


ARAZOEN METAKETA
GIZARTE-BAZTERKERIA LARRIA

PEDROREN PUTZUA

GIZARTE-BAZTERKERIA LARRIA MUTURREKO GIZARTE-BAZTERKERIA

194 mila pertsona daude
gizarte-bazterkeria larrian

2013an baino 80 mila gehiago

92 mila pertsona,
2013ko 15.000k baino 

6 aldiz gehiago

Lanetik kaleratzea   Langabezia, prestazio ekonomikoak
     agortu arte

Familiak ezin dizu laguntza gehiagorik eman

Etxebizitzaren hornikuntzak mozten dizkizute

Familia-hausturak (banaketa, dibortzioa…)

Etxe-gabetzea     Bakardadea eta depresioa

EUSKADI
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194 mila pertsona daude
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EUSKADI





KOHESIO 
SOZIALA

360 mila pertsonek 240 mila pertsonek 92 mila pertsonek

Hamarkada bat daramate 
laguntza eskatzen, 
babesgabe baitaude
Gizartean eroso bizi diren 
horiekiko mesfidantza dute
Erakundeekiko mesfidantza 
dute, baina horien beharrizan 
handiena dutenak dira

Bizirauten ari dira, hori dute 
helburu nagusi
Gizarte babeserako 
sistemak ez ditu, jada, 
kontutan hartzen
Loturak hautsi dituzte; uste 
dute inork ez dituela 
kontuan hartzen

1,5 milioi pertsonek

Uste dute arrazoi dutela 
euren ideia eta eguneroko 
jardunbideetan
Kontzientziarik gabe 
kontsumitzen dute
Ez dute ia batere enpatia 
eta elkartasunik

AUKEREN
GIZARTEA

Aukeren gizartearekiko loturak 
ahultzen ari direla sentitzen dute 
baina ez dute euren burua 
estankatuta daudenak bezala ikusten
Hurrengo astinduan bazterkerian 
erori daitezkeen beldur dira
Lan prekarioa dute, ez nahikoa, eta 
etorkizuna ziurgabea da

GIZARTE
EZ SEGURUA

GIZARTE
KANPORATUA

GIZARTE
ESTANKATUA

MENU
KAFEA
LATTE
MOCHA
ESPRESA

K A F E T E G I A

EUSKADI
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360 mila pertsonak 240 mila pertsonak 92 mila pertsonak

Hamarkada bat daramate 
laguntza eskatzen, 
babesgabe baitaude
Gizartean eroso bizi diren 
horiekiko mesfidantza dute
Erakundeekiko mesfidantza 
dute, baina horien beharrizan 
handiena dutenak dira

Bizirauten ari dira, hori dute 
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Gizarte babeserako 
sistemak ez du haiengan 
pentsatzen
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1,5 milioi pertsonak

Uste duten beren 
eguneroko jarduerak 
egokiak direla
Kontzientziarik gabe 
kontsumitzen dute
Ez dute ia batere enpatia 
eta elkartasunik

AUKEREN
GIZARTEA

Aukeren gizartearekiko loturak 
ahultzen ari direla sentitzen dute, 
baina ez dute uste estankatuta 
daudenik
Hurrengo krisialdian bazterkeria 
arriskuan egon daitezkeela 
pentsatzen dute
Lan prekarioa dute, ez nahikoa, 
eta etorkizuna ziurgabea da

GIZARTE
EZ SEGURUA

GIZARTE
BAZTERTUA

GIZARTE
ESTANKATUA

MENU
KAFEA
LATTE
MOCHA
ESPRESA

K A F E T E G I A N

EUSKADI





Kontratua

Etxebizitza gastuak gehiegizkoak, edota 
etxe edo hornikutzen ordainketen 
inguruko zorrak dituen biztanleria

233 mila pertsona 
2018an; 2013an baino 
3 aldiz gehiago

ETXEBIZITZA
ARLOKO BAZTERKERIA

ETXEBIZITZA
DESEGOKIA

ETXEBIZITZA
EZ SEGURUA
“Gauza da, ez 
dakidala datorren 
hilean kalean 
geratuko ote 
naizen”

“Etxeak ez dauka 
bizitzeko baldintza 

egokirik. Aldatu 
nahiko genuke, 

baina ezin dugu”

Ez dute 
hornikuntza 

egokirik

100
  etxetatik6ri eragiten

die 100
  etxetatik3ri eragiten

die

Eraikuntza 
arazo larriak

Bizigarritasun 
baldintza desegokiak

Etxerik gabeko 
pertsonak

DATUAK

MUTURREKO 
GIZARTE-BAZTERKERIA

Alokairu 
kontraturik 
gabe

Etxea galtzeko 
edo kaleratzeko 
arriskuan

Familia barruko indarkeria
Etxebizitzatik joatea

31.100
etxetan 

pairatzen 
dute

54.600
etxetan 

pairatzen 
dute
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GATAZKA 
SOZIALA

ETXEBIZITZA
EUSKADI

BAZTERKERIAREN
ESPIRALA

ISOLAMENDUA
Bakarrik bizitzea, 

inolako laguntzarik 
gabe

HEZKUNTZA
Ikasketa 
maila baxua 
izatea

OSASUNA
Autonomia 
galarazten duen 
gaixotasun kroniko 
bat izatea

PARTE-HARTZE 
POLITIKOA

Bizitza 
sozialean ez 

parte hartzea

KONTSUMOA
Muturreko pobrezia, 

familia errenta ertainaren  
%30etik beherako 

diru-sarrerekin
Etxea galtzeko 
arriskuan egotea

Tratu txarrak 
jasatea

Familian diru-sarrera 
handienak zituen 

pertsona, eta 
urtebetetik gora 

langabezian jarraitzea

ENPLEGUA

GIZARTE-BAZTERKERIAREN  
DIMENTSIOAK

2018AN

Erabateko 
gizarte-bazterkerian

Gizarte-bazterkeria 
larrian

Arazo metaketa handiena duten pertsonakModeratua + zorrotza

Diru falta baino gehiago da
Zailtasunen metaketa bat da
Gizartearen erdigunetik 
aldentzea da
Dimentsio anitzekoa da

334
mila

pertsona

194
mila

pertsona

GIZARTE-BAZTERKERIA

INTEGRAZIO
PREKARIOA

INTEGRAZIO
ERABATEKOA

TARTEKO
BAZTERKERIA

BAZTERKERIA
LARRIA
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