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GIZARTE BABESEKO EUSKAL SISTEMAK HAUR 

POBREZIAK AURRERA EGITEA GALARAZTEN DU  
 

 
• Euskadiko haur-pobreziaren tasak Espainiakoak baino % 50 txikiagoak 

dira, eta Frantziakoen eta Erresuma Batukoen berdintsuak 
 
 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak txosten bat aurkeztu du gaur 
Familiaren Euskal Kontseiluan, eta, horrek dioenez, gizarte-laguntzen eta -
prestazioen egungo sistema Euskadiko haur-pobreziaren «euste-horma» 
da. 
 
Gizarte-eragileek familiei buruzko politika publikoen diseinuan zer-nola parte 
hartu behar duten zehazten duen kontsulta-organoak haur-pobreziari buruzko 
autonomia-erkidegoko lehen azterlan monografikoaren emaitzak aztertu ditu 
gaur Gasteizen. SIIS Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak egin du azterlana.  
 
Txostenaren arabera, krisia dela-eta, txarrera egin dute 14 urte baino 
gutxiagokoen bizi-baldintzak, baina diru-sarrerak bermatzeko errentak haur-
populazioan desberdintasunak murrizten eta pobreziako eta ongizaterik gabeko 
egoerak geldiarazten laguntzen du. Hala, egiaztatu denez, mota horretako 
gizarte-prestazioei esker, % 30 murriztu da Euskadiko adingabeen pobrezia. 
Nolanahi ere, pobrezia-egoeran dauden familien % 26k ez zuen prestazio hori 
eskuratu azken urtean, hainbat arrazoirengatik.  
 
EBko herrialde gehienetan bezala, Euskadin, pobrezia- eta gabezia-tasak 
handiagoak dira haurren artean helduen artean baino. Hala ere, egungo krisia 
larria bada ere, haurren mantentze-pobreziaren arrisku-tasa 1996an 
erregistratutakoaren azpitik dago, eta 2000n erregistratutik apur bat gora.  
 
Hala, 14 urte baino gutxiagoko 33.000 haur bizi dira mantentze-pobreziaren 
arrisku-egoeran; populazioaren % 11,8, beraz. Pobreziari eta Gizarte 
Desberdintasunei buruzko 2012ko Inkestaren arabera (Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila), mantentze-pobreziaren atalasea hileko 
855 euro da lagun bakarrarentzat, eta hileko 1.500 euro etxe berean bizi diren 
lau lagunentzat.  

 
 
 



14 urtetik beherakoen populazioaren egoeraren bilakaera 
 mantentze pobrezia-ongizatea eskalan (1996-2012) 

 
   Pobrezia     Ongizate-gabezia    Ongizatea 
 
% 10,5 ongizate-gabeziako egoeran bizi dira (1.165 eta 1.970 euro, hurrenez 
hurren, aurreko ereduari jarraiki) eta % 77,7 ongizate-egoeran bizi dira (1996an 
baino 21,5 puntu gehiago, baina krisiaren hasieran, 2008an, baino 0,4 puntu 
gutxiago).  
 
 
Pobreziaren profila 
 
Azterlanaren egileentzat, ukaezina da haurren bizi-baldintzetan pobrezia-
arrastoak daudela. 2000n, 65 urtetik gorakoak EAEn pobrezia-egoeran zeuden 
pertsona guztien % 27 ziren. Hamabi urte geroago, % 12 besterik ez dira.  
 
Kontrako aldean, 14 urtetik beherakoak daude. Pobrezia egoeran daudenen % 
14 izatetik % 21 izatera igaro dira; bai eta 35 urtetik beherakoak ere, egoera 
horretan daudenen % 50 baino gehiago baitira. Datuon arabera, ondoriozta 
genezake haur eta gazte pobre gehiago daudela Euskadin. 
 
Arrisku-talde kaltetuenei dagokienez, datuen arabera, familia etorkinetako 
haurrek pairatzen dute egoerarik txarrena. % 41eko pobrezia errealeko tasa 
dute. Bertako familiek, berriz, % 4,6koa (azken horien arrisku-tasa ez da ia ezer 
aldatu krisialdian, eta 1990eko hamarkadaren erdialdekoa baino pixka bat 
baxuagoa da). Guraso bakarreko familiak bereziki kaltetzen ditu krisiak (% 32), 
bai eta familia ugariak ere (% 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pobrezia geldiaraztea 
 
Herrialde garatuetako haur-pobreziaren eraginari eta ezaugarriei buruzko 
analisi guztiek adierazten dutenez, fenomeno hori eta gizarte-politika publiko 
indartsuak egotea edo ez estuki lotuta daude. Ildo horretatik, familiak 
laguntzeko eta gizarte-prestazioetarako egungo euskal sistema (diru-sarrerak 
bermatzeko errenta, etxebizitzarako prestazio osagarria eta gizarte-larrialdiko 
laguntzak), haur-bazterkeria eta -pobrezia tasak geldiarazten laguntzen ari da, 
eta Estatu espainiarreko zifren eta Europako batez bestekoaren azpitik kokatu 
ditu. 

 
 

Haur-pobrezia larriko egoeren eragina EBko 18 urtetik beherakoen artean (2011) 

 
 

Lehenengo kasuan, ezberdintasunak oso esanguratsuak dira; izan ere, 
Euskadiko haur-pobreziaren tasak Espainiakoak baino % 50 txikiagoak dira. 
Europako gainerako herrialdeen aldean, tasok erdi mailan daude; Frantziakoen 
eta Erresuma Batukoen antzekoak dira, eta mediterraneoko herrialdeetakoak 
baino askoz handiagoak.  
 
Populazio osoaren zifrak estrapolatuz gero, EAEko egoera Estatu 
espainiarrekoa baino hobea da; hala, Euskadiko pobreziaren eta bazterkeriaren 
eragina (% 19,9 2012an) Espainiakoa baino 7,1 puntu txikiagoa da. Pobrezia 
larriaren kasuei dagokienez (batez bestekoaren % 40tik beherako errenta duten 
etxebizitzak), EAEko ehunekoa Estatu espainiarreko adierazlea (% 10,1) baino 
6,6 puntu beherago dago.  

 


