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1. TESTUINGURUAN KOKATZEA
Gaur egun, txirotasunaren eta gizarte-bazterketaren kontzeptuak soilik materialak diren
elementuetatik, funtsezko premiei buruzkoetatik, harago doa eta beste zenbait
elementu gaineratzen ditu, gizarte-partaidetzan edo baliabideetarako irisgarritasunean
dauden gabezia sozialekin lotuta daudenak, eta horiek ere ongizate-maila eta bizikalitatea baldintzatzen dute. Besteak beste, lan-merkatuan, prestakuntzan edo
etxebizitzarako sarbidean, eta azken horren baldintzetan, nabari den parte-hartzerik
ezak eragina du, modu bereizian edo aldi berekoan bazterketa-prozesuetan,
galerazpenen metaketaren ondorioz ez ezik, batzuek besteekin indartzean gertatzen
direnak bereziki.
Gure gizartean, Subiratsi 1 jarraiki, erabateko gizarteratzea eman dadin ezinbestekoa
da pertsonek oinarrizko hiru ardatzetan parte-hartzea: pertsona bakoitzak ekarpen
modura emandako merkatua edota gizarte-erabilgarritasuna, elkartrukerako
mekanismo modura eta balioa sortzeko ekarpen kolektiborako lotura gisa; birbanaketa,
funtsean botere eta administrazio publikoek gauzatzen dutena; eta, azkenik,
elkarrekikotasun harremanak, familiaren eta gizarte-sareen esparruan hedatzen
direnak.
Gizonekin alderatuz emakumek dituzten egiturazko baldintza eskasagoek zaintza-lanen
eta etxeko lanen banaketa ezberdinarekin dute zerikusia, eta, horrenbestez, lanmerkatuan bizi duten mendekotasun-egoerarekin. Horrek modu adierazgarrian
murrizten du emakumeek errenta sortzeko duten ahalmena, eta baita gizarte-egitura
ezberdinetan parte hartzekoa.

1. TESTUINGURUAN KOKATZEA

Txirotasunaren feminizazio kontzeptuak, horrekin lotutako datuetan emakumeen
kopuru handiagoa adierazteaz gain, generoak baldintzatutako bizi-ibilbideen
garrantzia aintzatestea suposatzen du. Bizi-ibilbide horiek baldintzatzen dute txirotasuneta zaurgarritasun-egoera, eta baita emakume zein gizonetan ematen den eragin
ezberdina. Txirotasunaren feminizazioak bilakaera bat inplikatzen du. Ez da soilik une
jakin batean gizonekin alderatuz emakumeen txirotasun-tasa handiagoa izatea, baizik
eta prozesu bat inplikatzen du. Esate baterako, emakumeen zaurgarritasuna areagotu
egiten da beren zaintzapean seme-alabak dituztenean, eta are gehiago bakarrik
daudenean, edo adinarekin, bereziki 65 urteko adinetik aurrera.
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Genero-rolak nahiz sexuaren araberako lanaren banaketa dira bizi-ibilbideen ezaugarri,
hala bi sexuek enpleguarekin duten harreman motari dagokionean –orainaldiko eta
etorkizuneko baliabide ekonomikoko iturri nagusi modura–, nola gizarteko beste kide
batzuekin elkarrekintzan aritzeko moduari dagokionean: batzuengandik eta
besteengandik espero dena, edo baliabideetara iristeko duten modua. Bazterketarako
ibilbide hori haurtzaroan has daiteke, edo enpleguak galdu ostean edo, adibide
batera, gaixotasun baten ondorioz etor daiteke.
SUBIRATS Joan (Zuz.) Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea.
La Caixa gizarte-ekintza, Bartzelona, 2004.
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Hurrengo kapituluan adierazten den moduan, ohiko neurketa-tresnetan baliatzen den
genero-isuriak gizonek eta emakumeek txirotasunaren eta gizarte-bazterketaren
aurrean bizi duten desberdintzazko egoera sakonki ezagutzea eragozten du, izan ere,
analisirako unitateak etxeak izaten dira, eta ez norbanakoak. Horrenbestez, haietan
ematen den baliabideen banaketa ezberdina ikusezin bilakatzen da. Horri azken
hamarkadako ekonomia-krisiaren testuingurua eta austeritate-politiken aplikazioa
gaineratu behar zaio, emakume eta gizonengan eragina ezberdina delarik.
Ekonomia-krisiak agerian utzi du emakumeek lan-merkatuan duten mendekotasunegoera. Esate baterako, gizonek lana galdu ostean, emakumeek betetzen dituzten
soldata eskasagoko lanak diru-sarrera iturri nagusi bilakatu dira etxe askotan. Horren
ondorioz, biziraupenerako egoera sostengaezinak sortu dira, kasu okerrenetan, edo
gutxienez behar besteko bizi-baldintzak eta ongizate-maila mantentzeko gabeziazko
egoerak.
Halaber, austeritate-politikek zeregin garrantzitsua betetzen dute emakumeen
txirotasun- edo bazterketa-baldintzetan2. Hasi berdintasunaren aldeko erakundeak
desegitearekin, berdintasunaren alde esku-hartzeko esparru alternatiboak abiaraztea
zailtzen duena, eta aurrekontua murriztu eta zerbitzu publikoetako langile kopurua,
bereziki osasun edo hezkuntza arloan, murrizteraino, emakumeengan eragin jakin bat
izanik: alde batetik, erabiltzaile modura eta, baita sektore hauetan langile gehiengo
gisa ere, eta beste alde batetik, baliabide publikorik ezean “ordezko prestatzaile”
modura, nagusiki errenta apalenetan, non ezin duten hirugarren pertsona bat
kontratatu edo bestelako baliabide pribatu batzuetara jo. Gainera, erretiro-pentsioak
eskuratzeko kotizazio-urteak areagotu beharrak eragin zuzena du lan-merkatuan sartuirten gehiagoan eta lanaldi partzial gehiagorekin dauden emakumeengan.
Gainera, prekarietate-, marjinazio- edo txirotasun-egoerak indartu edo berrelikatu
egiten dira generoa beste aldagai batzuekin batera ematen denean, esate baterako,
adinarekin, desgaitasunarekin edo jatorri etnikoarekin, aldi berean. Horrenbestez,
bazterketa-egoeraren analisia sekzio arteko ikuspegi batetik jorratu behar da. Horrek
berekin dakar diskriminazio-modu ezberdinak pertsona batzuen kasuan aldi berean
ematen direla erreparatzea, eta aldiberekotasun horrek bazterkeria eta desberdintza
sakontzea ekartzen duela ikustea.

De la Fuente, María. “Crisis, austeridad y pobreza con perspectiva de género” en Barcelona
Societat. Revista de investigación y análisis social. 21. zenbakia.Bartzelonako Udala. 2017ko iraila.
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1. TESTUINGURUAN KOKATZEA

Gainera, gida honen testuinguruan, ezinbestekoa da hainbat kolektiboren (etxerik
gabeko pertsonak, guraso bakarreko familiak edo genero-indarkeriaren biktimak)
ezaugarri espezifikoetan erreparatzea.
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2. GENEROAREN ERAGINA EBALUATZEKO
AZTERTU BEHARREKO ALDERDI GILTZARRIAK
2.1. EMAKUME
EGOERETAN

ETA

GIZONEN

PRESENTZIA GIZARTE-BAZTERKETA ETA

TXIROTASUN

2. GENEROAREN ERAGINA EBALUATZEKO AZTERTU BEHARREKO ALDERDI GILTZARRIAK

Lehenik eta behin, adierazi behar da gida honetako aztergaiarekin zerikusia duten
adierazleen iturri ezberdinetan ezinbestean bat etorri behar ez diren “txirotasunaren”
kontzeptuak erabiltzen direla. Beraz, metodologikoki hitz eginez, ez da beti posible
alderaketak egitea. Haatik, dokumentuan zehar genero-ikuspegitik gogoeta egoki bat
egitea ahalbidetzen duten iturriak gaineratzen dira pixkanaka.
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Baina, gainera, gizarte-bazterketa eta txirotasun egoeretan emakumeen eta gizonen
presentzia aztertzeko ezinbestekoa da aipatzea estatistika gehienetan sexuaren
araberako eragin ezberdinak ezkutatu egiten direla. Neurketetan banakako
ezaugarririk ez dagoenez, analisi-unitate gisa etxeak lehenesten direlarik, informazio
garrantzitsua ezkutatzen da etxeen barnean egiten den baliabideen banaketa
asimetrikoari dagokionez. Estatistika horiek gainera izaera ekonomiko nabaria dute, eta
txirotasun- edo bazterketa-egoeretan eragina duten beste faktore batzuk alboratzen
ditu, esate baterako, baliabideetarako irisgarritasun ezberdina (ekonomikoak, lan
arlokoak, sozialak) edo denboraren erabilera ezberdinak (zaintzari eta etxeko lanei
eskainitako denbora).
Hori dela eta, garrantzitsua da jarraian aipatzen den AROPE bezalako adierazle
ofizialek eskaintzen dituzten datuak haztatzea, Euskal Autonomia Erkidegoaren (EAE)
kasuan, hala Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Txirotasunari
eta Gizarte Desberdintzei buruzko Inkestak (TGDI), nola Euskal Estatistika Erakundearen
(EUSTAT) Denbora Aurrekontuei buruzko Inkestak (DAI) ematen duten informazioarekin.
Espainiako Estatistika Institutuak (EEI) deskribatzen duen moduan, Europa 2020
Estrategiaren arabera, txirotasuna edota gizarte-bazterketan erortzeko arriskuan diren
pertsonatzat hartzen dira egoera hauetakoren batean dauden herritarrak: diru-sarrera
baxuekin bizi diren pertsonak; edota material aldetiko gabezia nabarmena pairatzen
duten pertsonak; edota enplegu-intentsitate oso baxuko etxeetan bizi diren pertsonak
(bertako lan-ahalmen osoaren % 20tik behera).
Testuinguru horretan garatzen da AROPE adierazlea (ingelesez “At Risk of Poverty
and/or Exclusión”, hots, “Txirotasun edota Bazterketa Arriskuan”). Adierazle horrek,
aipatutako dimentsioak barneratuz, txirotasuna edo bazterketa izateko arrisku-tasa
kalkulatzen du. Egoera hori neurtzeko erreferentziazko adierazlea da. Bere hutsune
nagusia etxeetan oinarrituta neurtzen dela da, ez dago indibidualizatuta. Beraz, ez ditu
etxeen barnean gertatzen diren desorekak islatzen. Gainera, erreferentzia modura
etxeak hartzean, sexuaren arabera banakatutako txirotasun- eta gizarte-bazterketa
tasan ez dago aparteko alderik emakume eta gizonen artean, are balio handiagoa
ageri dira azkenekoen kasuan (2016an % 27,9koa emakumeen kasuan eta % 28koa
gizonen kasuan). Datu horren distortsioaren eraginez okerreko ondorioak atera

daitezke. Horrenbestez, bestelako alderaketak neurtzeko erabilgarri izan badaiteke ere,
ez da nahiko genero-inpaktua aztertzeko.
Haatik, testuinguru horretan milaka pertsona kontuan izanik sexuaren arabera
banakatuta eskaintzen diren datuetan emakumeen artean bilakaera nabariagoa
ikusten da egoera horri dagokionez. EAPN erakundearen arabera (Txirotasunaren
aurkako European Anti-Poverty Network / Europako Sarea irabazi asmorik gabeko
erakundea) 2016an EAEn AROPE biztanleria 348.136 pertsonakoa zen, horietatik 194.620
emakumeak, hots, biztanleria osoaren % 56. 2008-2016 bitarteko epealdia kontuan
hartuz, AROPE biztanlerian 9.000 gizon gehiago daude gutxi gorabehera, eta egoera
horretan diren emakumeak ia 40.000 gehiago izan dira.

2016an material aldetiko gabezia nabarmena duen biztanleriari dagokionez 36.955
gizonek eta 54.312 emakumek osatzen dute. 2015. urtea inflexio-puntua izan zen bi
sexuetarako, baina alderantzizko norabidean. Material aldetiko gabezia nabarmena
duten gizonen kasuan ia 23.000 gutxiago dira (2015ean 59.836), 2008. urtean
neurtutako balioen azpitik; eta emakumeen kasuan 13.524 gehiago dira (2015ean
40.788). 2008. urtearekin alderatuz 33.123 emakume gehiago dago egoera horretan
EAEn.
Etxeetan lan-intentsitate baxuko biztanleriari dagokionez -ELIB biztanleria (0-59 urte
bitartean)- ordea, ez da alde handirik sexuaren arabera, epealdi osoan zehar balioak
antzekoak direlarik. Zehazki, 2016an egoera horretan ziren emakume eta gizonen
kopurua ia berdina zen: 108.041 emakume eta 108.195 gizon. Garrantzitsua da
adieraztea ELIB biztanleriaren portzentajeak nabarmen egin duela gora 2010-2013
bitartean, eta krisiaren aurreko zenbakia bikoiztu egiten du, krisiak enpleguaren
baldintzetan izandako eragina islatuz. 2009az geroztik, ELIB biztanleriaren portzentajea
ia 9 puntu igo da, % 5,5etik % 13,7ra 2017an.
Etxea analisirako unitate gisa hartzearen metodologia-isuria zuzentzeko asmoz,
autonomia indibidualaren balizko egoeraren arabera3 proposatutako metodoak
norbanako bakoitzak pertsona bakarreko etxe batean biziz bere kabuz sortzen dituen
diru-sarrerak hartzen ditu erreferentzia gisa. Analisi horren arabera, emakume eta
gizonen arteko aldeak nabariagoak dira: 2012an EAEn, autonomiaren balizko egoera
horren arabera txirotasun-arriskua gizonen artean % 16,2koa zen, eta emakumeen
artean % 38,7koa, bikoitzetik gorakoa.

Autonomia indibidualaren balizko egoerak ikasten ari ez diren 15 urtetik gorako norbanakoak
hartzen ditu erreferentzia modura, pertsona bakarreko etxeetan bizi direlarik. Balizko izaera horren
ondorioz gabeziak baditu ere, etxeen barnean ematen diren desberdintzak agerraraz ditzake
eta ohiko adierazleen mugak azalerazi. FOESSA fundazioak ikuspegi hori garatzen du
dokumentu honetan:La pobreza en España desde una perspectiva de género.VII Informe
sobre exclusión social y desarrollo social en España 2014.
3
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EAPN erakundeak EAEn neurtzen duen AROPE adierazlearen osagaiei dagokienez,
txirotasun-arriskuan den biztanleriaren kasuan ere emakumeak gehiago ziren 2016an:
108.325 emakume eta 88.257 gizon. Bi sexuetan zenbakia 2015ean baino baxuagoa
da, eta 2011z geroztik beheranzko joera nabari da emakumeen kasuan eta 2012az
geroztik gizonen kasuan.
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Datu indibidualizatu bat denez, pertsona bakoitzeko batez besteko errentaren
adierazleak informazio adierazgarria eskaintzen du. EUSTAT erakundearen Errenta
Pertsonal eta Familiakoaren Estatistikan jasotzen den moduan, alde adierazgarriak
daude emakumeen eta gizonezkoen batez besteko errentan EAEn, egoera egonkor
mantentzen delarik 2009-2015 bitartean. 2015ean gizonen batez besteko errenta 25.152
eurokoa zen urtean eta emakumeena 15.175 eurokoa. Alde hori, ikusiko dugun
moduan, emakumeek lan-merkatuan (baliabide ekonomikoen iturri nagusia dena)
dituzten baldintza okerragoen ondorio izan daiteke.
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak egindako Txirotasunari eta
Gizarte Desberdintzei buruzko Inkestak (TGDI) EAEko etxebizitza-etxeetan dauden
txirotasun-egoera ezberdinei buruzko informazio sakonagoa eskaintzen du.
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Bertan lau txirotasun-kategoria bereizten dira: metatze-txirotasuna,
txirotasuna, benetako txirotasuna eta ongizate-gabezia.
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mantenu-

-

Metatze-txirotasunak - Ondarea eta bizi-baldintzak epe luzera begira- egoera
espezifiko bat baino egoera orokor bat adierazten du; hain zuzen ere, behar
adinako bizi-mailari epe ertain eta luzean eusteko beharrezkoak diren kontsumoondasun iraunkorrak lortzeko prekarietate-egoera diferentziala, bereziki, etxebizitza
egokia eta ongi hornitua lortzeko gaitasunari dagokionez, betiere gutxieneko
bizigarritasun-arauak betez. Prekarietateari epe ertain eta luzera begira, metatzetxirotasuna lotuta dago etxeetan krisialdietan edo larrialdietan bizimodu normala
jarraitzeko behar diren gutxieneko ondare-baliabideak metatzeko eta segurtasun
ekonomikoa bermatzeko dauden arazoekin.

-

Mantenu-txirotasuna -ohiko gastuak- baliabide ekonomikoen eskasia-egoerarekin
loturik dago; hain zuzen ere, epe laburrera oinarrizko premiak (bereziki
elikaduraren, etxebizitzaren, jantzien eta oinetakoen gastuekin loturikoak)
betetzeko adina baliabide ez izatearekin. Txirotasun-arriskuan daude honako
hauek: aintzat hartutako erreferentzialdian, oinarrizko premiei aurre egiteko
ezarritako atalaseen azpiko diru-sarrerak dituzten pertsona, familia edo etxekoen
unitateak.

-

Benetako txirotasunak biltzen dituen egoeretan, txirotasunaren mantentze- eta
metatze-dimentsioetan ageri diren oinarrizko premiak nahikoa ez asetzeko arriskua
ez dago nahikoa konpentsatuta eguneroko bizitzan, txirotasunaren bizipenetik
aldentzeko adinako gutxieneko ongizatea eskuratzeko.

-

Mantenuari dagokionez, ongizate-gabeziarekin loturiko arazoak baliabide
ekonomikoen eskasia-egoera adierazten du, epe laburrera, gizarte jakin batek
ezarritako gutxieneko ongizate- eta erosotasun-mailak mantentzeko beharrezko
gastuei aurre egiteko. Praktikan, gizarte jakin horren bizimodu, ohitura eta jarduera
arruntetan parte hartzea ahalbidetzen dute, gutxieneko baldintzetan bada ere.
Ongizate-gabezia
arriskuan
daude
honako
hauek: aintzat
hartutako
erreferentzialdian, bizi diren gizartean gutxienekotzat hartutako ongizate-maila
lortzeko ezarritako atalaseen azpiko diru-sarrerak dituzten pertsona, familia edo
etxekoen unitateak.

TGDI Inkestak eskaintzen dituen datuetan alde adierazgarriak daude emakumeak
familiaburu diren etxeen eta gizonak familiaburu diren etxeen artean. Hala,
emakumeen kasuan txirotasun mota guztietan eta aztertutako epealdi osoan zehar
balio handiagoak erakusten dituzte: 2008-2016. 2014. urteari dagokionez, balio guztiak
hobetu egiten dira, emakumeen arteko metatze-txirotasunean izan ezik, igoera txiki bat
erakusten baitu balio horrek.
Hurrengo grafikoetan Benetako pobrezia- eta prekarietate-egoeren bilakaera
erakusten da, familiaburuaren sexuaren arabera. Biztanleak familia-etxebizitzetan.
Intzidentzia %-tan. 2008-2016. EAE:
Mantenu-txirotasuna
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Iturria: Txirotasunari eta Gizarte-desberdintzei buruzko inkesta (TGDI), 2016.
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politika Saila

TGDI inkestak erakusten duen beste alde ezberdintasun argigarri bat
nazionalitatearekin dago lotuta, sexuaren arabera banakatuta ez badago ere. Horrela,
atzerriko pertsonak bizi diren etxeetako txirotasun-portzentajeak askoz ere handiagoak
dira atzerrikoak ez diren pertsonak bizi diren etxeetakoak baino txirotasunaren
kategoria guztietan. 2016an % 30,3koa zen portzentaje hori mantenu-txirotasunean eta
atzerrikoak ez ziren pertsonak bizi ziren etxeetakoa % 5,6koa; metatze-txirotasunean %
3,8 eta % 1,5 hurrenez hurren; benetako txirotasunean % 27,4 eta % 4,4 hurrenez hurren;
eta benetako ongizate-gabeziari dagokionez % 45,7 eta % 8,6 hurrenez hurren.
Adina faktore erabakigarria da txirotasun- eta bazterketa-arriskuari dagokionez. Estatu
mailan, AROPE adierazlearen datuen arabera, 2015ean txirotasunaren edota gizartebazterketaren tasak, adin-tartetan aztertuta, portzentaje handiagoak erakusten ditu
gazteen artean (16-29 urte bitartean) bi sexuen kasuan: % 39,1 gizonen kasuan eta %
37,2 emakumeen kasuan; ondoren16 urtetik beherakoak leudeke. Txirotasun-arriskuaren
tasarik baxuena 65 urtetik gorako pertsonen artean ematen da, gainera joera
beheranzkoa da 2008az geroztik (nahiz eta 2014. urtearekin alderatuz igoera txiki bat
hauteman). 2015ean, emakumeen artean % 14,8koa da eta gizonen artean % 12,2koa.
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Gizonak

Metatze-txirotasuna
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65 urtetik gorako biztanleriaren txirotasun- eta bazterketa-zenbakiak hobetu egin
badira ere, ezin da esan arrisku-egoeran izateari utzi diotenik, bereziki sexua kontuan
hartzen bada.
EAEn, 65 urtetik gorako emakume edo gizonak familiaburu gisa dituzten etxeetan
erreparatuz, aldeak ikusten dira TGDI inkestan aztertutako txirotasunaren tipologia
guztietan, emakumeei dagozkien zenbakiak handiagoak izanik kasu guztietan. 2016an,
mantenu-txirotasunari dagokionez, intzidentzia % 2,9koa zen 65 urtetik gorako
emakumeen artean eta % 1,2koa gizonen artean. Metatze-txirotasuna % 1,3koa zen
emakumeen artean eta % 0,5ekoa gizonen artean. Benetako txirotasun egoeran
zeuden emakumeen % 1,6 eta gizonen % 0,9. Eta benetako ongizate-gabezian zeuden
emakumeen % 8,1 eta gizonen % 4,3. Gorakada azpimarragarriena metatzetxirotasunean hautematen da emakumeen kasuan (txirotasun-egoerak sexuaren
arabera banakatuta izandako bilakaeran erakusten den joerarekin bat etorriz).
Grafikoan bilakaera ikusten da, 2008. urtetik hasita.
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Benetako pobrezia- eta prekarietate-egoeren bilakaera 65 urtetik gorako
pertsonen artean, sexuaren arabera. Biztanleak familia-etxebizitzetan.
Intzidentzia %-tan. 2008-2016. EAE
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Iturria: Txirotasunari eta Gizarte-desberdintzei buruzko inkesta (TGDI), 2016.
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politika Saila

Adin-tarte horretan daude alderik handienak emakume eta gizonen artean. Lanibilbideek edo halako ibilbideren gabeziak bereziki baldintzatuta, kolektibo horren
barnean emakumeak egoera bereziki ahulean daude.
EAEren eremuan, TGDI inkestan deskribatzen diren txirotasunaren kategoria guztietan
indize handienak erakusten dituen adin-tartea 15 urtetik beherakoena da. Estatuko
gainerako lurraldeekin alderatuz haurren txirotasun-indizeak baxuak badira ere, EAEn
gehien igo direnak dira 2014. urtera arte (2016an apur bat hobetuz).
Save the Children erakundeak (2015) hainbat datu eskaintzen ditu eta bertan ikus
daitekeenez, bazterketa-mailak handiagoak dira txirotasun-baldintzetan diren haurren
artean egoera berean dauden gainerako biztanleekin alderatuz, eta indize horiek are
handiagoak dira guraso bakarreko familietan. Estatu mailan eskaintzen dituen datuen
arabera, 2014an, biztanleria osoaren bazterketa moderatuaren maila % 14,20koa zen

eta 17 urtetik beherakoen artean % 17,20koa, eta ia %23koa guraso bakarreko
etxeetan bizi ziren haurren kasuan. Halaber, bazterketa larriari dagokionez, biztanleria
osoaren portzentajea % 11koa zen eta 17 urtetik beherako biztanleriarena % 18,20koa,
eta % 25era iristen zen guraso bakarreko etxeetan bizi ziren haurren kasuan.

Azterlan horretan, era berean, gizarte-babesak haurren desberdintzan duen eraginari
buruzko informazioa eskaintzen da. Prestazio ekonomikoei dagokienez, EAE haurren
babeserako sisteman gehien xahutzen duen erkidegoetako bat da, eta kotizazio
gabeko laguntzek errenta apalenei egiten die onura hein handiagoan (ezaugarri hori
ez da Estatuko gainerako lurraldeetara hedagarria). Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta
(DSBE) eta Etxebizitzarako Prestazio Osagarriak (EPO) edo Gizarte-behar Larrietarako
Laguntza (GLL) lagungarri dira zenbait txirotasun-egoera arintzeko errenta baxuagoko
familietan. Hala, aipatu azterlanaren arabera, DSBE errentaren eragina nabaria da
guraso bakarreko familietako haurrengan eta atzerriko haurrengan. 2014an haurren
txirotasun-tasa larria transferentzia autonomikoen aurretik eta ondoren, % 15,4tik % 8,8ra
pasa zen haurren artean oro har; % 42,4tik % 11,2ra guraso bakarreko familietan, % 31tik
gora jaitsiz; eta % 52,2tik % 32,9ra jatorri atzerritarra duten familietan, tasa % 19 baino
gehiago jaitsiz.
EAE da, gainera, seme-alabak dituzten familientzat laguntza
ekonomiko unibertsalak mantentzen dituen erkidego bakarra.

Haurren txirotasun-tasa larria transferentzia autonomikoen aurretik
eta ondoren. EAE. 2014.
52,20%

Txirotasun-tasa
prestaziorik gabe

42,40%
32,90%

15,40%
8,80%

Haurrak oro har

Txirotasun-tasa
transferentzien
ondoren ordainekoak
ez diren prestazioak
(DSBE, EPO edota GLL)

11,20%

Guraso bakarreko
familiak

Jatorri atzerritako
familiak

Iturria: Save the Children. Desheredados. Desigualdad infantil, igualdad de oportunidades y
políticas públicas, 2017.
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GKE erakundeak, era berean, datu adierazgarriak erakusten ditu haurren txirotasunari
dagokionez maila nazionalean eta EAEn (Save the Children, 2017). Adierazten
duenaren arabera, Euskadin haurren txirotasuna gehienean emakumez osatutako
guraso bakarreko etxeetan eta atzerriko pertsonak bizi diren etxeetan metatzen da.
Azken horiei dagokienez, 2014an, atzerrikoak ez ziren adin txikikoen % 22 txirotasun
erlatiboko egoeran zeuden, eta jatorri atzerriko adin txikikoen portzentaje hori % 74koa
zen. 2016an EAEn 15 urtetik beherakoen kasuan urte honetan egoera hobetu egin zela
ikusten da, arestian aipatu bezala (nahiz eta 2012ko antzeko mailetan mantendu).

11

Haurren txirotasunak oinarrizko premia materialak asetzeko ezintasuna islatzeaz gain,
harreman motako premiekin eta baliabideetarako irisgarritasunarekin lotutakoen
ezintasuna ere islatzen du. Horrek epe luzera gizarte-bazterketa eta txirotasuna ekar
ditzakeen dinamika batean sartzea eragin dezake, izan ere, eragina du baita
gizarteratzeari eta gizarte-trebetasunak eta trebetasun emozionalak baitaratzeari
dagokionez.

2. GENEROAREN ERAGINA EBALUATZEKO AZTERTU BEHARREKO ALDERDI GILTZARRIAK

Hastapeneko desberdintza-egoera horrek prestakuntzarako sarbidea baldintzatzen du,
ikaskuntza-baldintza okerragoak dakartza eta portaera arriskutsuak eta osasun arazoak
sustatzen ditu. Horren ondorioz, mugatu egiten dira argi eta garbi bizitza-aukerak oro
har eta lanerako aukerak zehazki. “Txirotasunaren gurpil zoro” mugatu horretatik
ateratzeko ezintasunak txirotasun- edo bazterketa-egoera belaunaldi batetik bestera
igarotzea dakar -txirotasunaren belaunaldien arteko transferentzia-. Bestalde, literatura
zientifikoak erakusten duenez, haurtzaroko politikak bultzatzen direnean itzulkin positibo
bat ematen da, kutsu sozial eta ekonomikokoa.

12

Deskribapen orokorraren ondotik, funtsezkoa da sexuarekin elkarrekintzan diren eta
diskriminazio anitzeko egoerak sorrarazten dituzten, generoari berazkoak zaizkion
bazterketa-egoerak bultzatuz, zenbait aldagai sozial eta demografikoetan
erreparatzea, eta baita kolektibo jakin batzuen ezaugarri zehatzetan ere.
-

Guraso bakarreko familiak
Aurretiaz aipatu den moduan, guraso bakarreko familiena da bazterketa- eta
txirotasun-arrisku handienetakoa (eta gero eta handiagoa) duen kolektibo bat.
Familia mota horietan emakume bat izaten da familiaburua gehienetan. EAEn
2016an proportzioari beha, familiaburu modura emakume bat zuten guraso
bakarreko familiak % 82 ziren eta familiaburu modura gizon bat zutenena % 19, EEI
institutuak egindako Etxeetako Inkesta Jarraituak (EIJ) adierazten duen moduan.
AROPE adierazleak erakusten duenez, guraso bakarreko familien kasuan etxe
motaren
araberako
txirotasunaren
edota
bazterketa-arriskuaren
tasa
gainerakoetan baino askoz handiagoa da, Espainian % 50eko portzentajea
azalduz. 2015ean portzentaje hori % 50,1ekoa zen, eta gainerako familietako batez
bestekoa % 28,6koa zen.
EAEn ere aldeak adierazgarriak dira halako etxe motak familiako batez besteko
osoarekin alderatzen baditugu eta TGDI inkestak aztertzen dituen txirotasun
tipologia
guztietan
(mantenu-txirotasuna,
metatze-txirotasuna,
benetako
txirotasuna eta ongizate-gabezia). 2016an txirotasun egoeran zeuden guraso
bakarreko familien portzentajea % 13,8koa zen, eta familia guztien batez bestekoa
% 7,1ekoa zen. Metatze-txirotasunari dagokionez, % 3,7koa zen portzentajea,
familia guztien batez bestekoa % 1,6koa zelarik (nabarmendu behar da eremu
horretan nabaritzen dela hobekuntzarik azpimarragarriena 2014. urtearekin
alderatuz (urte hartan portzentajea % 5,5ekoa zen)-. Benetako txirotasunean
portzentajea % 13,4koa zen batez bestekoa % 5,7koa izanik. Ongizate-gabezian, %
24,3koa eta % 10,8koa ziren portzentajeak hurrenez hurren. Adierazi behar da
kategoria guztietan balioak 2012. urtekoak baino baxuagoak direla, krisiaren
aurretiko (2008) balioetara hurbilduz.

Benetako pobrezia- eta prekarietate-egoeren bilakaera 65 urtetik gorako
pertsonen sexuaren arabera. Biztanleak familia-etxebizitzetan.
Intzidentzia %-tan. 2008-2016. EAE
Guraso bakarreko familiak
Guztira familiak
35,0
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Mantendu-txirotasuna

Metatze-txirotasuna

Benetako txirotasuna

Ondizate-gabezia

Guraso bakarreko familietako buru diren emakumeen artean ere alde
garrantzitsuak ematen dira adinaren eta okupazio motaren (egonkorra den ala ez)
arabera. Enplegua, berriro ere, funtsezko elementu modura agertzen da txirotasunegoerak zehazterakoan.
Okupazio ez egonkorra duten 45 urtetik beherako emakumeak dira, hein
handienean, batez bestekoaren gainetik kokatzen direnak, eta oso modu
adierazgarrian gainera, hurrengo taulan ikus daitekeen moduan. Egoera horretan,
hots, okupazio ez egonkorrean, diren 45 urtetik gorako emakumeen kasuan ere
batez bestekoa baino balio dezente handiagoak agertzen dira. Okupazio
egonkorrak dituzten guraso bakarreko familietako buru diren emakumeen kasuan,
aldeak murritzagoak dira, eta balioak handiagoak izaten jarraitzen badute ere,
txirotasunaren edo prekarietatearen batez besteko adierazlera gehiago hurbiltzen
dira profil sozial eta demografikoaren arabera. Azpimarragarria da okupazio
egonkorrik ez duten 45 urtetik beherako guraso bakarreko familietako buru diren
emakumeen ia % 87 ongizate-gabezia egoeran daudela. Horrek, aurrez aipatu
dugun moduan, bizi-kalitatearen maila egokiak mantentzeko ohiko gastuei aurre
egiteko ezintasuna dakar. Adin-tarte horretan ohikoa da seme-alabak gazteagoak
izatea eta, horrenbestez, zaintza gehiago behar izatea. Horrek, babes-sare egoki
bat ez badago, amen enplegurako dedikazio-ahalmena mugatuko du.
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Iturria: Txirotasunari eta Gizarte-desberdintzei buruzko inkesta (TGDI), 2016.
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politika Saila
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Benetako pobrezia- eta prekarietate-egoerak etxearen egoera sozial eta demografikoaren
edo pertsona nagusiaren arabera. Guraso bakarreko familien buru diren emakumeak eta
profil demografikoak orotara (%). EAE. 2016.
Udal.
Udal.
Benetako
Benetako
Mantenua
Metaketa
pobrezia
ongizate-gabezia
Guraso bakarreko familiaburua
den emakumea, okupazio
36,8
26,4
50,0
86,8
egonkorrik gabe < 45 urte
Guraso bakarreko familiaburua
den emakumea, okupazio
24,6
3,1
20,7
36,3
egonkorrik gabe >= 45 urte
Guraso bakarreko familiaburua
den emakumea, okupazio
10,7
0,0
8,6
17,5
egonkorrarekin
Profil sozial eta demografiko
7,1
1,6
5,7
10,8
guztiak
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Iturria: Txirotasunari eta Gizarte-desberdintzei buruzko inkesta (TGDI), 2016.
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politika Saila

14

Enplegua funtsezko baldintzatzailea da txirotasun- eta prekarietate-egoeretan.
Hala, emakumeek, bereziki amek, lan-merkatuan duten egoera okerragoak
gehiago eragiten die bakarrik dauden eta ardurapean seme-alabak dituzten
emakumeei. Zaintzarako baliabide publikorik ez izateak edo horiek halako familia
motek dituzten premia zehatzetara ez egokitzeak eragina du lan-merkatura sartu
eta hartan mantentzerako orduan.
Save the Children erakundeak Estatu osorako eskainitako datuen arabera (2015),
guraso bakarreko familien sostengu diren emakumeen erdia baino gehiagok ez du
lanik egiten. Horietako % 48,6k egin du lan, seme-alabak bizi diren etxe guztietan
portzentajea, non gutxienez gurasoetako batek lan egiten baitu, ia % 70era iristen
delarik. Lan-baldintzek agerian jartzen dute egoera gainerako etxeetan baino
eskasagoa eta ezegonkorragoa dela, hurrengo taulan ikus daitekeen moduan.
Sostengatzaile nagusiaren lan-egoera etxe motaren arabera (%). Estatu osoan. 2014
Familiaburu gisa
emakumea duten guraso
bakarreko etxeak

Haurrak bizi
diren etxeak
guztira

Etxeak
guztira

Finkoa

% 57,90

% 60,90

% 61,70

Aldizkako finkoa

% 5,60

% 7,50

% 7,00

Urtaroaren arabera, aldizkakoa

% 12,90

% 10,30

% 8,70

Ordezkapena

% 0,60

% 0,30

% 0,50

Obra edo zerbitzuak

% 9,00

% 6,30

% 6,00

Babestutako gizarte enplegua

% 0,60

% 0,20

% 0,10

Enplegu irregular/informala
% 4,00
% 3,70
Etxeko langileak (ahozko kontratua,
% 2,10
% 0,80
Gizarte Segurantzarik gabe)
Soldatapeko pertsonarik gabeko
% 5,80
% 8,10
enpresariak edo autonomoak
Familiako laguntza
% 0,40
% 0,10
Iturria: Save The Children. Más solas que nunca.
La pobreza infantil en familias monoparentales. 2015.

% 3,10
% 0,70
% 9,50
% 0,10

Guraso bakarreko familiek dituzten zailtasun berezien beste adierazle bat da
material aldetiko gabezia larria. Alde handia dago guraso bakarreko familiek
dituzten gabezien eta gainerako familiek dituztenen artean, baita azken horietan
seme-alabak badaude ere ardurapean. Familia horietako % 61ak ez du
ustekabeko gastuei aurre egiteko ahalmenik (portzentaje hori familia guztiak
kontuan hartuz % 38koa izanik, edo seme-alabak izan arren bi helduz osatutako
familia-unitateetako etxeak kontuan hartuz % 35ekoa izanik). Erditik gora dira
urtean behin oporretara joan ezin direnak.

Ezin du etxetik kanpora
oporretara joan gutxienez
urtean astebetez
Ezin du gutxienez bi egunean
behin haragia, oilaskoa edo
arraina jan
Ezin du etxebizitza tenperatura
egokian mantendu

Ardurapean haur 1
edo gehiago duen
heldu batez
osatutako familiak
(%)

Ardurapean haur 1
edo gehiago
dituzten 2 helduz
osatutako familiak
(%)

Familiak
guztira
(%)

55,6

35,7

39,5

5,2

2,0

2,9

16,6

8,7

10,2

Ez du ahalmenik ustekabeko
61,0
35,3
gastuei aurre egiteko
Etxebizitza nagusiarekin
lotutako gastuen (hipoteka edo
alokairua, gasaren ordainagiria,
17,4
10,4
komunitatea, etab.)
ordainketan atzeratu egin da
azken 12 hilabeteetan
Ezin du auto bat mantendu
15,3
5,0
Ezin du ordenagailu pertsonal
8,6
8,0
bat izan
Iturria: EEI. Bizi-baldintzen inkesta 2016.

38,1

8,4

6,2
6,5

Material aldetiko gabeziarekin eta prekarietatearekin lotutako gainkarga- eta
estres-egoerek ere ondorioak dituzte osasunean, hala ongizate fisikoari
dagokionez, nola alderdi emozionalari dagokionez. Ardurapean seme-alabak
dituzten eta bakarrik dauden hamar emakumetik bik depresioarekin edo
hersturarekin lotutako buruko nahasmenduren bat dute edo izan dute, gainerako
familietan patologia horiekin lotuta ematen diren proportzioak bikoiztuz, Save the
Children erakundearen txostenaren arabera (2015).
-

Etxerik gabeko pertsonak
Bazterketaren muturreko egoeretako bat etxerik gabeko pertsonena da.
Etxebizitza gizarte-kohesiorako eta herritartasunerako oinarrizko elementu bat da
eta erabakigarria da gizarteratze nahiz gizarte-bazterketa prozesuetan. Hura
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Hurrengo taulan material aldetiko gabezia larriarekin lotutako item guztiak (%)
jasotzen dira Estatu osoan:
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eskuratzeko aukera izatea eta baldintza duinetan eskuratu ahal izatea, funtsezko
faktore bat da bizi-garapenari eta gizarte eta lan arloko harremanak finkatzeari
begira.
EUSTAT erakundearen etxerik gabeko pertsonei buruzko Inkestaren arabera, 2012an
EAEn 2.090 pertsona zeuden etxerik gabe. Horietatik, 1.701 gizonak ziren eta 389
emakumeak. Horrek Estatuko batez bestekoaren antzeko proportzioa suposatzen
du, hots, % 80 eta % 20koa.
Adinaren arabera (datua ez dago eskuragarri sexuaren arabera banakatuta),
etxerik gabeko pertsonak adin-tarte hauetan banatzen dira: 18-29 urte bitarteko
adinean daude pertsona gehienak (% 35), eta ondoren 30-44 urte bitarteko
adinean (% 32), eta 45-64 urte bitartekoan (% 31). 65 urtetik gorako adin-tartean
pertsonen portzentajea nabarmen jaisten da, soilik guztiaren % 2 izanik.
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Azken urteotan etxerik gabekoei buruzko ikerketak erruz hedatu dira eta, oraindik
gaiari behar bezala heltzen ez bazaio ere, gaia generoaren ikuspegitik jorratzen
duen ikerketetan funtsezko alderdiak aipatzen dira, eta horiek gabe esku-hartze
bat edo politika publiko bat planteatzea ez litzateke eraginkorra izango:

16

4

-

“Ezkutuko etxerik gabeko” egoerak azaleratzen dira ikerketa horietan.
Kontzeptu horren barnean sartzen dira kalean bizi ez direlako estatistiketan
agertzen ez diren emakume asko, nahiz eta ez daukaten etxerik. Emakumeek
gizonek baino gehiago jotzen dute laguntza pertsonal edo sozialerako
sareetara (esate baterako, hirugarren pertsonekin pisua partekatzeko) edo
barneko etxeko langile moduko lanetara. Bestalde, prostituzioak edo dirusarrera bat edo alojamendu bat izateko harreman sexual-afektiboak izateak
ere genero aldetiko kutsu indartsua dute.

-

Emakumeek indarkeria gehiago pairatzen dute (gorroto- edo sexu-delituak).
Hatento Behatokiaren (Etxe gabeko pertsonen aurkako Gorroto-delituen
Behatokia) arabera4, kalean bizi diren emakumeen % 60 gorroto-delituen
biktima dira, eta % 14,8ak sexu-erasoren bat pairatu du. Sexu-erasoen edo
sexu-jazarpenaren kasuan, aterpetxeetan edo bestelako gizarte-baliabide
batzuetan ere gertatzen dira.

-

Baliabideei dagokienez (aterpetxeak, gizarte-jangelak, etab,) hainbat alderdi
ez dira kontuan hartzen, esate baterako, emakumeentzako higieneproduktuak erabilgarri izatea edota erabiltzaileek segurtasunik ezarekin edo
segurtasunarekin lotuta aipatzen dituzten egoerak.

-

Gainera, emakumeak etxerik gabeko muturreko egoera batera gizonak baino
neurri txikiagoan iristen badira ere, hori gertatzen denean, literatura fisikoan
adierazten denari jarraiki, narriadura fisiko eta mentala handiagoa izan ohi da.

-

Etxerik gabeko egoera batera iristeko modua ezberdina da emakumeen eta
gizonen kasuan. Ematen diren bazterketa-ibilbideen ezaugarri sendoak izaten

Estatuko Behatokia, GKE erakundeen Plataformak zuzendua, non Arartekoa Aholkularitza Batzordeko kide
den.

-

o

Emakumeen kasuan bi ezaugarri nagusi ematen dira: lehendabizi,
muturreko egoeretara neurri txikiagoan iristen direla da, izan ere, joera
gehiago dute gizarte-zerbitzuetara edo bestelako babes-sare batzuetara
jotzeko; bigarrenik, iristen direnen artean % 26 haien aurka edo beren
seme-alaben aurka eragindako genero-indarkeriarekin lotutako arrazoien
ondorioz iristen dira5. Zentzu horretan, bizitegi-bazterketa larriari buruz
Emakundek egindako ikerketan azpimarratzen da, “hausturak eta
banantzeak ahultasun-faktore garrantzitsua direla emakumeentzat
ezegonkortasun ekonomiko handiagoa baitute eta bikotekide
maskulinoaren diru-sarreren mende baitaude lan-merkatutik kanpora
egonez gero”.

o

Gizonen kasuan, ezinbestekoa da aipatzea maskulinotasun tradizionala
arrisku-faktore modura 6, laburbilduz alderdi hauetan azaleratzen dena:
gizarte-sareak eta sare emozionalak izateko gaitasun eskasa; besteen
aurrean “ausart” modura agertzeko jokabide arriskutsuak baitaratzea
(emoziorik eza eta ausardia esleitutako eta sozialki maskulino modura
balioetsitako balioen artean sartzen dira); norberaren jabe izateko eta
hala izatea erakusteko premia (gizonezko hornitzailearen irudia), besteak
beste, gizarte-zerbitzuetara edo laguntza eskatzera jotzerakoan uzkurrago
izatea dakarrena.

o

Halaber, ezaugarri bereziak agertzen dira LGTB kolektiboaren kasuan: RAIS
fundaziotik kolektibo honetako (transexualena) pertsonen neurriz gaineko
ordezkaritza (bereziki emakumeen artean) hautematen da eta, era
berean, LGTB kolektiboko gazteen artean etxerik gabeko egoerara iristeko
arrisku handiagoa.

Genero-indarkeriaren biktimak
Beren ezaugarri bereziak direla medio ezinbestean aipatu beharreko beste
kolektibo bat genero-indarkeriazko egoeran diren emakumeena da, izan ere,
egoera horren ondorioz beren aukera sozial eta lan arlokoak asko mugatzen zaizkie
eta horrek gizarte-bazterketa edo txirotasuna eragin dezake. Biktimaren
ezaugarriak (autoestimu eskasa, osasun-maila eskasagoak, beldurra, etab.)
gizartean duten posiziotik harago badoaz ere, baliabide materialik eta gizartebaliabiderik gabe egoteak are gehiago zailtzen du gizarteratze-prozesua.
Mendekotasun ekonomikoa, oso ohikoa bazterketa- edo txirotasun-ingurunetan,
ahultasunarekin lotutako beste elementu bat da biktimentzat. Indarkeriazko
harreman batetik ateratzeko prozesu neketsua moteldu egin dezake eta enplegu
bat bilatzeko zailtasun gehigarria dakar (adibidez, aldez aurretik sekula ez bada
lanik egin), are gehiago ardurapean seme-alabak izanez gero.

5
6

RAIS Fundazioa. Gizarte-berrikuntza etxerik gabeko pertsonekin.

Juan Blanco López “Hombres, las masculinidades como factor de riesgo. Una etnografía de la invisibilidad”.
Doktore-tesia.
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dira rolak eta sexuarekin lotutako gizarte-balioak, eta egoera horietan,
muturrekoak izateagatik, modu ageriagoan azaleratzen dira:
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Biktimaren bizitzako alderdi ezberdinetan genero-indarkeriak duen eragina
ezagutzeak kolektibo honek, gizarteratzeari eta txirotasunaren aurkako borrokari
dagokienez, dituen premia zehatzak identifikatzea ahalbidetuko du. Enpleguaren
esparruko -eta, beraz, dimentsio ekonomikoan- eragin espezifikoa nahiz
etxebizitzari buruzko adierazle zehatzak oso garrantzitsuak dira baliabide gutxien
dituzten emakumeen artean.
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Ildo horretatik, interesgarria da GVEI (Gender Violence Effects Indicators / Generoindarkeriaren Eraginaren adierazleak) proiektuaren esparruan eratutako 2015eko
proposamena7, hurrengo dimentsioak identifikatu eta horietako bakoitzean
genero-indarkeriaren eragina neurtzeko adierazleak azaltzen dituena:
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-

Osasunaren dimentsioa. Fisikoak
emozionalekin lotutakoak.

ez ezik, pairamen

psikologiko eta

-

Lan arloko dimentsioa. Lan arloan ondorioek lanposturik ez izatearekin,
enpleguaren galerarekin, bajekin edota etxebizitza aldatzearekin duten
zerikusia.

-

Dimentsio ekonomikoa. Bereziki biktimak ez badu berezko baliabiderik
edota bere ardurapean adin txikikoak baditu.

-

Harremanen eta gizarte-bizitzaren dimentsioa. Genero-indarkeriak
isolamendua sustatzen du eta, horren ondorioz, gizarte-harremanak eta
familiakoak ahuldu egiten dira.

-

Etxebizitzaren dimentsioa. Etxea uzteak, harrera-zentroetan edo bestelako
baliabide batzuetan bizitzeak edota etxebizitza bat eskuratzeko zailtasunek
eragin nabaria dute biktimarengan eta, aldi berean, beste dimentsio
batzuk baldintzatzen dituzte, esate baterako, enpleguarena.

-

Legezko dimentsioa. Biktimek oztopoak izaten dituzte justiziaren eremuan
murgiltzeko. Erruduntasun sentimenduak, lotsak edota epaituta sentituko ez
diren ingurune segururik ez izateak eragina dute salaketak ipintzeari
dagokionez.

Etxerik gabeko emakumeen kasuan, bikotearen aldetiko genero-indarkeria
pairatzearen ondorioz egoera horretara iristen direnen portzentajea handia da.
Halaber, desgaitasunen bat duten emakumeen kasuan, edo emakume
etorkinen kasuan, indarkeria-indizeak handiagoak dira.
-

Beste gai batzuk
Osasuna. Gizarte-bazterketak osasunari dagozkion gaietan azaleratzen den
dimentsio bat barneratzen du. Beste faktore batzuen artean, diru-sarrera
urriagoak izateak, lan-baldintza okerragoak izateak eta heziketarik ez izateak
eragina dute osasunean. Osasunaren eta estatus sozial eta ekonomikoaren
artean harreman zuzena dago.

7

https://issuu.com/fundaciosurt/docs/surt_gvei_proposta_indicadors_cast_f09c395119b645



Laneko prekarietate handiagoa. Emakumeek norberaren osasunari
erreparatzeko zailtasun gehiago dituztela adierazten dute enplegu jakin
batzuek (esate baterako, etxeko lanean edo bestelako ezkutuko
jarduera motetan edo kontratu prekarioak dituzten lanetan) duten lanharreman ahularen ondorioz. Egoera horrek kontsulta-eguna eta
medikuaren jarraibideak atzeratzea ekar dezake, batez ere, jarraibide
horiek atsedena gomendatzen badute.



Norberaren
premien
aurretik
senideen
premiak
artatzeko
prestutasunaren ondorioz, alde batetik lanketen gainkarga eta estresa
sortzen da emakumeen artean, osasun-mailak kaltetuz, eta beste alde
batetik, norberaren zaintzari muzin egiten zaio (hala gaixotasunen
prebentzioan nola tratamenduetan). Bestalde, baliabide ekonomiko
mugatuak osasun publikoaren estalduratik at dauden (adibidez, hortzen
osasuna) tratamendu edo sendagaietarako irisgarritasuna baldintzatzen
du. Horrenbestez, erabilgarri dauden baliabideak ardurapean diren adin
txikikoei edo beste senitarteko batzuei bideratuko zaizkie, berezko
premien kaltean.

Gero eta garrantzi gehiago hartzen ari den txirotasun mota jakin bat, batez ere,
ekonomia-krisitik aurrera, txirotasun energetikoa da. Txirotasunaren kategoria
espezifiko bat da, zerbitzu jakin batzuk eskuratzeko (esate baterako, gasa edo
argindarra etxean) zailtasunak edo ezintasuna dakartzana. Baliabide
ekonomikorik ezak baldintzatuta dago, gainera, argiaren prezioa gero eta
gehiago garestitzen ari den testuinguru batean. Horrela, gero eta gehiago dira
neguan berogailua ipini ezin duten edo horniduran mozketak izaten dituzten
familiak.
Arartekoak (Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Defendatzailea) adierazten
duen moduan “energia baterako ondare funtsezko eta derrigorrezkoa da,
herritarrek bizimodu duina izatea ahalbidetzen duena eta izaera instrumentala
duena etxebizitza egoki bat izateko eskubidea egiaz bermatzerako orduan”.
Egoera hori islatzen duten datuetako bat “etxebizitza tenperatura egokian
mantendu ezin duten” pertsonen portzentajea da. Adierazten dutenez, EAEn
portzentaje hori % 2,7tik % 6ra igaro da 2010-2016 bitartean. Halaber, TGDI
inkestak erakusten duenez, horniduran mozketak izaten dituzten etxeei
dagokienez, 2014an portzentajeak behera egin bazuen ere (2012an modu
nabarian igo ostean), 2016ko datuak goranzko beste joera bat erakusten du.
2008. urtearekin alderatuta, 20.200 etxe gehiago daude egoera horretan. 2016.
urtean 42.291 ziren.
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Osasunari eta genero-ikuspegiari buruzko ikerketek erakusten dutenez,
zaintzailearen rolak garrantzia handia du emakumeen osasun-egoeran, eta
baita osasun-egoerari buruzko ikuskera subjektibo ezberdinek ere. Haatik,
bazterketak osasunean oro har eta, emakumeen osasunean zehazki, dituen
eragin zehatzak gutxiago ikertu dira, nahiz eta horri buruz hainbat alderdi
aipatzen diren:
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Gasaren edo argindarraren energia-zerbitzuetako hornidura horren etendurak
eragin handiagoa du baliabide gutxiago dituzten pertsonengan, izan ere,
fakturak ezin ordaintzetik eratortzen da egoera, eta gizarte-bazterkeriaren
arriskua areagotzen du, izan ere, Arartekoak adierazten duen moduan
“pertsona horiek zerbitzu horiek gabe geratzen dira atzeratutako gastuak
ordaindu arte eta, sarritan, berriro konektatzeko tasa ordaindu behar izaten
dute. Horrenbestez, efektu zital bat gertatzen da, hots, familia ahulenen egoera
dagoeneko prekarioa larriagotu egiten da. Txirotasun energetikoak, gainera,
ondorio fisiko, sozial eta psikologikoak ere baditu, desberdintzak are gehiago
sakonduz.
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Ezinbestekoa da genero-ikuspegitik txirotasun energetikoaren alderdi zehatzak
neurtzeko adierazle berriak diseinatzea, bereizketak eginez pertsonen artean
modu indibidualean, eta baita familia moten eta familiaburuko pertsonaren
sexuaren arabera ere, izan ere, hala errenta baxuenak nahiz lan-baldintza
eskasenak dituztenek (emakumeak) nola guraso bakarreko familiek (horien %
82an familiaburua emakumea da) egoera are gehiago ahultzen zaiela ikusten
dute, batez ere, ardurapean seme-alabak badituzte. 2016an, EEI institutuaren
bizi-baldintzei buruzko Inkestan adierazten zenez, estatu mailan “etxebizitza
tenperatura egokian mantendu ezin duten” familien artean, guraso bakarreko
familiak hartzen dituzten etxeen portzentajea guztiaren batez bestekoaren
gainetik, 6 puntu gainetik, zegoen (% 16,6 eta %10,2 hurrenez hurren), gabezia
horrek familia mota horri eragiten diolarik gehiago.
Europar Batasunak horrekin lotutako hainbat gomendio egiten ditu, esate
baterako, 2016ko maiatzaren 26ko Europako Parlamentuaren txirotasunari eta
genero-ikuspegiari buruzko Ebazpenean jasotzen den moduan. Beste alde
batetik, Ingeniería sin Fronteras izeneko GKE erakundeak berriki txirotasun
energetikoari eta genero-ikuspegiari buruzko monografiko bat argitaratu du,
izenburu honekin: “Desigualdad de género y pobreza energética. Un factor de
riesgo olvidado”.
Informazio hori kontuan hartzeak laguntzak eta politika publikoak
diseinatzerakoan hautematen diren berezitasunak gaineratzea ahalbidetuko
luke. Urrunago joan gabe, halako egoerak arintzeko diseinatutako Gizarte
Bonuak (estatu mailakoa) ez du genero-ikuspegia barneratzen “potentzialki
zaurgarriak diren erabiltzaileen” definizioan, eta ez ditu aipatzen adierazi
ditugun inguruabarrak. Gaur egun, Gizarte Bonua eskuratzeko betekizunak
hauek dira: 60 urte edo gehiago izatea eta pentsioduna izatea unean-unean
indarrean den gutxieneko zenbatekoarekin; edo familia ugaria izatea; edo kide
guztiak langabezian dituen familia-unitatean egotea.
Bestalde, bada gero eta maizago aipatzen den beste txirotasun mota bat, hots,
Denboraren txirotasuna. Genero aldetiko ezberdintasunak eguneroko jardun
guztietan ematen dira, baina areagotu egiten dira batez ere lan-karga
orokorraren banaketan, eta emakumeek zein gizonek soldatapeko lanean eta
etxeko-familiako lanean duten partaidetzan. Emakumeen irisgarritasuna
eskasagoa da soldatapeko lanari so, eta etxearekin nahiz familiarekin lotutako

zereginen banaketan desberdintza da nagusi. Egoera horrek agerian uzten du
lan esparruan sexuaren araberako banaketa erabakigarria dagoela. Horrek
eragin negatiboa du, aipatu dugun moduan, emakumeen bizi-kalitateari
dagokionez, besteak beste, lan-merkatura sartzearekin, lanaldi luzeagoak
izatearekin eta lanen gainkarga izatearekin, osasun-egoerarekin edota
gizartean eta politikan parte-hartze urriagoa izatearekin lotuta. Denboraren
Erabilerei buruzko inkestek, EUSTAT erakundeak berak bezalaxe, agerian uzten
dute emakumeek egunean denbora gehiago ematen dutela etxeko lanetan hori izanik bi sexuen artean alde handiena agertzen duen kategoria- eta beste
pertsona batzuen zaintzan, eta denbora gutxiago ematen dutela soldatapeko
lanean eta prestakuntzan.
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Denboraren txirotasunaren kontzeptua bultzatzearen asmoa da, ONU Mujeres
erakundeak adierazten duenez, beste dimentsio bat gaineratzea txirotasunaren
analisian, emakumeentzat zaurgarrien diren eremuetan denbora gutxiago
izatearekin lotutako murriztapenak azaleratzeko xedez, izan ere, denboraren
banaketa ezberdinak eragin bereziki garrantzitsua du beste baliabide batzuk
eskasak diren testuinguruetan.
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2.2. BERDINTASUN EZAK BALIABIDEAK LORTZEKO ORDUAN
Baliabideetarako sarbidean dagoen ezberdintasuna aipatu dugu aurreko atalean
islatutako bazterketa- eta txirotasun-egoeren faktore erabakigarri modura. Horiek
izaera egiturazkoa dute eta, horrenbestez, bizi-ibilbideak zehaztu ditzakete, edo
zaurgarritasun-egoera baldintzatu.
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Datuak sexuaren arabera banakatuz, bazterketaren edo txirotasunaren adierazpide
ezberdinak erakusteaz gain, baliabideetara iristeko ahalmen eta moduari dagokionez
ezberdintasun garrantzitsuak agertzen dira. Horrela, prestakuntzari edo lan arloko
prekarietateari dagokionez egoera okerragoa izatea modu adierazgarrian mugatzen
du bizi-kalitate maila egokiak lortu edo mantentzeko ahalmena eta, txirotasun- edo
bazterketa-egoeren kasu zehatzean, haietatik ateratzeko aukerak murrizten ditu.
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Prestakuntzarako irisgarritasuna hertsiki lotuta dago arrisku-egoeren hedapenarekin,
alderantziz proportzionala den erlazio batekin: zenbat eta prestakuntza gutxiago,
orduan eta bazterketa- eta txirotasun-arrisku handiagoa. EAEn, TGDI inkestak erakusten
duenez, portzentaje handienak, txirotasun mota guztietan, familiaburu modura
ikasketarik gabeko pertsona bat duten etxeetan ematen dira. Prestakuntzarekin
jarraitzeko bizigarri falta gehiago ematen da txirotasun- eta bazterketa-arriskuko
ingurunetan, eta bi sexuetan eragiten badu ere, emakumeen kasuan errefortzu
negatibo osagarri bat dago, etxeaz eta familiaz arduratzearekin lotzen duen genero
aldetiko bere gizarte-eginkizuna betetzeko iguripenarekin zerikusia duena.
Laneratzeari dagokionez (eta lan-merkatuan parte hartzeko moduan) hori txirotasun
eta gizarte-bazterketa egoeretan eragiten duen faktore nagusitzat hartzen da.
Baliabide ekonomikoetarako irisgarritasun-maila baldintzatzen du, izan ere, oraineko
errenta ez ezik, etorkizunean prestazio eta pentsioak eskuratzeko aukera suposatzen du;
eta gizarte-partaidetzan ere eragiten du gainera.
Zaintzak emakumeen enplegua eta lan-ibilbidea baldintzatzen ditu. Emakumeak lanmerkatuan barneratuko dira ala ez, modu egonkorrean edo aldizkakotasunez,
familiako premien eraginpean nagusiki, bereziki txirotasun- eta gabezia-egoeretan.
Denborazkotasun gehiago, lanaldi partzial gehiago, edo jarduera-tasa baxuagoak,
funtsean ugaltzeko adinetik hasi eta adin nagusikoen zaintzarekin jarraituz. Adierazle
horiek guztiak EAEn emakumeen enpleguaren ezaugarriak dira, EUSTAT erakundearen
Biztanleria jardueraren (BJI) arabera sailkatzeko inkestako datuek adierazten duten
moduan. 8 Jarraian jasotzen dira datu horiek:
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Jarduera-tasa lanean edo langabezian egonik, lan egiteko moduan dagoen 16
urtetik gorako biztanleriaren portzentajeari dagokio. 2015. urtera arte tasa hori igo
egin bada ere bi sexuen kasuan, 2015az geroztik emakumeen kasuan beheranzko
joera nabari da, modu neurrizkoan bada ere, eta gizonen kasuan antzeko

Biztanleria jardueraren arabera sailkatzeko inkestak (BAI) EEI institutuaren Biztanleria Aktiboaren Inkestako
kontzeptu berdinak neurtzen baditu ere eta metodologikoki homologagarriak badira ere, eskaintzen dituzten
tasak ezberdinak dira, izan ere, EUSTAT erakundearen lagina askoz ere zabalagoa da EEI institutuak BAI
inkestan erabiltzen duena baino. Halaber, jasogailuak ezberdinak dira, horrenbestez, azken emaitza
ezberdina izan daiteke. Gida honen ondorioetarako, BJI inkestatik jasotako datuak erabiltzen dira erabilgarri
daudenean sexuaren arabera banakatuta EAE mailan, eta BAI inkestako datuetara jotzen da banakapen
hori soilik estatu mailan denean zilegi.



Okupazio-tasak lanean diren 16 urtetik gorako pertsonen portzentajea adierazten
du. 2017an emakumeen okupazio-tasa % 45ekoa izan zen eta gizonena % 55ekoa.
Adinaren arabera, bi sexuen arteko alderik handiena (% 10,7) 25-34 urte bitarteko
adin-tartean ematen da, non gizonen okupazio-tasa % 80,3koa eta emakumeena
% 69,6koa den. 45 urtetik aurrera alde hori % 9 ingurukoa da gizonen alde (gizonak
% 83,4 eta emakumeak % 74,4). 55 urtetik aurrera tasak behera egiten du bi
sexuetan eta aldea mantendu egiten da. Adin-tarte horretan, emakumeen %
18,8ak baino ez du lan egiten (gizonen kasuan tasa % 27,7koa da). Datuek, berriz
ere, emakumeen enpleguaren eta familiako premien artean korrelazio bat
dagoela erakusten dute. Zaintzek (seme-alaben, mendeko adin nagusikoen edota
biloben zaintza) protagonismo gehien hartzen duten adin-tarteetan emakumeek
gizonek baino enplegu gutxiago izaten dute.



Langabezia-tasak lanerako moduan diren eta lanik ez duten pertsonen proportzioa
adierazten du biztanleria aktibo osoarekiko, eta tasa hori emakumeen kasuan
handiagoa da. 2017an emakumeen langabezia-tasa % 12,7koa izan zen eta
gizonena % 10,4koa. BJI inkestan EAErako jasotzen diren datuak ez daude sexuaren
arabera banakatuta adin-tarte ezberdinetan. Haatik, iturri eta lagin ezberdinak
direla kontuan hartuz, EEI institutuaren Biztanleria Aktiboaren Inkestak (BAI) maila
nazionalean eskaintzen dituen datuek adierazten dutenez, ez dago ia alderik 25
urtetik beherakoen artean (% 34,9), eta gainera adin-tarte horretan da tasa
handiagoa bi sexuen kasuan. Adin horretatik aurrera, 25-45 urte bitartean,
emakumeen langabezia-tasa areagotu egiten da: % 12,66koa izanik, eta gizonena
berriz % 11,35ekoa. 55 urtetik aurrera, tasak behera egiten du bi sexuen kasuan, eta
% 9,5 inguruan kokatzen da. Datu hori biztanleria ez-aktiboari buruzkoarekin erkatu
behar da, izan ere, adin-tarte horretan modu adierazgarrian areagotzen da lanmerkatutik kanpo dauden emakumeen kopurua, hots, lanik ez egin eta enplegurik
bilatzen ez dutenena. EAEn, BAI inkestako datu berdinei erreparatuz, 55-64 urte
bitartean gehiago dira egoera ez-aktiboan diren emakumeak (72.100) gizonekin
alderatuz (47.500).



Biztanleria ez-aktiboaren analisia bereziki adierazgarria da genero-ikuspegitik so
ingurune ahuletan edota bazterketa-arriskua dutenetan. Egoera ez-aktiboan diren
emakume kopuruaren igoera adin-tarte bakoitzean ematen da. Bereziki 35 urtetik
aurrera emakumeen biztanleria ez-aktiboa ia bikoiztu egiten da, eta egoera ez-
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balioetan mantentzen da. 2017an, emakumeen jarduera-tasa % 51,5ekoa izan zen
eta gizonena % 61,4koa. Emakumeen eta gizonen arteko aldea, lehenengoen
kaltean distantzia mantendu egiten bada ere, murriztuz joan da 1991. Urtetik modu
jarraituan. 2008an ia 18 puntuko aldea zegoen gizonen alde, eta 2017an alde hori
10 puntu ingurukoa zen.
Adin-tarteari erreparatuz, guztietan gizonen tasa
handiagoa da. Bi sexuen artean alderik handiena 45 urtetik aurrera ematen da: %
50,8 gizonen kasuan eta % 38,8 emakumeen kasuan. 16-24 urte bitartean, gizonen
kasuan tasa % 24,5ekoa da eta emakumeen kasuan % 23,2koa. 25-44 urte
bitartean, % 92,3koa gizonen kasuan eta % 87,2koa emakumeen kasuan. Aldeak
areagotzen hasten dira ugaltzeko adinetik aurrera, eta lanak, bereziki zaintzarekin
lotutakoak, beregain hartzeari dagokionez dauden ezberdintasunak azaleratzen
direnean.
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aktiboan diren gizonekiko aldeak ere gora egiten du pixkanaka. 2016an, EAEn 35-44
urte bitarteko adinean 22.700 emakume zeuden egoera ez-aktiboan, eta 8.300
gizon. 45-54 urte bitartean, 31.600 emakume eta 12.000 gizon. 55-64 urte bitartean
72.100 emakume eta 47.500 gizon. Adinaren arabera areagotzeaz gain eta, berriro,
ugaltze-aroetatik aurrera, mendekoak zaintzearen segidak (adin nagusikoak edo
bilobak) eragina izan dezake emakumea pixkanaka lan-merkatutik kanpo egoteari
dagokionez. Datu horiek, era berean, emakumeek duten mendekotasun
ekonomikoari buruzko ideia bat eman dezakete.
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Ez-aktibotasunaren arrazoi nagusiari so, estatu mailan, BAI inkestak adierazten
duenez, erretiroa da arrazoi hori gizonen kasuan (2016an egoera horretan
zeudenen artean % 64,3, eta emakumeen kasuan portzentaje hori % 21 eskasekoa
zen). Emakumeen artean, arrazoi nagusia, inkesta egin dutenen % 32,42k
adierazten duenez, etxeko lanak dira (gizonen kasuan datu hori % 18koa da).
Gainera, erretirokoa ez den beste pentsio bat jasotzen duten gizonen portzentajea
% 1 eskasekoa da eta emakumeen artean portzentaje hori % 20koa da.
Horrenbestez, izaera sozialeko prestazioen hartzaile nagusi modura agertzen dira.
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Lanaldi partziala da emakumeen enpleguari dagokion beste ezaugarri bat. Lanaldi
partzialeko kontratazioa areagotu egin da bi sexuen kasuan EAEn 2010etik aurrera,
baina emakumeen artean askoz ere ugariagoa da oraindik. Horrela, 2016an,
soldatapeko gizonen artean, % 8 baino zertxobait gehiago zen lanaldi partziala
zuena, eta egoera horretan zeuden emakumeen portzentajea % 30etik gorakoa
zen. Kontratu mota honetarako aipatutako arrazoiei dagokienez, BAI inkestak,
estatu mailan, adierazten duenez, bi sexuen kasuan lanaldi osoko lan bat ez bilatu
izana da azalpen nagusia, eta ondoren zaintza-zerbitzuak ezin ordaindua.



Baliabide ekonomikoetarako irisgarritasun apalagoa, errenta-mailarekin orokorki
azaldu dugun moduan, soldata-arrakalarekin gauzatzen da lan arloan. Emakume
nahiz gizonen batez besteko soldatak areagotuz joan dira 2008az geroztik (1.771
euroan emakumeen kasuan eta 2.825 euroan gizonen kasuan). Haatik, bi sexuen
arteko aldea, beti emakumeen soldataren kaltetan, areagotu egin da. EEI
institutuaren Soldata-egitura Inkestak adierazten duen moduan, 2015. urtean EAEn
emakumeen batez besteko soldata 23.537,06 eurokoa zen eta gizonena 31.088,99
eurokoa (bi kasuetan Estatuko batez bestekoaren gainetik, 20.051,58 euroko
baitzen emakumeen kasuan eta 25.992,76 eurokoa gizonen kasuan). Horrek %
24,29ko arrakala suposatzen du (estatu mailan arrakala hori % 22,86koa da). 2008.
urtean arrakala % 22,99koa zen.



Zaintzek emakumeen lan-ibilbidean duten eragina beste adierazle batzuetan ere
ikusten da, esate baterako, zaintzengatiko eszedentzietan, gehienean emakumeek
hartzen baitituzte, edo amatasungatiko prestazioan, izan ere, Cifras 2016. Mujeres y
hombres en Euskadi dokumentuan adierazten den moduan, 2015ean emakumeak
izan ziren prestazio hori jaso zuten guztien % 94,7.



Laneratze-arazo bereziei dagokienez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte
Politiketako Sailaren 2014ko Gizarte Premien Inkestak (GPI) erakusten duenez,
arazoak areagotu egin dira hala emakumeen kasuan nola gizonen kasuan, 2006.
urtetik bikoiztu egin direlarik. 2014an halako arazoak zituen gizonen % 9,9ak eta

emakumeen % 7,2ak. Inkesta horretan harreman pertsonal eta sozialetan izaten
diren arazoei buruzko informazioa eskaintzen da, sexuaren arabera ezagutzea
interesatuko litzatekeena.
Prekarietate-arazoak bazterketarako arrisku-faktore dira orainaldian eta etorkizunean,
eta lan-baldintza okerragoen esparru orokorrean, krisiaren ondorioz larriagotu direnak,
gizon nahiz emakumeengan eragina badute ere, emakumeek mendeko egiturazko
posizioa dute berez lan-merkatuan, nagusiki zaintzekin lotutako erantzukizunen
ondorioz, izan ere, haiek arduratzen dira oraindik zaintzekin materialki eta sinbolikoki.

Gizarte-prestazioei dagokienez, Ongizate-estatuak bi babes-sistema mota ditu.
Horietako bat ordaindutakoaren araberakoa, soldata-kotizazioari lotua, eta hartako
onuradunak gizonak dira hein handiago batean, beren enplegu-tasa handiagoei so;
eta bestea, ordaindutakoaren araberakoa ez dena, asistentziazko izaera gehiago
duena, herritartasun-eskubide erabatekoak bermatzen ez dituena, eta bertan
emakumeen portzentajea handiagoa da.


Kotizaziopeko pentsioak 2017an, EAEn erretiro-pentsio bat jasotzen zutenen artean
soilik % 37 ziren emakumeak, eta gizonak % 63 ziren (zenbateko horiek Estatuko
batez bestekoaren antzekoak dira), Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren
arabera. Horrenbestez, 65 urtetik gorako emakumeen kolektiboan eragin zehatz
bat dago, horien zaurgarritasuna areagotzen duena, eta 65 urtetik gorakoen,
sexuaren arabera banakatuta, benetako txirotasun- eta prekarietate-egoeren
bilakaeran azaldutako zenbakietan islatzen dena. Emakumeek, erretiro-pentsio
gehiago jasotzeaz gain, jasotzen dituzten pentsioen zenbatekoak baxuagoak dira,
izan ere, beren lan-ibilbideetan aldizkakotasuna handia izaten da eta
kontratazioetan baldintzak okerragoak izaten dituzte.
EAEn, alarguntza-pentsio guztiak aintzatetsiz, pentsio hori jasotzen duten ia pertsona
guztiak emakumeak dira. Hala, 2017an, % 98,3 izan ziren emakumeak, Lan eta
Gizarte Segurantza Ministerioak adierazitakoaren arabera.
Erretiro-pentsioaren batez besteko zenbatekoa EAEn 2017an, Lan eta Gizarte
Segurantza Ministerioaren datuak kontuan hartuz, 1.303,56 eurokoa da, eta
alarguntsa-pentsioarena 765,41 eurokoa.
Haatik, ezinbestekoa da tarteetan
erreparatzea informazio zehatzagoa eskuratze aldera. Txirotasun-egoerei
dagokienez, Cifras 2016. Mujeres y Hombres en Euskadi dokumentuko datuek
adierazten dutenez, 2015eko abenduan 10.010 alarguntza-pentsio 300 euroz
azpitikoak ziren, hots, muturreko txirotasunaren atalasearen azpitik kokatzen ziren,
eta 48.903 pentsio osagarrik hilean 648,59 euroz azpitiko zenbatekoak ematen
zituzten.
EAPN erakundearen datuen arabera, alarguntsa-pentsioak jasotzen dituzten
pertsonen artean, ia guztiak emakumeak, txirotasunaren atalasearen azpitik
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Aipagarria da eremu sinbolikoa, izan ere, emakumeen enpleguaren analisian paper
garrantzitsua betetzen du, “diskriminazio estatistiko” izenekoarekin lotuta dagoelarik.
Horrek zera suposatzen du, emakume oro, hala izateagatik, lan-merkatuan balizko
amatzat hartzen dela eta, horrenbestez “prestutasun gutxiagoko” pertsona modura,
nahiz eta seme-alabarik ez izan.
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kokatzen diren pentsioen kopurua erakusten dutenak, txirotasun-tasa % 45,9koa zen
2016an eta txirotasun-larriaren tasa % 10,1ekoa. Erretiroaren kasuan, txirotasun-tasa
% 28,3koa zen eta txirotasun larriarena % 3,8koa.


Ordaindutakoaren araberakoak ez diren pentsioak. Diru-sarrerak Bermatzeko
Errenta (DSBE), nahikoa baliabide ez duten pertsonen oinarrizko premiak asetzera
dago bideratua. Etxebizitzarako Prestazio Osagarriak (EPO), Diru-sarrerak
Bermatzeko Errentaren osagarri modura egituratzen dira, eta ohiko etxebizitza edo
bizilekua alokatzeko gastuak estaltzeko ematen dira. Baliabide gutxi dituzten guraso
bakarreko familien kasuan, osagarri hori hilean 45,5 eurokoa da.
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2015ean, Cifras 2016. Mujeres y hombres en Euskadi dokumentuan adierazten den
moduan, DSBE errentaren titular guztien % 56,8 emakumeak ziren eta % 43,2
gizonak. Etxebizitzarako Prestazio Osagarriaren balioak % 50 ingurukoak diren bi
sexuen kasuan. Guraso bakarreko familientzako osagarria, emakumeek jasotzen
dute ia osorik (% 94,6). Gainera, adinari erreparatuz, emakumeen artean prestazioa
jasotzen dutenen adin-segmentu nagusia 65 urtetik gorakoa da. Hori erretiroprestazioetarako irisgarritasun urriarekin edo kontribuziokoak ez diren pentsioekin eta
alarguntza-pentsioekin lotuta dagoen emakume kopuru urriarekin lotzen da.
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Gizarte-behar Larrietarako Laguntzak oinarrizko gastuei aurre egin ezin dieten eta
diru-sarrera baxuak jasotzen dituzten pertsonei zuzendutako osagarri bat da, eta
sarritan DSBE errenta jasotzen duten pertsona berdinek jasotzen dute. Emakundek
ematen dituen datuen arabera, laguntza hori jasotzen duten pertsonen % 57
emakumeak dira eta % 43 gizonak. Adierazle horiek EUSTAT erakundeak aztertzen
dituen adiera guztietan txirotasunari dagozkion zenbakiek dagoeneko erakusten
dutenaren osagarri dira, non, ikusi dugun moduan, emakumeak gehiengoa ziren.

Nabarmendu behar da familiaburu modura emakumea dagoen etxeetan behar diren
babes ekonomikoko laguntzen proportzioa askoz ere handiagoa dela familiaburu
modura gizona dagoen etxeetan baino: % 19 eta % 7,8 hurrenez hurren, Cifras 2016
Mujeres y hombres en Euskadi dokumentuan adierazten denez.
EUSTAT erakundearen 2014ko Gizarte Premien Inkestak gizarte-zerbitzu publikoetara jo
duten etxeak erakusten ditu sexuaren arabera, eta bertan adierazten denez,
emakumea familiaburu duten etxeetan gehiago jo da zerbitzu horietara gizonak
familiaburu direnean baino, % 22,3 eta % 13,3 hurrenez hurren. Halaber, ezinbestekoa
da nazionalitatearen datua ere aipatzea, sexuaren arabera banakatuta ez badago
ere, izan ere, atzerriko pertsonak bizi diren etxeen artean, % 50,2k gizarte-zerbitzuetara
jo dute (pertsona atzerritarrak bizi ez diren etxeen % 14,2 izan dira hori egin dutenak).
Etxebizitza eskuratzeko aukerak eragina dauka bazterketa-egoeretan, oinarrizko
ondarea baita, eta familia-harremanak eta gizarte-harremanak garatzeko espazioa
delako. Aipatu behar da atal honetan emakumeek hipoteka-sisteman sartzeko edo
alokairuei aurre egiteko gero eta zailtasun gehiago dituztela, nagusiki lan-merkatuan
baldintza eskasagoak dituztelako. Etxerik gabetasunaren muturreko egoerei
dagokienez, Etxerik gabeko pertsonen aurreko atalean genero aldetiko berezitasunak
aipatu dira dagoeneko.

2.3. DESBERDINTZAK EMAKUMEEN ETA GIZONEN PARTE HARTZEAN

Jarraian emakumeek eta gizonek hirugarren sektorean duten presentzia aztertu, eta
EAEko gizarte-zerbitzuetan, Jaurlaritzan, aholkularitza-organo garrantzitsuenetan eta
sindikatu nagusietan okupatuta dauden langileetan erreparatzen da.
Hirugarren Sektorean emakumeen presentzia adierazgarria da. POAS plataformak
adierazten duen moduan, 2015ean, estatu mailan, sektorean lan egiten zuten
langileen % 78,4 emakumeak ziren. Haatik, portzentaje hori ez da neurri berean
ematen gobernuaren organoko karguetan, eta horrek lan-merkatuaren bereizketa
horizontal eta bertikal agerikoa islatzen du.

Lanean diren emakumeen % 25,6ak lanaldi partzialean egiten du lan. Gizonezkoen
kasuan, lanaldi partzialean kontratatutakoen portzentajea % 19,4koa da.
Erakundeen % 86,72 boluntarioz daude osatuta gehienbat. Zehazki, erakunde guztien %
76,78k lantalde bat dauka. Boluntarioen % 56,52 emakumeak dira.
Bizkaiko Hirugarren Sektorearen Behatokiak eskaintzen dituen datuei jarraiki,
emakumeek erakundeetako gobernu-organoetan duten presentzia % 52,95ekoa da.
Emakumeen erakunde espezifikoak kontuan hartuko ez balira, erakunde guztien % 10,7
suposatzen dutenak, portzentajea % 47,95era jaitsiko litzateke.
Euskadiko fundazioetan emakumeek betetzen dituzte kargu guztien % 33,46 eta
“fundazioa eta elkarteaz aparteko beste irudi juridiko batzuk” kategorian emakumeak
dira erakunde mota horretan lan egiten duten pertsona guztien % 40,95. Aurrekontu
aldetik bolumen handiena duten erakundeetan (urtean milioi eta erditik gorako dirusarrerekin), emakumeek betetzen dituzte kargu guztien % 40,13.
Fundazioetako gobernu-organoetako osaerari dagokionez, estatu mailako datuek
adierazten dutenez, emakumeak gehiengoa dira patronatuetan, non 2013ko azken
datuen arabera portzentajea ia % 70ekoa zen, nahiz eta zuzendaritza-taldeetan erditik
beherakoa izan portzentaje hori.
Erakundeen esku-hartze eremua kontuan hartuz, gobernu-organoetan diren
emakumeen portzentajea % 58,35ekoa da zeharkako gizarte eremuan; % 57,73koa
garapenerako nazioarteko lankidetzan; % 52,56koa osasunean; % 49,74koa denbora
librean; % 47,72koa gizarte-zerbitzuetan; % 43,18 enpleguan eta % 28,10ekoa “beste
batzuk” kategorian.
EAEko gizarte-zerbitzuetan lanean diren pertsonen artean, EUSTAT erakundearen
Gizarte Zerbitzu eta Gizarte Ekintzako Estatistikako datuen arabera, gehiengoa
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Bizkaiko Hirugarren Sektoreko Behatokiaren arabera, soldatapeko langileei dagokienez,
gizarte-erakundeetan soldatapean lan egiten duten pertsonen % 68,24 emakumeak
dira. Tasa hori are handiagoa da Osasunaren esparruan (% 82,46), Zeharkako
Gizartearen esparruan (% 75,14) eta Gizarte Zerbitzuetan (% 69,78) eta bereziki
artatutako kolektiboak mendekotasun-egoeran edo izateko arriskuan dauden
pertsonak direnean (% 92,57).

27

emakumeak dira. 2015ean, langile guztien % 68 emakumeak ziren eta % 32 gizonak.
Eremu
profesionalari
dagokionez,
gizarte-zerbitzuetan
(zaintzaileak,
etxeko
laguntzaileak, etab.) langileen % 83 emakumeak ziren; % 66 hezkuntza arloko langileen
artean; % 89 teknikarien artean; % 90 osasun arloko langileen artean; % 80 gizarte arloko
zerbitzuan; eta % 72 zuzendaritza eta administrazioko langileen artean.
Gobernu Kontseiluari dagokionez, 5 emakume eta 7 gizonez dago osatua, hots,
emakumeen portzentajea % 42,67koa da.
Gobernuko Lehendakaritzan:


Lehendakaria gizona da.



Idazkaritza Nagusietan % 33 emakumeak dira (2 gizon eta emakume 1).



Zuzendaritzetan 5 emakume eta 5 gizon daude, hots, emakumeak dira % 50.



Ordezkaritzetan emakumeak % 40 dira (2 emakume eta 3 gizon).
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Jaurlaritzaren barnean, gida honetako gaiarekin lotura izateagatik, Enplegu eta Gizarte
Zerbitzuen Saila eta Lan eta Justiziako Saila nabarmentzen dira.
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Enplegu
eta
Gizarte
Zerbitzuen
Saileko
burua
emakumea
da.
Sailburuordetzetan gizon 1 eta emakume1 daude, eta Zuzendaritzei
dagokienez, emakumeen presentzia % 16,67koa da (emakume 1 eta 5 gizon).
Hor hautematen da proportzionaltasunik eza handiena.



Lan eta Justizia Sailean, aurrekoan bezalaxe, emakume bat dago buruan eta
Sailburuordetzetan gizon 1 eta emakume 1 daude. Kasu horretan,
Zuzendaritzetan desoreka ez da horren handia, eta emakumeak dira
ordezkarien % 57,14 (4 emakume eta 3 gizon).

Organo Aholku-emaileei dagokienez, bereziki garrantzitsuak dira:


Euskadiko Lan Harremanen Kontseilua sindikatu-konfederazioen eta enpresakonfederazioen arteko etengabeko elkarrizketa- eta topagune-organo gisa eta
Jaurlaritzaren eta Eusko Legebiltzarraren arloko esparru sozial eta lan arloko
organo aholku-emaile gisa sortu zen.
o



Presidentea eta idazkaria gizonak dira. Sindikatuek izendatutako kideen
artean % 83 emakumeak dira (5 emakume eta gizon 1) eta patronalak
izendatutakoen artean % 28.6 (2 emakume eta 5 gizon).

Ekonomia eta Gizarte Kontseilua Eusko Jaurlaritzaren eta Legebiltzarraren
erakunde aholku-emailea da, eta helburu du Euskadiko politika ekonomikoan
eta sozialean interes ekonomiko zein sozialen parte hartzea lortzea.
o

Presidentea gizona da eta Idazkari Nagusia emakumea. Izendatutako
kideen artean, % 50eko proportzioa mantentzen da (16 emakume eta 16
gizon).

9

Cifras 2016. Mujeres y Hombres en Euskadi. Emakunde.
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Sindikatu nagusiei dagokienez, EAEn lau daude: CCOO, ELA, LAB eta UGT, 2017ko
abenduan, 2 ziren Idazkari Nagusiak ziren emakumeak (CCOO eta LAB). Batzorde
betearazleei dagokienez9, emakumeak % 40 dira haietan. 21 emakumek parte hartzen
duten batzorde horietan 4 sindikatu nagusietan, hots, batez beste % 40 dira, eta
emakumeak gehiengoa dira soilik LAB sindikatuaren batzorde betearazlean.
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2.4. ARAU SOZIALEN ETA BALIOEN ERAGINA
Generoak gizonek eta emakumeek modu bereizian pairatzen duten txirotasun motari
ezaugarri jakin batzuk emateaz gain, erabakigarria da bazterketa-ibilbideen
konfigurazioari dagokionez. Sexu bakoitzak esleituta dituen gizarte arloko rolek(horien
eraikuntza da genero izendatzen dena) ezartzen dute nork egin behar duen gauza
jakin bat, noiz eta non egin behar duen, eta batzuentzat zein besteentzat hainbat
iguripen finkatzen ditu. Emakumeengandik afekziozko baliabideak eta emozionalak
eman ditzatela espero da -eta zaintzez ardura daitezela gehienbat-; gizonengandik,
berriz, familiari baliabide ekonomikoak ematea espero da (“gizonezko hornitzailearen”
irudia). Lanaren sexuaren araberako banaketak berekin dakar emakumeak egiturazko
lan-merkatuan mendeko egoeran izatea, eta egoera horrek txirotasun- edota
bazterketa-ingurunetan zaurgarritasuna areagotu egiten du.
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Bestalde, zaintzaren ardura beregain hartzearen ondorioz, gizonek baino askoz ere
maizago izaten dituzte seme-alabak ardurapean, eta hori, batez ere guraso bakarreko
familietan ikusi dugun moduan, txirotasunerako arrisku-faktore bat da.
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Feminitate eta maskulinotasun tradizionalek pisu espezifiko bat dute txirotasun- eta
bazterketa-ingurunetan. “Feminitate tradizionaletik” bakarka hartzen dituzte beregain
zaintza-lanak, lehenik eta behin gizarte-manuen indarraldia bertan adierazten delako
modu gailenean, eta bigarrenik, hartaz ez arduratzeko asmoa izan arren, baliabiderik
(ekonomikoak eta sozialak) ez izatearen ondorioz “kanpora bideratzea” ezinezkoa
izateagatik. Horren ondorioz, bikotearekiko mendekotasun ekonomikoa sortzen da, eta
etxeen barnean boterearen banaketa asimetrikoa gertatzen da, emakumeen
kaltetan. Testuinguru horretan emakumeen enplegua subsidiariotzat jotzen da,
gizonezkoaren soldata nagusiaren laguntza gisa. Are, zenbaitetan, ez da desiragarritzat
ikusten, izan ere, gizonezkoak hornitzaile modura duen ahalmena gutxitzea dakar, eta
zaintzailearen eginkizun nagusitik desbideratzea.
Emakumeen lan-ibilbideetan ezaugarri sendoa da zaintza-lanak beregain hartzearen
erantzukizuna. Horrek, ondorioz, enplegurako irisgarritasun gutxiago izatea dakar, edo
baldintza eskasagoetan iristea. Horrela, errenta sortzeko eta ongizate-maila egokiak
lortzeko ahalmena nabarmen mugatzen da, gidan zehar adierazten den moduan.
Etxeko lanei eta familiari denbora gehiago eskaintzeak lan arloa alboratzea suposatzen
du, eta baita norberaren zaintzarekin eta aisiarekin lotutako denbora uztea ere,
politikan eta gizartean parte-hartzeko denbora alboratzeaz gain. Horren guztiorren
ondorioak gizarteko alderdi ezberdinetan eta bizi-kalitatean islatzen dira. Gainera,
emakumeek betetzen duten ugalketa-zeregina aitortua ez dagoenez, naturaltzat
hartzen delako, ez da aintzatesten, eta ikusezin mantentzen da estatistika ofizialetan
eta esfera sozialean ez du baliorik.
Gizonezkoen kasuan “maskulinotasun tradizionala” arrisku-faktoretzat har daiteke.
Gizonak muturreko txirotasun-egoeretara emakumeak baino hein handiagoan iristen
dira, esate baterako, etxerik gabetasunera. Kasu honetan, bazterketa-ibilbide
maskulinoak jardun arriskutsuak baitaratzeko portaerekin daude lotuta (drogamendekotasunari, alkoholismoari eta lan-istripuei dagokienez indize handiagoak
agertzen dituzte). Halaber “ausardiaren” eta “indarraren” ideiarekin lotzen da, horiek

sexu maskulinoari esleitutako iguripen eta balioen artean sartzen baitira. Maskulinotasun
tradizionala, era berean, “gizonezko hornitzailearen” ideiarekin dago hertsiki lotuta
(“mendeko emakumearen” aurrean), arestian aipatu den eran. Baliabide
ekonomikoak lortzeko erantzukizuna esleitzen zaio. “Seme-alabez ez arduratzearen”
ondorioz emakumeen kasuan gizarteak zigortu egiten duen moduan, gizonen kasuan
“familia mantentzeko gai ez izateak” zigortzen du. Modu horretan, gabezia
ekonomikoak edo bestelako gabeziak aipatzerako orduan bi sexuak uzkur agertzen
badira ere, gizonen kasuan horrek gizarte-zerbitzuetara edo laguntza eskatzera
gutxiago jotzea eragiten du, “norberaren jabe izateko eta hala izatea erakusteko
premiaren” ondorioz.

Gizarte-bazterketaren eremuan txirotasunaren estigmatizazioa ere aipatu behar da.
Pertsona txiroa arduragabe gisa, lan bati eusteko eta seme-alabez arduratzeko ezgai
modura, “bizizale” gisa edo sistema publikoaren mendekotzat, parasitotzat, hartzen da
modu estereotipatuan. Horiez gain beste ezaugarri batzuk eransten zaizkio, esate
baterako, higienerik eza, heziketa txarra, edo gaixotasunak izateko eta kutsatzaile
izateko joera handiagoa. Horren ondorioz, gizarte-harremanak eta gizarteko beste
kide batzuekin elkarrekintzan izateko aukera mugatu egiten zaizkio, eta baita parte
hartzeko modu ezberdinak ere.
Horrenbestez, genero aldetiko estereotipoak, zeharkakoak direnak, dagoeneko
iguripen eta gaitasunak egituratzeari dagokionez muga bat badira, gizartebazterketaren kasuan kontuan izan behar da estigmatizazio hori aldibereko eran gerta
daitekeela horren ondorioak larriagotuz, eta egoera horretan diren emakumeek
diskriminazio anitza pairatuko dute. Beste alde batetik, ez da ahantzi behar beste
diskriminazio batzuek, kasu honetan ere generoak ukituta, zer-nolako eragina duten,
esate baterako desgaitasunen bat duten pertsonen edo pertsona etorkinen
kolektiboen kasuan, izan ere, horien aldiberekotasunak ongizate materiala eta
emozionala lortzeko aukerak are gehiago gutxituko ditu.

2. GENEROAREN ERAGINA EBALUATZEKO AZTERTU BEHARREKO ALDERDI GILTZARRIAK

Emakumeei dagokienez, gizarte-zerbitzuetara gehiago jotzearen arrazoia ez da soilik
gutxiago estigmatizatuta dagoela, izan ere, ordainekoak ez diren prestazioetara jotzera
behartuta dauden emakumeak daude, hots, laguntzazko prestazioetara, beren lanibilbideetako ezaugarri aipatuengatik, edo lan-merkatuan parte hartu ez izateagatik.
Lanaren sexuaren araberako banaketaren eta kotizazioekin lotutako gizarte-babesaren
ondorioz, emakumeak maizago izaten dira eskubideen subsidiario eta ez horrenbeste
haien lehen iturri, gizon gehienekin gertatzen den moduan.
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2.5. BERDINTASUNAREN ARLOKO BERARIAZKO AGINDUAK:
BERDINTASUN ARLOKO AGINDUAK

TRESNA JURIDIKOAK

Botere publikoetatik beharrezkoak diren neurriak hartzea

Emakumeen eta gizonen
berdintasunerako otsailaren
18ko 4/2005 Legearen 3.2.
Artikulua.

emakume eta gizonek benetan erabil ditzaten, berdintasunbaldintzetan, eskubide politiko, zibil, ekonomiko, sozial eta
kultur arlokoak, eta baita araudietan aitortuta egon
daitezkeen oinarrizko gainerako eskubideak ere, boterearen,
eta baliabide eta onura ekonomiko eta sozialen kontrola eta
irisgarritasuna barne.

2. GENEROAREN ERAGINA EBALUATZEKO AZTERTU BEHARREKO ALDERDI GILTZARRIAK

1.- Euskal herri-administrazioek beharrezko neurriak hartuko
dituzte pobreziak eta gizarte-bazterkeriak emakumeengan
eragin handiagoa izatearen ondorioei aurre egiteko.
Horretarako, alde batetik, genero-ikuspegia txertatuko da
pertsona guztiek oinarrizko giza eskubideak erabili ahal izango
dituztela bermatzea helburu duten sektore-programetan, eta
bestetik, bereizkeria anizkoitza jasaten duten emakumeen
kolektiboei zuzendutako programa zehatzak diseinatuko
dituzte.
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Emakumeen eta gizonen
berdintasunerako otsailaren
18ko 4/2005 Legearen 45.
artikulua.

2.- Euskal herri-administrazioek beharrezko neurri juridikoak eta
ekonomikoak bultzatuko dituzte gertakari batzuen ondorioz
baliabide ekonomiko urriak dituzten pertsonen baldintzak
hobetzeko. Gertakari horiek bi izango dira: batetik, alargun
gelditzea, eta bestetik, hitzarmen judizialki onartuan edo
ebazpen judizialean ezarritako pentsio osagarriak eta
mantenu-pentsioak ez jasotzea. Bigarren hori gertatzeko
egoerak hauek izan ohi dira: ezkontza-deuseztasuna, legezko
ezkontza-banaketa, dibortzioa, izatezko bikotea hausturaz
iraungitzea edo filiazio edo mantenu-prozesua. Gorago
aipatutako helbururako, berme-funts bat sortuko dute
pentsioak ordaintzen ez direnerako, eta osagarriak eratuko
dituzte alarguntasun-pentsio apalenetarako.
I) Genero-ikuspegia txertatzea. Diru-sarrerak eta Gizarteratzea
Bermatzeko Euskal Sistema lagungarri izango da, Euskadiko
politika publiko guztiekin bat etorriz, desberdintzak baztertu
eta emakume eta gizonen berdintasuna sustatzeko helburu
orokorrerako eta, zehazki, txirotasunak emakumeen artean
duen eragin handiagoa prebenitu eta arintzekoa.

Gizarteratzeko eta Diru
Sarrerak Bermatzeko
abenduaren 23ko 18/2008
Legearen 3. Artikuluko (I).
atala.

Printzipio gidariak
c) Berdintasuna eta ekitatea. Euskadiko Herri-administrazioek
(...) prestazio eta zerbitzu horietarako irisgarritasuna
bermatuko dute ekitate-irizpideak kontuan hartuz, izaera
pertsonal eta sozialekin lotutako inolako diskriminaziorik
gabe, eta ekintza positiborako eta aukera- eta tratuberdintasunerako neurriak aplikatzearen kalterik gabe, eta
beren esku-hartzeetan sexuen arteko berdintasunaren eta
aniztasun sexualaren ikuspegia txertatuz, belaunaldien arteko
eta kulturen arteko ikuspuntuekin batera.

Gizarte Zerbitzuei buruzko
abenduaren 5eko 12/2008
Legearen 7.c) artikulua.

BERDINTASUN ARLOKO AGINDUAK

TRESNA JURIDIKOAK

Eusko Jaurlaritzak (...) Prestazio eta Zerbitzuetako Zorroaren
(…) aplikazio eta garapenaren gaineko ebaluazio orokor bat
burutuko du (…). Ebaluazio horren esparruan prestazio eta
zerbitzuek emakume eta gizonengan duten eragina eta
horietan genero-ikuspegia zein neurritan txertaturik dagoen
aztertuko da, hala badagokio, berdintasunera iristeko
aurrerapausoak ematea bermatzeko beharrezkoak diren
egokitzapenak egin daitezen.

Gizarte Zerbitzuei buruzko
abenduaren 5eko12/2008
Legearen 24.1. artikulua.

Artikuluen artean, gizarte-zerbitzuen plangintzan generoikuspegia txertatu beharko da

Gizarte Zerbitzuei buruzko
abenduaren 5eko12/2008
Legearen 34.2. artikulua.

Gizarte Zerbitzuetako edo gizarte-zerbitzuen esparruko
erantzukizun publikoko beste jarduera batzuetako Euskal
Sistemako Prestazio eta Zerbitzuen Katalogoko zerbitzuen
kudeaketan esku hartzen duten erakunde pribatuek 7.
artikuluan aurreikusitako esku-hartzeko printzipioak bete
beharko dituzte beren jardunean, bereziki aintzatetsiz hartako
c) atalean arautzen den berdintasun- eta ekitate-printzipioa.

Gizarte Zerbitzuei buruzko
abenduaren 5eko12/2008
Legearen 60.4. artikulua.

Honako hau zainduko da: gizarte-zerbitzuetan esku hartzen
duten langile guztien prestakuntza oinarrizko, mailakatu eta
iraunkorrerako neurriak hartzea, emakumeen eta gizonen
berdintasunaren arloan.

Gizarte Zerbitzuei buruzko
abenduaren 5eko12/2008
Legearen 78.2. artikulua.

Estatistika ofizialak eratzerakoan genero-ikuspegia benetan
txertatzen dela bermatuko da.

Gizarte Zerbitzuei buruzko
abenduaren 5eko12/2008
Legearen 79. artikulua.
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3. LEGERIA
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKOA

4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako
Gizon eta Emakumeen arteko Berdintasunerako EAEko VI. Plana.
Berdintasunerako VII. Plana eraketa-fasean
Gizarteratze Aktiboko III. Euskal Plana (2012-2016)

ESTATUKOA
3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen artean Benetako
Berdintasuna lortzekoa
Aukera berdintasunerako plan estrategikoa (2008-2011)
Espainiako Erreinua Gizarteratzeko Ekintza Plan Nazionala 2013-2016

EUROPAKOA
EUROPA 2020. Hazkunde zentzudun, iraunkor eta integratzailea lortzeko estrategia. Batzordearen
komunikazioa. Brusela, 2010.3.3 BATZ(2010) 2020 amaiera.
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako konpromiso estrategikoa 2016-2019

Euskadiko 2014-2020 EGEF Programa Operatiboa

3. LEGERIA

Txirotasuna eta genero-ikuspegia. 2016ko maiatzaren 26ko Europako Parlamentuaren Ebazpena.
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4. DATUEN ITURRIAK
ADIERAZLEAK ETA DATU GILTZARRIAK
 AROPE biztanleriaren bilakaera, sexuaren
arabera (milaka). EAE. 2008-2016 bitartean.

 Txirotasun-arriskuan den biztanleria
(milaka). EAE. 2016.

 Material aldetiko gabezia larria duen
biztanleria (milaka). EAE. 2016.

 Etxeetan lan-intentsitate baxuko biztanleria
-ELIB- (milaka). EAE. 2016.

ITURRIA
EAPN. Txirotasunaren egoera
2008-2016. EUSKADI.

EAPN. Txirotasunaren egoera
2008-2016. EUSKADI.

EAPN. Txirotasunaren egoera
2008-2016. EUSKADI.

APN. Txirotasunaren egoera
2008-2016. EUSKADI.

ALDIA
Ez da
aldizkakotasunik
ezagutzen
Ez da
aldizkakotasunik
ezagutzen
Ez da
aldizkakotasunik
ezagutzen
Ez da
aldizkakotasunik
ezagutzen

FOESSA. Txirotasuna Espainian
 Txirotasun-arriskua autonomiaren arabera.
EAE. 2012.

genero-ikuspegitik.

Ez da

Espainiako gizarte-bazterketa

aldizkakotasunik

eta gizarte-garapenari

ezagutzen

buruzko VII. Txostena, 2014.

EAE. 2015.
 Benetako pobrezia- eta prekarietateegoeren bilakaera, familiaburuaren
sexuaren arabera. Biztanleak familiaetxebizitzetan. Intzidentzia %-tan. EAE.
2008-2016.
 Benetako pobrezia- eta prekarietateegoerak, pertsona nagusiaren
nazionalitatearen arabera. Biztanleak
familia-etxebizitzetan. Intzidentzia %-tan.
EAE. 2016.
 Txirotasunaren eta gizarte-bazterketaren
tasak (AROPE) adin-tartearen arabera.
Estatuan. 2015.

Errenta Pertsonal eta
Familiarraren Estatistika.
EUSTAT.

Pobrezia eta Gizarte
Desberdintasunen Inkesta.
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu
eta Gizarte Politika Saila

Pobrezia eta Gizarte
Desberdintasunen Inkesta.
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu
eta Gizarte Politika Saila

Bizi Baldintzei buruzko Inkesta.
EEI.

Bi urtean
behingoa

Lau urtean
behingoa

Lau urtean
behingoa

Urtean
behingoa

4. DATUEN ITURRIAK

 Batez besteko errenta pertsona bakoitzeko.
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ADIERAZLEAK ETA DATU GILTZARRIAK
 Benetako pobrezia- eta prekarietateegoerak, pertsona nagusiaren adinaren
arabera. Biztanleak familia-etxebizitzetan.
Intzidentzia %-tan. EAE. 2016.
 Bazterketa neurrizko eta larriaren mailak
biztanleria osoaren, 17 urtetik beherako
biztanleriaren eta guraso bakarreko
familiak bizi diren etxeetako haurren
biztanleriaren gainean. Estatuan. 2014.

 Haurren txirotasuna. Estatuko eta atzerriko
adin txikikoak. Estatuko eta EAEko mailak.
2014.

 Haurren txirotasun larriaren tasa,
erkidegoko transferentzien aurretik eta
ondoren. Haurrak, guraso bakarreko
familiak eta jatorri atzerritarreko familiak.
EAE. 2014

 Familiaburua emakumea duten guraso
bakarreko familiak. EAE. 2016.

ITURRIA
Pobrezia eta Gizarte
Desberdintasunen Inkesta.
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu
eta Gizarte Politika Saila

Más solas que nunca. La
pobreza infantil en familias
monoparentales. Save the

ALDIA

Lau urtean
behingoa

Ez da
aldizkakotasunik
ezagutzen

Children. 2015.
Desheredados.
Desigualdad infantil,
igualdad de oportunidades
y políticas públicas en
España.
Save the Children. 2017.
Desheredados.
Desigualdad infantil,
igualdad de oportunidades
y políticas públicas en
España.
Save the Children. 2017
Etxeetako Inkesta Jarraitua.
EEI.

 Txirotasunaren edota bazterketaarriskuaren tasa etxe motaren arabera.

Bizi Baldintzei buruzko Inkesta.

Guraso bakarreko familiak eta familien

EEI.

Ez da
aldizkakotasunik
ezagutzen

Ez da
aldizkakotasunik
ezagutzen

Urtean
behingoa

Urtean
behingoa

batez besteko osoa. Estatuan. 2015.
 Benetako pobrezia- eta prekarietateegoerak etxearen egoera sozial eta
demografikoaren edo pertsona nagusiaren
arabera. Guraso bakarreko familien buru
diren emakumeak eta profil

Pobrezia eta Gizarte
Desberdintasunen Inkesta.
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu

Lau urtean
behingoa

eta Gizarte Politika Saila

4. DATUEN ITURRIAK

demografikoak orotara (%). EAE. 2016.
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Save The Children. “Más solas
 Sostengatzaile nagusiaren lan-egoera etxe

que nunca. La pobreza

motaren arabera (%). Estatu osoan. 2014.

infantil en familias
monoparentales”. 2015

Ez da
aldizkakotasunik
ezagutzen

ADIERAZLEAK ETA DATU GILTZARRIAK
 Etxerik gabeko pertsonen kopurua,
sexuaren arabera. EAE. 2012.
 Etxerik gabeko pertsonen kopurua,
adinaren arabera. EAE. 2012.

 Etxebizitza tenperatura egokian mantendu
ezin duten familiak. Guraso bakarreko
familiak eta familien batez besteko osoa.
EAE. 2010 eta 2016.

ITURRIA

ALDIA

Etxerik gabeko Pertsonei

Zehaztu gabe

buruzko Inkesta. EUSTAT
Etxerik gabeko Pertsonei

Pobrezia eta Gizarte
Desberdintasunen Inkesta.
Eusko Jaurlaritzaren
Enplegu eta Gizarte Politika
Saila

Pobrezia eta Gizarte
 Horniduran (ura, argia, telefonoa)
etendurak dituzten etxeak. EAE. 2016.

Zehaztu gabe

buruzko Inkesta. EUSTAT

Desberdintasunen Inkesta.
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu

Lau urtean
behingoa

Lau urtean
behingoa

eta Gizarte Politika Saila

arabera. EAE. 2016.

 Okupazio-tasa adin-tartearen eta sexuaren
arabera. EAE. 2016.

 Langabezia-tasa adin-tartearen eta
sexuaren arabera. EAE. 2016.

 Biztanleria ez-aktiboa, adin-tartearen eta
sexuaren arabera (milaka). EAE. 2016
 Biztanleria ez-aktiboa egoera horren
arrazoi nagusiaren eta sexuaren arabera.
Estatuan. 2016.
 Lanaldi partziala duten pertsona landunak
sexuaren arabera (%). EAE. 2016.

 Batez besteko soldatak sexuaren arabera.
Estatuko eta EAEko mailak. 2015.

Biztanleria Jardueraren
arabera Sailkatzeko Inkesta

Bi urtean
behingoa

(BJA). EUSTAT.
Biztanleria Jardueraren
arabera Sailkatzeko Inkesta
(BJA). EUSTAT.

Bi urtean
behingoa

Biztanleria Jardueraren
arabera Sailkatzeko Inkesta
(BJA). EUSTAT.

Bi urtean
behingoa

Biztanleria Jardueraren
arabera Sailkatzeko Inkesta

Bi urtean
behingoa

(BJA). EUSTAT.
Biztanleria Aktiboaren Inkesta.
EEI.

Biztanleria Aktiboaren Inkesta.
EEI.

Soldaten egiturari buruzko
inkesta. EEI.

Hiru hilean
behin

Hiru hilean
behin

Urtean
behingoa

4. DATUEN ITURRIAK

 Jarduera-tasa adin-tartearen eta sexuaren
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ADIERAZLEAK ETA DATU GILTZARRIAK
 Soldata-arrakala. Estatuko eta EAEko
mailak. 2015.

 Amatasunagatiko prestazioaren
hartzaileak sexuaren arabera (%). EAE.

 Laneratzeko arazo bereziak sexuaren
arabera. EAE. 2014.

 Alarguntsa-pentsioa jasotzen duten
emakumeen portzentajea. EAE. 2015.

 Erretiro-pentsioa jasotzen duten gizonen
portzentajea. EAE. 2015.

 Erretiro- eta alarguntsa-pentsioen batez
besteko zenbatekoa. EAE. 2017.
 Txirotasun-tasa eta txirotasun larriaren tasa
erretiro-pentsioa jasotzen duten
pertsonengan. EAE. 2015.
 Txirotasun-tasa eta txirotasun larriaren tasa
alarguntsa-pentsioa jasotzen duten
pertsonengan. EAE. 2015.
 Laguntzetako (DSBE) eta Etxebizitzarako
Prestazio Osagarrietako titularrak eta
guraso bakarreko familiak sexuaren
arabera (%). EAE. 2015.
 Gizarte-behar Larrietako titularrak sexuaren

4. DATUEN ITURRIAK

arabera (%). EAE. 2015.
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 Gizarte-zerbitzu publikoetara jo duten
etxeak sexuaren arabera. EAE. 2014.

ITURRIA

ALDIA

Guk geuk egina, soldaten

Urtean
behingoa

egiturari buruzko inkestako
datuetatik abiatuta. EEI.
Cifras 2016. Mujeres y
hombres en Euskadi.

Urtean behingoa

Emakunde.
Behar sozialen inkesta. Eusko
Jaurlaritzaren Enplegu eta

Bi urtean
behingoa

Gizarte Politika Saila
Cifras 2016 Mujeres y
Hombres en Euskadi.

Urtean
behingoa

Emakunde.
Cifras 2016 Mujeres y
Hombres en Euskadi.

Urtean
behingoa

Emakunde.
Lan eta Gizarte Segurantza
Ministerioa

EAPN. Txirotasunaren egoera
2008-2016. EUSKADI.

EAPN. Txirotasunaren egoera
2008-2016. EUSKADI.

Cifras 2016 Mujeres y
Hombres en Euskadi.

Urtean
behingoa

Ez da
aldizkakotasunik
ezagutzen

Ez da
aldizkakotasunik
ezagutzen

Urtean
behingoa

Emakunde.

Emakunde

Behar sozialen inkesta. Eusko
Jaurlaritzaren Enplegu eta
Gizarte Politika Saila

Urtean
behingoa

Bi urtean
behingoa

ADIERAZLEAK ETA DATU GILTZARRIAK
 Gizarte-zerbitzu publikoetara jo duten
etxeak nazionalitatearen arabera. EAE.
2014.

 Hirugarren Sektorean lan egiten duten
pertsonen portzentajea sexuaren arabera.
Estatuan. 2015.

 Emakumeen presentzia Hirugarren
Sektoreko erakundeetako gobernuorganoetan. EAE. 2015.

ITURRIA

ALDIA

Behar sozialen inkesta. Eusko

Bi urtean
behingoa

Jaurlaritzaren Enplegu eta
Gizarte Politika Saila
Gizarte-ekintzako
hirugarren sektorea
2015ean: Krisiaren inpaktua.
POAS eta Hirugarren
Sektoreko Plataforma, 2015.

Euskadiko Hirugarren
Sektorearen Liburu Zuria.
Bizkaiko Hirugarren

Ez da
aldizkakotasunik
ezagutzen

Ez da
aldizkakotasunik
ezagutzen

Sektorearen Behatokia. 2015.
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu

langileak sexuaren arabera. 2015.

eta Gizarte Politiketako
Sailaren Gizarte Zerbitzuetako

Urtean
behingoa

Inkesta (Erakundeak eta
Zentroak). - GZIEZ-

4. DATUEN ITURRIAK

 EAEko gizarte-zerbitzuetan lanean ari diren
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-
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