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1.  Pobreziaren inpaktua Euskadin eta EAEko gizarte-
bermeen sistemaren estaldura 

 
 

1.1.-  Pobreziaren intzidentzia Euskadin, 2000-2016  
 

Eusko Jaurlaritzak 2016an kaleratutako Pobreziaren eta Gizarte Ezberdintasunen Inkestak (PGEI) agerian 
uzten du pobrezia-egoerek hobera egin dutela 2014. urtearen aldean, euskal ekonomiaren 
susperraldiaren ondorioz, pobrezia-arriskuan dauden eta ongizaterik eza pairatzen duten herritarrei 
lotutako adierazleen arabera (ikus definizioak hurrengo orrian). 

 
2014tik,  jaitsi  egin  da  pobrezia‐tasa  Euskadin,  bai  eta  ongizaterik 
ezaren intzidentzia ere 
 
2016an, Euskadiko biztanleen % 7,1 (151.112 
lagun) mantenu-pobreziako arriskuan zeuden. 
Ongizaterik ezaren arriskuaren intzidentzia, 
bestalde, % 18,4koa izan zen 2016an, 394.266 
lagun baitzeuden egoera horretan.  
 
 
 

Pobrezia-arriskuaren eta ongizaterik ezaren arriskuaren bilakaera. PGEI adierazleak, 1986-2016. 

 
Datu absolutuak 

 
 
 
 
 
 
 
 

Intzidentzia, %-tan 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: ESSDE-1986, PGEI 1996-2016 eta GZEE-GPI 2014 

 
  

2014arekin alderatuta, ikusten da 
nabarmen hobetu dela Euskadin 
bazterketaren intzidentzia. Izan ere, bi 
adierazleak % 8,2an eta % 21,9an zeuden, 
hurrenez hurren; hau da, adierazle horrek 
2016an eman zituen emaitzak baino 1,1 
portzentaje-puntu eta 3,5 puntu gehiago. 
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PGEIren definizioa

…  baina  hobekuntza  horrek  ez  du  aukerarik  ematen  pobrezia‐tasa  eta 
ongizaterik eza 2008ko atzeraldiaren aurreko mailetara jaisteko 

 
2014 eta 2016 artean hobera egin bada ere, 2008ko atzeraldiaren inpaktuak bere horretan jarraitzen 
du familia eta pertsona askorentzat, ez baitute behar besteko onurarik jaso ekonomiaren 
suspertze-prozesutik.   
 
2016ko pobrezia-tasak 2008koa baino 1,4 puntu handiagoa izaten jarraitzen du (orduan, % 5,7koa 
zen). Bestalde, 2016an 2008an baino 29.237 lagun gehiago zeuden (+ % 24) mantenu-pobreziako 
arriskuan.  
 
Era berean, 2008-2016 denboraldian agerian geratu da errentarik txikiena duten herritarren diru-
sarrerak jaitsi egin direla. Diru-sarrerarik handienak dituzten Euskadiko herritarren % 80aren per capita 
sarrera arrunt garbiak % 3-6 handiagoak izan ziren 2016an 2008an baino. Aldiz, euskal gizartean diru-
sarrera gutxien dituen % 10aren diru-sarreren maila % 7,2 jaitsi da 2008aren aldean. 
  
 
 

PGEIk hiru egoera hartzen ditu barne:  
 
a) Mantenu-pobrezia  
Mantenu-pobrezia da nahikoa baliabide ekonomiko ez izatea oinarrizko beharrizanak etengabe estaltzeko, 
bereziki elikadura-, etxebizitza-, arropa- eta oinetako-gastuei lotutakoak. Pobrezia-egoeran daude aztertutako 
erreferentzia-denboraldian oinarrizko beharrizan horiei aurre egiteko adierazitako atalaseak baino diru-sarrera 
gutxiago dituzten pertsonak, familiak edo etxeak.  
  
b) Ongizaterik eza mantenu-dimentsioan  
Mantenu-dimentsioan, ongizaterik ezaren arazoek zerikusia dute nahikoa baliabide ekonomiko ez 
izatearekin ohiko gastuei aurre egiteko, beharrezkoak izanik gizarte jakin batean espero diren gutxieneko 
ongizate- eta erosotasun-mailei eusteko. Ongizate- eta erosotasun-maila horiek, praktikan, aukera ematen dute 
(nahiz eta gutxieneko baldintzetan izan) gizarte horretako bizimoduan, ohituretan eta jarduera arruntetan parte 
hartzeko. Ongizaterik ezaren arriskuan daude erreferentzia-denboraldi jakin batean beren gizartean espero diren 
gutxieneko ongizate-mailetara iristeko adierazitako atalaseak baino diru-sarrera gutxiago dituzten pertsonak, 
familiak edo etxeak.  
  
c) Ongizatea mantenu-dimentsioan  
Egoera hori dagokie mantenu-dimentsioan pobrezia-arazorik edo ongizate faltarik ez duten pertsonei, familiei edo 
etxeei. Epe laburrean, ez dute baliabide-gabeziarik oinarrizko beharrizanak estaltzeko, ez eta espero diren 
gutxieneko ongizate-egoeretara iristeko behar diren gutxieneko gastuei aurre egiteko ere.  
 
PGEIn, pobrezia- eta bazterketa-tasei buruzko informazioa ere jasotzen da (AROPE). Tasa horien esanahiari 
buruzko xehetasun metodologikoak ezagutzeko, ikus Eustaten orrialde hau:  

  
http://eu.eustat.eus/document/datos/PI_metod/INDES_europa2020_80_e.html 
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1.2.-  Gizarte-bermearen euskal sistemaren garrantzi estrategikoa: prestazio 
nagusien irismena eta estaldura  

 
PGEIk baieztatu egin du diru-sarrerak bermatzeko errentak (DSBE), etxebizitzako gastuetarako 
prestazio osagarriak (EGPO) eta gizarte-larrialdietarako laguntzek (GLL) osatzen duten sistemak 
eragin positiboa duela bazterketa-arriskuan dauden kolektiboengan, funtsezkoak baitira pobreziaren 
adierazpenik larrienek aurrera egin ez dezaten.  
 
Berrikiago, etxebizitzako gastuetarako prestazio ekonomikoa gehitu zaio laguntza-sistemari. Prestazio 
hori funtsezkoa izango da bizitegi-bazterketako arriskuan dauden pertsonei eta familiei etxebizitza bat 
eskuratzen laguntzeko. 
 
PGEIk erakusten duenez, diru-sarrerak bermatzeko politikari esker, Euskadi oso urruti dago  
Hegoaldeko Europako herrialdeetako egungo pobrezia- eta desberdintasun-mailetatik.  
 
Hizpide dugun azterlanaren arabera, 2016an hauexek izan dira sistemaren eragin positibo nagusiak 
bazterketaren aurka borrokatzeko:  

 2016an, diru-sarrerak bermatzeko sistemaz pobrezia-arriskuan dauden herritarren % 69,3 baliatu da: 
134.563 lagun hartu ditu, Euskadiko biztanleria osoaren % 6,3.  

 Laguntzei esker, 71.494 lagun benetako pobreziatik kanpo geratu dira 2016an (Euskadiko 
biztanleriaren % 3,3 eta arriskuan dagoen biztanleriaren % 36,8). Horrek esan nahi du kopurua % 75 igo 
dela 2008an ziren 40.858 lagunen aldean, eta egiaztatu egiten du berme-sistema hori erabakigarria 
izan dela 2008ko atzeraldiaren inpaktu soziala murrizteko. 

 DSBE/EGPO/GLL sisteman sartu arren pobreziatik ateratzea lortu ez duten 63.069 lagunen artean (EAEko 
biztanleriaren % 2,9), sistemako prestazioei esker, % 74,2tik % 16,1era murriztu da diru-sarrera 
eskuragarriak eta mantenu-pobreziaren atalasea bereizten dituen tartea.  

 
Halaber, oso handia izan da sistemak artatzen dituen familien eta pertsonen gaineko inpaktu ekonomikoa. 
Hain zuzen, DSBE/EGPO/GLLen ondoriozko diru-sarrerek kolektibo horren guztizko diru-sarreretan 
duten pisua euren guztizko diru-sarreren % 69,2ra iritsi zen 2016an.  
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…  bai  eta  2014‐2016  artean  ere,  eta  hori  ez  dator  bat  pobrezia‐
adierazle orokorren jaitsierarekin 
 
Bereziki esanguratsua da 2014 eta 2016 artean, 
ekonomia-susperraldiaren testuinguruan, 
pertsona gehiagok pairatu izana etxebizitzari 
lotutako ez-ordaintzeak edo ordainketa-
atzerapenak, igoera oso txikia den arren 
(134.673 lagunetik 135.516 lagunera, hurrenez 
hurren). Hori, ordea, ez dator bat aurreko atalean 
aztertutako pobrezia-adierazle orokorren 
jaitsierarekin. 
 
Horiek horrela, energia-pobrezia delakoari lotu 
dakizkiokeen hornidura-mozketak (ura, 
argia…) pairatu dituen pertsona-kopurua 
% 20,2 handitu da krisia hasi zenetik.  

 
Etxebizitzari lotutako gabetasun-adierazle jakin batzuen bilakaera (biztanlerian duten intzidentzia, %-tan), 1986-2016 
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Hala, 2016an, egoera hori pairatzen zuten 
42.291 lagun zenbatu ziren; beraz, kopuru 
hori ere igo egin da 2014aren aldean (38.255 
lagun). 
 
Azkenik, jabetzak saltzeari edo etxebizitzaz 
aldatzeari1 lotutako egoerak ere asko 
ugaritu dira, 19.607 laguneko kopurura iritsi 
arte, 2008an baino lau bider gehiago (5.426 
lagun) eta 2014an baino ia bi bider gehiago 
(10.679 lagun). 
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2.2-  Euren etxea izan nahi luketen herritar independizatu gabeei lotutako 
bizitegi-bazterketa 

 
Azterlanerako, bereziki interesgarria izan da aztertzea zer pisu erlatibo eta zer ezaugarri dituzten euren 
etxea izan nahi luketen baina horretarako nahikoa baliabide ez dituzten biztanle independizatu 
gabeek. PGEIk landu du alderdi hori. 
 
PGEIk aztertu du zenbaterainoko zailtasuna duten pertsona batzuek, batez ere gazteek, bizitza 
independentea egiteko, ez baitituzte nahikoa baliabide ekonomiko. Azterlan horretan ondorioztatzen 
denez, sarritan pobrezia-errealitateak eta ongizaterik eza daude zailtasun horien atzean, hala nola 
pobreziaren eta ezkutuko prekarietatearen arazoak. Gizarteak ez ditu arazo horiek ikusten, etxe 
barruan geratzen direlako.  
 
Azterlanak pertsona hauengan jartzen du arreta: nahikoa baliabide ez dutenak eta epe laburrean 
independizatu nahi luketenak, baina, egungo etxebizitzatik ateraz gero, pobrezia-egoera edo ongizaterik 
eza pairatuko luketenak.  
 

2016an,  113.623  lagunek  adierazi  zuten  ezin  dutela  etxerik  izan, 
nahikoa baliabide ez dituztelako 
 
Bada, 2016an, 137.840 lagunek adierazi zuten 
etxe independente bat izan nahi luketela. Hala 
ere, 137.849 lagun horietatik 113.623k (hau da, 
% 82k) adierazi dute ezin dutela, ez baitute 
diru-sarrera nahikoa. 113.623 laguneko 
kolektibo horrek nahikoa diru-sarrera izango 
balitu:  

 41.321 lagun segurtasun osoz 
emantzipatuko lirateke, gehienez urtebetean.  

 Nahikoa diru-sarrera ez izan arren, 34.582 
lagunek egungo etxetik independizatzeko 
asmoa dute, baina urtebete baino gehiagoko 
epean.  

 37.720 lagunek ez dute zehaztu zenbat 
denboratan emantzipatuko liratekeen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Bilakaerari dagokionez, ikusten da 2012az geroztik pertsona gehiagok adierazten dutela ez dituztela 
nahikoa baliabide independizatzeko. Nolanahi ere, Euskadiko biztanleria-piramideak berak jaitsarazi du 
adierazle hori termino absolutuetan, pixkanaka murrizten ari baita 18 eta 44 urte bitarteko herritarren 
bolumena (2004an 873.406 lagun izatetik 2016an 696.454 lagun izatera).  
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Etxe independente bat izan nahi luketen baina nahikoa baliabide ez dituzten biztanle independizatu gabeen bilakaera 
(pertsona-kopurua). 2000-2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: PGEI 2000-2016 
 
Beraz, bereziki interesgarria da aztertzea zer 
intzidentzia erlatibo duten ezkutuko pobrezia-
egoera horiek, aipatutako pertsona-kopurua 
adin-tarte horretako biztanleria osoarekin 
alderatzen dutenek.  
 
Kasu honetan, bistakoa da independizatzeko 
nahikoa baliabide ez dituzten pertsonek 
euskal biztanleriarekiko duten pisu erlatiboak 
gorantz jarraitu duela 2016 eta 2018 artean, 
nahiz eta euskal ekonomia suspertu. 2016an, 
% 14,4an zegoen, eta, 2008an, % 12,9an. 

 

Bizitegi-bazterketari lotutako egoerarik larrienei 
dagokienez, bereziki interesgarria da datu hau: 
2016an, epe laburrean independizatzeko 
asmoa zuten 18 eta 44 urte bitarteko 54.686 
lagunek pobrezia-egoera edo ongizaterik eza 
pairatu beharko lukete egungo etxetik ateraz 
gero. 2008aren aldean, kolektibo hori % 41 
hazi da (38.563 lagun izatetik 54.868 lagun 
izatera). 

 
 

 
Laneko  ezegonkortasuna  eta  enplegu  prekarioa  gero  eta  gehiago  dira 
emantzipatzeko zailtasunaren arrazoi 
 
Enplegu egokirik eza edo laneko ezegonkortasuna izan dira, 2016an, emantzipatzeko oztopo 
nagusiak. 2016an emantzipatu ezin izan diren gehienek (% 56,1ek) arazo hori jotzen dute muga 
nagusitzat. 
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Beste arrazoi batzuek garrantzi erlatibo txikiagoa dute. Hala, emantzipatu gabeko pertsonen % 31,7k 
adierazi duenez, oinarrizko beharrizanak asetzeko edo nahi den ongizate-maila lortzeko zailtasunak 
(emantzipatuko balira) dira ez emantzipatzeko arrazoi nagusiak. 
 

Independizatu gabeko 18 eta 44 urte bitarteko biztanleria, urtebeteko epean etxe independente bat izan lezakeena, 
baina hori eginez gero pobrezia-egoera edo ongizaterik eza pairatu beharko lukeena.  
Bizitza independentea lortzea oztopatzen duten arrazoiak eta faktoreak. 2008-2016 

 (%-tan, erreferentzia-biztanleriarekiko) 
Arrazoiak eta faktoreak 2008 2016 

Ez independizatzeko adierazitako arrazoi nagusia   
Enplegu egokirik ez izatea 16,2 32,0 
Laneko ezegonkortasuna 9,3 24,1 
Nahikoa diru-sarrera ez izatea (oinarrizko beharrizanak asetzeko) 40,5 25,2 
Nahikoa diru-sarrera ez izatea (ongizaterako) 2,7 6,5 
Etxebizitzarik ez izatea 23,1 8,0 
Etxebizitza hornitzeko baliabiderik ez izatea 0,0 0,0 
Beste arrazoi batzuk 8,2 4,3 

Arrisku nagusiak   
Pobrezia-arriskua 63,1 52,2 
Ongizaterik ezaren arriskua 100,0 100,0 
Etxebizitzarako inbertsiorik ez izatea 84,6 96,0 
Aurrezkirik ez izatea 60,9 57,9 

Iturria: PGEI 2000-2016 
 
 
Laneko ezegonkortasuna gero eta arrazoi garrantzitsuagoa da ezin emantzipatu ahal izateko, eta horrek 
zerikusia du 2014tik aurrera euskal ekonomia suspertzeko prozesuan lan-prekarietatea 
handitzearekin.  
 
Aldiz, krisiaren hasieran, enplegua kalitate handiagokoa zenez, horrek lagundu egiten zuen biztanle 
landunak emantzipa zitezen, bereziki biztanle gazteak. Hala, 2008ko atzeraldia hasi zenean, 
emantzipatu gabeko pertsonen % 25,5ek bakarrik aipatzen zuen enplegu prekarioa ezin 
emantzipatu ahal izateko arrazoi nagusitzat. Laneko arazo hori baino gehiagotan aipatzen ziren 
oinarrizko beharrizanei edo ongizate-beharrizanei aurre egiteko zailtasunak (% 43) edo etxebizitzarik eza 
(% 23,1).  
 

Bizitegi‐bazterketaren  intzidentzia  askoz  handiagoa  da  Bizkaian,  eta 
asko ari da hazten 2008az geroztik. 
 
Euskadi osoan, urtebeteko epean etxe independente bat izan lezaketen baina, kasu horretan pobrezia edo 
ongizaterik eza pairatuko luketen 18 eta 44 urte bitarteko lau herritarretik hiru Bizkaian bizi ziren 
2016an. Araban, berriz, % 4 eskas ziren; Gipuzkoan, ordea, % 22.  
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Urtebeteko epean etxe independente bat izan lezaketen, baina, hori eginez gero, pobrezia-egoera edo ongizaterik eza 
pairatu beharko luketen independizatu gabeko 18 eta 44 urte bitarteko biztanleak, lurralde historikoaren arabera. 

2000-2016 (datu absolutuak) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: PGEI 2000-2016 
 

 
2008az geroztik, nabarmen hazi da, bai Bizkaian bai Gipuzkoan, bizitegi-bazterketatik hurbil dagoen 
kolektibo hori. Aldiz, Arabako egoera asko hobetu da, nahiz eta 2008ko atzeraldiak antzeko eragina 
izan duen hiru lurraldeetan. Aipatutako egoeran, eragin positiboa izan du lurralde horretan etxebizitza 
babestu gehiago sustatzeak, baita atzeraldiaren lehenengo urteetan ere. 
 
Urtebeteko epean etxe independente bat izan lezaketen baina, hori eginez gero, pobrezia-egoera edo ongizaterik eza 

pairatu beharko luketen independizatu gabeko 18 eta 44 urte bitarteko biztanleak, sexuaren, adinaren, egoera 
zibilaren, ikasketa-mailaren, jardueraren eta lurralde historikoaren arabera. 2000-2016 (% bertikalak) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iturria: PGEI 2000-2016 
 
 
Hala, bizitegi-bazterketako egoera horiek 
biztanleriarengan askoz intzidentzia 
handiagoa dute Bizkaian gainerako 
lurraldeetan baino. 2016an, 18 eta 44 urte 
bitarteko bizkaitarren % 10,9k adierazi du 
urtebeteko epean etxe independente bat izateko 
beharra duela, baina hori eginez gero pobrezia 
edo ongizaterik eza pairatuko lukeela. Adierazle 
hori portzentajezko 4,8 puntu igo da 2008tik. 
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Aldiz, 2016an bizitegi-bazterketaren adierazle 
horren intzidentzia askoz txikiagoa izan da 
Gipuzkoan (% 5,5), eta are txikiagoa Araban. 
Halaber, 2008tik, Araban bakarrik jaitsi da 
bizitegi-bazterketaren adierazle horren 
intzidentzia. 
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3.  Euskadiko bizitegi-bazterketa larriaren 
intzidentziarekiko hurbilketa. Adierazle nagusiak  

 

3.1.-  Bizitegi-bazterketa larria Euskadin  
 
Bizitegi-bazterketarik larrienen intzidentzia, bere kasuistika propioa dela eta, bereziki konplexua eta 
nekeza da aztertzen. Izan ere, 2016an EAEn bizitegi-bazterketa larrian dauden pertsonen egoerari 
buruzko hirugarren azterlana burutzeko, ahalegin handia egin behar izan zuen SIIS - Dokumentazio eta 
Ikerketa Zentroak, Eusko Jaurlaritzarekin, hiru foru-aldundiekin eta 21 udalekin lankidetzan, bai eta 
sektoreko 48 erakunderekin ere1. 
 
Azterlana bazterketa-egoeran dauden pertsonen inguruko esparru kontzeptualean oinarritzen da, zeina 
FEANTSAk egin baitu Etxerik Gabeko Pertsonei buruzko Europako Behatokian. Bertan, lau kategoria 
kontzeptual hartu dira aintzat (aterperik gabe, etxebizitzarik gabe, etxebizitza ez-segurua eta etxebizitza 
desegokia), eta aztertzen da zer egoeratan dauden kalean bizi direnak eta muturreko pilaketa-egoeran 
dauden etxebizitzetan bizi direnak.  
 
Izan ere, azterlanean bi biztanle-multzo bereizi dira: aterperik gabekoak eta etxebizitzarik gabekoak:   

 Etxerik gabeko pertsonak, edozein adinetakoak, kalean lo egiten dutenak, dela kale gorrian, dela erabilera 
publikoko eremu estali batean, edo kaletik ikus daitekeen beste edozein leku desegokitan.  

 Etxerik gabeko pertsonak, edozein adinetakoak, pertsona horiek artatzeko prestatuta dauden eta aterpetxea 
eskaintzen duten zentro edo zerbitzuren batean aterpetxe hartzen dutenak.  

 
2016ko urrian egindako landa-lanean, Euskadin 2.009 lagun identifikatu ziren honako tipologia 
hauetan: 
 

Euskadin bizitegi-bazterketa larrian dauden 2.009 lagunen banaketa. 2016 
 Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE 

Kalean dagoen pertsona-kopurua 30 155 89 274 
Aterpetxeetan dagoen pertsona-kopurua 279 811 645 1.735 
Kalean eta aterpetxeetan dagoen pertsona-kopurua 309 966 734 2.009 
Kalean dauden pertsonen % % 9,7 % 16,0 % 12,1 % 13,6 
Aterpetxeetan dauden pertsonen % % 90,3 % 84,0 % 87,9 % 86,4 
Kalean dauden pertsonen tasa 2 0,114 0,206 0,222 0,194 
Aterpetxeetan dauden pertsonen tasa 3     

Iturria: 2016an EAEn bizitegi-bazterketa larrian zeuden pertsonen egoerari buruzko azterlana 
 

Bizitegi-bazterketarik larrienaren zenbait azpitipologiaren artean, kalean edo gaueko babeslekuetan 
lo egiten dutenenak dira muturrekoenak. Zenbatutako 2.009 lagunetatik, 461 lagun identifikatu ziren 
muturreko egoera horietan: 

 213 lagunek kaleko eremu publikoetan egiten dute lo. 

 248 lagunek gaueko babesleku batean egiten dute lo edota egunean zenbait orduz eremu publiko batean 
egoten dira. 

  

                                                 
1 
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/doc_sosa_025_estudioexcresiden/es_def/adjuntos/c25_III_Resultado_Estudio%2
0Exclusion%20Residencial_2017_es.pdf 
2 Kalean aurkitutako pertsona-kopurua adierazten du, 1.000 biztanleko. Kaleko gaueko zenbaketan parte hartu zuten 24 udalerrietako 
bakoitzeko biztanlerian oinarrituta kalkulatu da. 
3 Aterpetxea eskaintzen duten zerbitzuetan ostatu hartu zuen pertsona-kopurua adierazten du, 1.000 biztanleko. Lurralde historiko 
bakoitzeko biztanlerian oinarrituta kalkulatu da. 
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Bizitegi-bazterketa larrian dauden 2.009 lagunen banaketa, azpitipologien arabera. 
  JARDUKETA-KATEGORIA  BIZITEGI-EGOERA  

ATERPERIK 
GABE 

1 Eremu publiko batean bizi direnak (kale gorrian) 1.1 Kaleko eremu publikoa 213

2 
Gaueko babesleku batean lo egiten dutenak edo egunean 
zenbait orduz eremu publiko batean egoten direnak 

2.1 Aterpetxea edo gaueko babeslekua 248

ETXEBIZITZAR
IK GABE 

3 
Etxerik gabeko pertsonentzako aterpetxe eta zentroetan 
edo aldi baterako bizitokietan dauden pertsonak 

3.1 Aterpetxeak eta zentroak 192

3.2 
Aldi baterako eta igarobideko 
bizitokiak 

34

3.3 Bizitokia, laguntzarekin 762

4 Emakumezkoentzako aterpetxeetan daudenak 4.1 
Emakumezkoentzako aterpetxeak 
(emakumeak bakarrik edo seme-
alabekin) 

193

5 
Asilo-eskatzaileentzako eta immigranteentzako bizitokietan 
daudenak 

5.1 
Aldi baterako bizitokiak / harrera-
zentroak 

99

5.2 Sasoikako langileentzako bizitokiak --

6 
Epe jakin batean bizitegi- edo internamendu-erakundeetatik 
kaleratuko dituztenak 

6.1 Zigor-erakundeak (espetxeak) --
6.2 Osasun-erakundeak (ospitaleak…) --
6.3 Adingabeentzako zentroak --

7 
Bizitokia eta laguntza iraunkorrak dituzten etxerik gabeko 
pertsonak 

7.1 
Etxerik gabeko adinekoentzako 
egoitza 

--

7.2 
Lehendik etxerik ez zutenentzako 
tutoretzapeko etxebizitza, epe 
luzerako laguntzarekin 

207

ETXEBIZITZA 
EZ-SEGURUA 

8 
Edukitza-erregimen ez-seguru batean bizi direnak. 
Alokairurik ordaintzen ez dutenak 

8.1 Senideen etxeetan bizitzen --

8.2 
Legezko edukitzarik gabe (adib.: 
berrakuratuak) 

--

8.3 Legez kanpoko okupazioa --

9 Etxegabetzeko mehatxupean daudenak. 
9.1 Alokairu-erregimenean --
9.2 Etxea jabetzan dutenak --

10 
Bikotekidearen edo familiaren indarkeria pairatzeko 
mehatxupean bizi direnak 

10.1 
Poliziaren aurrean salaketak jarri 
dituztenak 

--

ETXEBIZITZA 
DESEGOKIA 

11 Behin-behineko egitura ez-konbentzionaletan bizi direnak 

11.1 Karabanak eta antzekoak (ibilgailuak) 10

11.2 
Pertsonak bizitzeko pentsatuta ez 
dauden eraikinak 

--

11.3 Behin-behineko egiturak (txabolak) 22

12 Aterpetxe desegokia 12.1 
Bizitzeko egokiak ez diren eraikin 
okupatuak 

29

13 Muturreko pilaketa 13.1 
Ohiko pilaketa- estandarrak zeharo 
gainditzen dituztenak. 

--

    2.009
Iturria: 2016an EAEn bizitegi-bazterketa larrian zeuden pertsonen egoerari buruzko azterlana. 

 
Azterlanean, besteak beste, zenbaketak egin zituzten kaleetan, eta 274 lagun identifikatu ziren 24 
udalerritan. Horren argitan, bilakaera-azterketa burutu da, zuhurtziaz, aurreko urteekin alderatuta, 
Euskadiko hiru hiriburuetan, eta pertsona gutxiago identifikatu dira Donostian eta Bilbon. 
 

Euskadiko hiru hiriburuetan kalean bizi den pertsona-kopuruaren (zenbatutakoaren) bilakaera  

 
 
 
 
 
 

 
 

Iturria: 2016an EAEn bizitegi-bazterketa larrian zeuden pertsonen egoerari buruzko azterlana 
 

Bereziki interesgarria da pertsona horien berezitasunak ezagutzeko prozesua, azterlanean bertan 
gauzatua, identifikatutako 2.009 lagunen % 63ari egindako galdetegi pertsonalizatu baten bidez. Hona 
hemen ageritan geratutako joera nagusiak.  

29 17 30
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112

45 66 89
48

2010-11 2012 2014 2016

Gasteiz Bilbo Donostia



 

  
 

13

Atzerritarren pisu erlatiboa, gaua igarotzeko lekuaren arabera (%) 

 
- Etxerik gabeko biztanle 

gehienak atzerritarrak dira, 
oraindik ere (2016an, % 57), 
baina jaitsiera txiki bat ikusi da 
aurreko urteen aldean; bestela 
esanda, igo egin da bertako 
biztanleriaren kopurua. 
 
 

Banaketa, adin-tartearen arabera (%) 

 
- Pertsona oso gazte gutxiago 

daude etxerik gabe; pertsona 
nagusiagoen pisu erlatiboa, 
berriz, handitu egin da. 
 

 
 
 

Banaketa, bazterketa-egoera larrian igarotako denboraren arabera (%) 

 
 
 

- Handitu egin da egoera horretan 
denbora gehiago daramatenen 
pisu erlatiboa; bistakoa da, 
beraz, egoera horiek kroniko 
bihurtzeko joera dagoela. 
 
 
 

Iturria: 2016an EAEn bizitegi-bazterketa larrian zeuden pertsonen egoerari buruzko azterlana 
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Halaber, egoera horretan dauden lau lagunetik bakarra bizi zen lehen bere etxe propioan. Aldiz, 
pertsona horien % 29 zuzeneko senideen etxean bizi zen, eta, beste kasu batzuetan, etxerik gabe geratu 
aurreko bizitegi-egoerak askotarikoak ziren (pisu partekatuak, tutoretzapeko zentroak eta pisuak…). 
 

Bizitegi-bazterketaren aurreko egoera (%b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Iturria: 2016an EAEn bizitegi-bazterketa larrian zeuden pertsonen egoerari buruzko azterlana 

 
 
3.2.-  Bizitegi-bazterketa larria Euskadiko emakumeen artean 
 
Arazoaren eraginari buruzko hurbilketak eskaini dituzten Europako ikerketa gehienen arabera, bizitegi-
bazterketaren egoerarik muturrekoenek gizonezkoei eragiten diete gehienbat, eta emakumezkoak 
% 15-30 bakarrik dira. Euskadiren kasuan, egiaztatuta dago bizitegi-bazterketa larriaren edo etxerik 
gabe egotearen eragina hobea dela kuantitatiboki emakumezkoen artean. Izan ere, aztertutako 
kategoria guztietan dute emakumezkoek pisu erlatibo txikiagoa, bai adin-tarteka, bai atzerritarren eta 
espainiarren artean. 

Banaketa, kalean/aterpetxeetan dauden pertsonen sexuaren, adinaren eta jatorriaren arabera 
  2012 2016 

Kopurua % bertikala Kopurua % bertikala 
<30 urteko gizonezko espainiarra 10 19 10 18 
30-44 urteko gizonezko espainiarra 44 82 52 95 
45+ urteko gizonezko espainiarra 79 14,8 121 22,1 
<30 urteko gizonezko atzerritarra 147 27,5 114 20,8 
30-44 urteko gizonezko atzerritarra 135 25,2 100 18,3 
45+ urteko gizonezko atzerritarra 53 9,9 77 14,1 

<30 urteko emakumezko espainiarra 2 4 5 9 
30-44 urteko emakumezko espainiarra 11 21 13 24 
45+ urteko emakumezko espainiarra 21 39 19 35 
<30 urteko emakumezko atzerritarra 13 24 11 20 
30-44 urteko emakumezko atzerritarra 14 26 15 27 
45+ urteko emakumezko atzerritarra 6 11 10 18 
Guztira 535 100 547 100 
%-tan, zenbatutako pertsona heldu guztiekiko % 86 % 79 

Iturria: 2016an EAEn bizitegi-bazterketa larrian zeuden pertsonen egoerari buruzko azterlana 
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Dena den, bada datu interesgarri bat: etxerik gabe geratzeko arrazoiak oso desberdinak dira 
sexuaren arabera. Gizonezkoen kasuan, funtsezkoa da arazo ekonomikoen eta laneko arazoen 
garrantzia; emakumezkoen kasuan, aldiz, askoz garrantzitsuagoak dira bestelako faktoreak, hala 
nola harreman-faktoreak. Egoera horien artean, genero-indarkeria dago. 

Bizitegi-bazterketa larria azaltzen duten faktoreak, sexuaren arabera (%) 
 Emakumezk

oak 
Gizonezkoa

k 
Guztira 

Egiturazko faktoreak 48,4 58,5 56,3 
- Laneko arazoak 16,8 24,7 23,0 
- Arazo ekonomikoak 29,3 32,8 32,0 
- Etxebizitza mantentzeari lotutako arazoak (etxegabetzeak, alokairu-

kontratuaren amaiera edo igoera…) 
12,8 6,4 7,8 

-  “Paperak” ez edukitzeari lotutako arazoak 6,2 13,2 11,7 
- Migrazio-prozesuei lotutako beste arazo batzuk 1,8 8,2 6,9 

Faktore instituzionalak 2,2 7,0 6,0 
- Erakunde batetik ateratzea eta familia-sarerik ez edukitzea 2,2 5,5 4,8 
- Harrera-sareekiko arazoak (zehapenak, kanporatzeak, ordutegien 

zurruntasuna…) 
0,0 1,5 1,2 

Harreman-faktoreak 45,1 25,9 30,0 
- Familia-arazoak edo bikotekidearekin haustea (etxeko indarkeria 

barne) 
45,1 25,9 30,0 

Faktore pertsonalak 20,5 29,8 27,8 
- Alkohola edo bestelako drogak kontsumitzeagatiko arazoak 12,8 19,6 18,1 
- Norbere borondatea 3,3 5,9 5,4 
- Osasun-arazoak (gaixotasun kronikoak, ospitaleratzea…) 7,7 6,8 7,0 
- Jokoari lotutako arazoak 0,4 1,5 1,3 

Kopurua 273 995 1.268 

Iturria: 2016an EAEn bizitegi-bazterketa larrian zeuden pertsonen egoerari buruzko azterlana 
 
Emakundek egin berri duen txosten batean4 ondorioztatzen da egoera horretan dauden emakumeei 
eragiten dien faktore diferentzial negatibo bat genero-indarkeria dela. INEren datuetan oinarrituta, txosten 
horrek kalkulatzen du 2014an 732 emakume bizi zirela beren etxeetan indarkeriaren mehatxupean, eta 
hori etxebizitza ez-seguruaren multzoan sartzen da5.  
 
Ildo horretan, Euskadiko Etxebizitzaren 3/2015 Legearen 23. artikuluan, zuzkidura-aterpetxeak arautzeari 
buruzkoan, berariaz aitortzen da halako ekipamenduak bideratu daitezkeela, berariaz, genero-
indarkeriaren biktima diren emakumeentzat; adinekoentzat; etxerik ez dutenentzat; desgaitasun fisikoa, 
psikikoa edo intelektuala dutenentzat eta antzeko egoeretan dauden bestelakoentzat.  
 
 
 
  

                                                 
4 
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes/es_emakunde/adjuntos/informe.37.exclusion_resi
dencial_grave.pdf 
5 Etxeko Indarkeriaren eta Genero Indarkeriaren Estatistikak kautelazko neurriak edo babes-aginduak ezarri zaizkien biktimei buruz 
eskainitako datuetan oinarrituta. Adierazi beharra dago datu horrek ez duela aintzat hartzen aurkeztutako salaketa-kopuru osoa, 
kautelazko neurrien ondorioz etxeko indarkeriaren eta genero-indarkeriaren biktimak babesteko Erregistro zentralean inskribatu 
direnak baizik. Justizia Ministerioari dagokio haren titulartasuna.  
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4.  Ondorioak 
 

 Eusko Jaurlaritzak 2016an egindako Pobreziaren eta Gizarte Ezberdintasunen Inkestak 
adierazten duenez, Euskadin pobrezia-egoerak eta gizarte-bazterketakoak hobetu egin dira 
2014tik, azken hiru urteetan suspertu egin baita euskal ekonomia. 

 

 2016an, Euskadiko herritarren % 7,1 zegoen pobrezia-arriskuan, hots, 151.112 lagun; 
2014an, berriz, % 8,2. Halaber, 2016an ongizaterik ezaren arriskua herritarren % 18,4k pairatzen 
du, 394.266 lagun baitaude egoera horretan; beraz, nabarmen jaitsi da 2014az geroztik, orduan 
% 21,9k pairatzen baitzuen. 

 

 2014tik ekonomia suspertu egin bada ere, 2008ko atzeraldiaren eraginak bere horretan 
jarraitzen du familia eta pertsona askorentzat, ez baitute behar besteko onurarik jaso 
ekonomiaren suspertze-prozesutik. Izan ere, Euskadin pobrezia-egoeran daudenen kopurua 
2008koa baino % 24 handiagoa da; alegia, 30.000 lagun gehiago 2008 eta 2016 artean. 

 

 Pobreziaren eta Gizarte Ezberdintasunen Inkestak, halaber, argi erakusten du zeinen eragin 
positiboa izan duen prestazioen eta gizarte-bermeen sistemak, 2008ko atzeraldiak 
sorrarazitako testuinguru zailean euskal gizartea sozialki egituratzen lagundu baitu.  
 

 EBk, zerga-sistema indartzeko asmoz, aurrekontu-doikuntza korapilatsuak ezarri zituen, eta 
beste horrenbeste egin zuen Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari buruzko 
apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoak ere. Euskadik, beste autonomia-erkidego batzuek ez 
bezala, laguntza-sistemari eutsi egin dio doikuntza-prozesu horretan zehar. Eusko Jaurlaritzak 
eta Euskadiko gainerako administrazio publikoek irmo egin zuten aurrekontuen alde, eta, 
ondorioz, 2016an bazterketaren aurkako borrokan izandako eragin positibo nagusi gisa, 
diru-sarrerak bermatzeko sistemaz pobrezia-arriskuan zeuden biztanleen % 69,3 baliatu 
zen (134.563 lagun, Euskadiko guztizko biztanleen % 6,3), eta 71.494 lagun benetako 
pobreziatik kanpo geratu ziren. 

 

 Etxebizitzarekin (gutxienez, partzialki) zerikusia duten pobrezia- eta bazterketa-adierazleek 
okerrera egin dute 2014tik. Izan ere, etxebizitza-gastuak ordaindu ez dituztenen edo 
berandu ordaindu dituztenen kopurua igo egin da 2014 eta 2016 artean, 135.516 lagunera 
iritsi arte (2014an, 134.673 lagun ziren), eta, are garrantzitsuago, bikoiztu egin da 2008aren 
aldean. Ildo berean, hornidura-mozketak (ura, argia…) pairatu dituen pertsona-kopurua % 20,2 
handitu da krisia hasi zenetik.  

 

 Halaber, bizitegi-bazterketaren intzidentzia zuzen-zuzenean aztertuta, 2016an 113.623 lagunek 
adierazi dute ezin dutela lehenengo etxebizitza eskuratu ez dutelako diru-sarrerarik, eta, 
2012tik hona, handitu egin da independizatzeko nahikoa baliabide ez dituztela adierazi 
dutenen kopurua. 
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 Horrez gain, epe laburrean emantzipatzeko asmoa duten 18 eta 44 urte bitarteko 54.686 

lagunek pobrezia edo ongizaterik eza pairatuko lukete gaur egun bizi diren etxetik aterako 
balira. 2008aren aldean, kolektibo hori % 41 igo da. 
 

 2008az geroztik, nabarmen hazi da, bai Bizkaian (bereziki) bai Gipuzkoan, bizitegi-
bazterketatik hurbil dagoen kolektibo hori. Aldiz, Arabako egoerak nabarmen egin du hobera, 
lurralde horretan etxebizitza babestu gehiago sustatu baita historikoki —xehetasunez jasotzen da 
Etxebizitzaren Euskal Behatokiak oraintsu egin dituen txostenetan, non etxebizitza 
babestuetarako sarbide-tasa aztertzen baita lurralde-ikuspegitik—. 
 

 Enplegu egokirik eza edo laneko ezegonkortasuna izan dira, 2016an, emantzipatzeko 
oztopo nagusiak. 2016an emantzipatu ezin izan diren gehienek (% 56,1ek) arazo hori jo dute 
muga nagusitzat. Aipatutako faktoreak gora egin du azken bi urteetan, eta hori bat dator 
emantzipatzeko beharra duten kolektibo eta taldeen lan-prekarietate handiagoarekin, ekonomia 
suspertzeko prozesuak eragin duenarekin. 
 

 Bizitegi-bazterketa larriak, berriz, 2.000 lagun pasatxori eragiten die Euskadin. Horrelako 
azterlanak egitea zaila izan arren, 2016. urtearen amaieran burututako proiektu batek arazo hori 
kuantifikatzeko eta ezaugarritzeko aukera eman zien euskal administrazioei. Landa-lanean, 2.009 
lagun identifikatu ziren Euskadin, aztertutako tipologietan.  
 

 Gainera, 2.009 lagun horien laurdena egoerarik muturrekoenetan dago: 213 lagunek kaleko 
eremu publikoetan egiten dute lo, eta 248 lagunek gaueko babesleku batean egiten dute lo edo 
egunean zenbait ordu eremu publiko batean ematen dituzte. Bizitegi-bazterketa larrian dauden 
pertsona gehienak atzerritarrak dira, eta hazten ari da pertsonarik nagusienen garrantzi 
erlatiboa. Halaber, egoera horiek gero eta kronikoagoak ari dira bihurtzen. 
  


