Foru Aldundia eta UAGA Lanbiderekin lanean ari
dira nekazaritzaren sektorea 500 sasoikako langilez
hornitzeko
Euskal Enplegu Zerbitzua hautaketa-prozesu bat diseinatzen ari
da, Arabako Errioxan, besteak beste, inausketa berdea laster
hasiko delako
Vitoria-Gasteiz, 2020ko apirilaren 18a. Arabako Foru Aldundiak,
Arabako Nekazarien eta Abeltzainen Batasunak (UAGA) eta Euskal Enplegu
Zerbitzuak (Lanbide) bat egin dute sasoikako langileen premia larriari erantzuteko,
Arabako nekazaritza-sektorean zenbait lan-kanpainari ekiteko. Ideia hori mugak
ixtearen eta COVID-19k eragindako mugimenduen ondorioz sortu zen, eta, horren
ondorioz, Arabako Lurralde Historikoko nekazariek ezin izango dute beren ohiko
eskulana izan. Horri aurre egiteko, Diputazioa, UAGA eta Lanbide azkenetan
daude ingurune hurbileneko pertsonen artean hautaketa-prozesu bat abian jartzeko.
Gogoratu behar da Arabako Errioxara iristen diren langile asko jatorrian
kontratatzen direla, batez ere Marokon.
Orain arte, UAGA sasoikako langileen hornitzaile nagusia zen, urtean 300
pertsonako batez bestekoarekin, eta gainerako kontratazioak modu pribatuan egiten
ziren. Oraingo honetan, zuzeneko kontratazioan aurreikusten diren
konplikazioekin, lehenengo kalkuluen arabera, 500 pertsona baino gehiago
beharko dira aurtengo denboraldian.
Hala, inplikatutako hiru agenteek tokiko langileak erakarri nahi dituzte
Lanbideren eskutik, sasoikako langileen joan-etorri handiak saihesteko. Gogorarazi
behar da une honetan langabeziagatiko prestazioa edo gainerako gizarte- edo lanprestazioak, hala nola DSBE, nekazaritza-lanak egitearekin bateragarri egitea
ahalbidetzen dela.
Xehetasunak amaitu bitartean, Arabako Foru Aldundia, UAGA eta Lanbide,
Hazirekin batera, prestakuntza azkarra diseinatzen ari dira, aurrez aurreko edozein
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hezkuntza-jarduera etenda baitago. Prestakuntza hori bideo laburrak edo pilulak
izango dira, mugikorraren bidez, baita arabieraz ere. Era berean, landa-eremuko
langilearen segurtasuna bermatuko duten NBE prestatzen dute.
Inausketa berdea
Arabako Errioxak, baina baita Aiaraldeak ere, inausketa berdeko lanei
ekingo die datozen asteetan. Lan horiek ekainaren amaierara arte iraungo dute,
gutxi gorabehera, eta Espainiako Estatuan eta kanpainako kanpainako herrialde
mugakideetan zehar mugitzen diren jornalari profesionalen taldeekin egin ohi dira.
Mahatsondoaren prozesuko funtsezko fase bat da, lehen inausketa batekin.
Kimu ez-emankorrak ezabatu ohi dira, landarearen indarra murriztuz, loratzeko
kimu egokienak indartzeko. Gainera, inausketa berdeak landareetatik landaredia
kentzea dakarrenez, osasuna, aireztapena eta intsolazioa errazten ditu, eta ondorioz,
mahats-mordoen heltze optimoa eta, beraz, kalitatea.
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