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PRENTSA OHARRA 
 

LEHENDAKARIAK EUSKADIKO NESKATILEI ETA ARRAIN 
ENPAKATZAILEEI PROFESIONALTASUN EGIAZTAGIRIAK 

ENTREGATZEKO EKITALDIA PRESIDITU DU 
 

• Guztira Bermeoko eta Ondarroako portuetan lan egiten duten eta 
arrantza ontzien funtzionamendurako funtsezkoak diren 36 
emakumek jaso dituzte beren lan esperientziaren egokitasuna 
egiaztatzen duten diplomak. 

 
• Eusko Jaurlaritzak prozesu bat bultzatu du lan esperientzia eduki 

bai baina araututako ikasketarik ez duten pertsonek estatuaren 
onarpena duen profesionaltasun egiaztagiria eskuratu dezaten. 

 
• Neskatilen lanbidea oso zaharra da eta oso gutxi errekonozitua; 

beraien jarduera nagusia baxurako arrantza ontziek harrapatutako 
arrainak deskargatzea da, arraina sailkatzea eta saltzeaz gain. 

 
• Enpakatzaileek, berriz, arrasteko arrantza ontziek harrapatutako 

arraina sailkatzen dihardute, arraina salmentan jarri aurretik. 
 
 
Bilbo, 2014ko abenduaren 15a.- Gaur goizean Iñigo Urkullu Lehendakariak 
gure arrantza portuetan emakumeek betidanik izan ohi dituzten bi lanbide, 
neskatilena eta enpakatzaileena, errekonozitzeko egin den ekitaldia presiditu 
du. Ekitaldia Bilboko Itsasadarra Itsas Museoaren instalazioetan egin da eta 
bertan Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuorde Arantxa Tapia 
egon da. 
 
Bermeoko eta Ondarroako portuetako 36 emakumek jaso dituzte “Arrandegiko 
eta Arrantza zein Akuikulturako produktuen elaborazioko” profesionaltasun 
egiaztagiriak. Arrantza ontzien funtzionamendurako funtsezkoak diren lanbide 
tradizionalen azken ordezkariak dira. 
 
Neskatilen lanbidea oso zaharra da eta oso gutxi baloratua; beraien jarduera 
nagusia baxurako arrantza ontziek harrapatutako arrainak deskargatzea da. 
Enpakatzaileek, berriz, arrasteko arrantza ontziek harrapatutako arrainak 
sailkatzen dihardute, salmentan jarri aurretik. 
 
Kolektibo hori, gaur egun, portuko lana eta etxeko lanak konbinatzeaz gain 
familia ontzien kudeaketaz arduratzen diren 30 eta 55 urte bitarteko 
emakumeek osatuta dago. Bermeoko neskatilak 2009an elkartu ziren, eta 
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Ondarrokoak, berriz, bost urte geroago, 2004an. Elkarte biek helburu bera dute, 
beraien interesak defendatzea eta prestakuntzaren eta laneko babesaren 
alorretan elkarrekin aritzea, koordinatuta egoteaz eta ordezkaritza bateratua 
izateaz gain.  
 
Lan horiek egiten diren deskargen arabera ordaintzen dira, eta arrantza 
sektorearen birmoldaketak eta arrantza jardueran egoten diren geldialdi 
biologikoek eraginpean daude. Oraindik ez zaizkie gaixotasun profesionalak 
aitortu. Une honetan duten beste erreibindikazio nagusi bat da kolektiboa eta 
kolektiboari eragiten dioten arazoak agerian jartzea lortzea. 
 
Saregileen kolektiboak, arrantzarekin lotura duten emakumeen ohiko 
lanbideetako hirugarren kolektibo handiak, gaur neskatilek eta enpakatzaileek 
jaso dutenaren antzeko errekonozimendua eskuratu zuen jada 2011n. Eusko 
Jaurlaritza izan da lan esperientzia eduki bai baina araututako ikasketarik ez 
duten pertsonek estatu mailan onartutako profesionaltasun egiaztagiria 
eskuratzeko prozesua bultzatu duen erakundea. 
 
Euskal arrrantza sektoreko emakume talde honek arrantza ontzien hainbat 
premiari erantzuten dio, produkzioko premiei zein premia funtzionalei, eta 
kolektiboa funtsezkoa da sektorearen funtzionamendurako eta antolaketarako. 
2011n, Euskadiko 61 saregilek beraien gaitasun profesionalak ebaluatzeko 
prozesuan parte hartu zuten eta profesionaltasun egiaztagiria eskuratu zuten 
“arrantza sare eta tresnak egin eta konpontzeko lanetan”. 2014ko lehen 
hilabeteetan, Bizkaiko lurralde historikoko 36 neskatila eta arrain enpakatzailek 
egiaztagiria eskuratzeko prozesua bukatu dute. 
 
Egiaztagiriekin kolektibo honen lana agerian jarri, arautu eta erreibindikatu nahi 
da. Beraien gaitasunak egiaztatzeko prozesua Ekonomiaren Garapen eta 
Lehiakortasuneko Sailak (Hazi Fundazio Publikoaren bitartez), Enplegu eta 
Gizarte Politiketako Sailak (Lanbide, euskal enplegu zerbitzua) eta Hezkuntza, 
Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak (lanbide prestakuntzaren gaitasuna eta 
kalitatea ebaluatzeko Euskal Agentzia) elkarrekin egindako lanari esker izan da 
posible. 
 
“Arrantza sektorearen arima lehorrean” 
 
Diplomak entregatu eta gero, Lehendakariak, neskatilei eta enpakatzaileei 
zuzenduta, esan die prestakuntza dualaren adibide praktikorik hoberena direla, 
eta horren errekonozimendu gisa, beraien praktika eta esperientzia, alde 
batetik, eta prestakuntza espezifikoa, bestetik, aitortzen dien egiaztagiria 
ematen zaiela, bide batez 36 emakume horiei emandako egiaztagiriaren balio 
ofiziala eta internazionala nabarmenduta. 
 
Urteetan, zuen lana ezkutuan egon da, eta, horregatik, egiaztagiri profesionalaz 
gain errekomozimendu hau ere merezi duzue, zuen lanbidearen erreibindikazio 
kolektibo gisa. 
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arrantza sektorearen arima lehorrean” 
Urkullu  
 


