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CARITAS  GIPUZKOA  -  “2016ko urteko txostena” 
 

 
1.- Memoriako datuak 
 
- 26.709 pertsona onuradun 2016. urtean.  

o Pertsona onuradunen guztizko kopurua murriztu egin da aurten ere, oso gutxi bada ere, 
Caritasera jotzen dutenen edo haren beharra dutenen azken urteetako gizarte-joerari 
jarraituz. 

 Dena den 2007. urteko, krisia Euskadira iritsi aurreko, 16.000 pertsona 
onuradunetatik oso urrun gaude. 

 
- Caritas Gipuzkoak 3.088.071 euro eman ditu laguntza ekonomiko zuzenetan.  

o Aurreko urteetako zifra baino pixka bat handiagoa da, eta horrek pobrezia-egoera 
gogorrenen kronifikazioaren gizarte-joera indartzen du. 

o Pertsona pobreak aurreko urteetan baino pobreagoak dira, ez dago hobekuntzarik 
gizarteko geruza baxuenetan eta bizi-baldintzetan prekarizazio handiagoa hautematen da. 

 
- Caritas Gipuzkoaren harreren ohiko profila: 

o Familia gurasobakar amadunak  
o Haurrak dituzten bikote gazteak 
o Diru-sarrerarik gabeko edo diru-sarrera urriko pertsonak  
o Egoera administratibo irregularrean dauden etorkinak  
o Lanik gabeko pertsonak (iraupen luzeko langabeak) 
 

- Gure harreretan izaten ditugun ohiko eskaerak eta beharrak etxebizitzarekin 
lotuta dauden gaiekin dute zerikusia (hornidurak eta alokairu-ordainketak), eta bizirik 
irautearekin (elikadura, arropa, etxeko gauzak,…).  

 
- Caritas Gipuzkoan uste dugu pobrezia ekonomikoa askotan gizarte-bazterkeria ere badela, 

pertsonei eragiten dieten adierazle ez-ekonomikoak kontuan hartzen baditugu. Eta horren haritik, 
azterketa soziologikoek adierazten dute arreta handiagoa jarri behar diegula gure inguruko 
pertsona pobreenek dituzten erlazio-arazoei, isolatze-arazoei eta bakardadeari,… Modu 
berean, gizarte-ehunean parte hartzen ez duten eta diru-sarrerak izan arren gizartetik 
baztertutzat jo ditzakegun pertsonak ere existitzen dira. 
 
 

- Caritasek 1.000 pertsona boluntario inguru ditu, Gipuzkoan lan egiten dutenak. 
Laguntzeko, harrera egiteko, entzuteko eta laguntza emateko duten bokazio izugarri hori eskertu 
nahi dugu.  
Caritas Gipuzkoaren lana parrokia-komunitate horiek guztiek haien ingurune hurbilenari ematen 
dieten erantzuna da, eta beharra duten pertsonez arduratzeko gure sare-parrokia auzoetan eta 
hirietan antolatzen da. 
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2.- Gizarte-egoera horren gizarte-erronkak gure ikuspegitik  
 
Azken urteetako gizarte-errealitateak adierazten digu 2008an krisia hasi zenetik gizarte-bazterkeriako 
egoeran zeuden pertsonen bolumen garrantzitsu batek berdin jarraitzen duela. Denbora horrek eta 
bazterkeria gogorreko egoeren intentsitateak adierazten digute gure gizartean horrela egituratuta 
geratuko direla.  
Gure datu kuantitatiboei dagokienez eta haien irakurketa bat eginez, planteatzen dizkiguten ideia eta 
erronka batzuk adieraziko ditugu amaitzeko. 
 
- Kronifikatutako gizarte-egoera horiek gizarte-iragate bat markatzen digute kronifikaziotik 

abiatu eta pertsonak eta familiak gizarte-aurrerakaden itxaropenik gabeko gizarte-eremu 
batean kokatzen dituen egoera estrukturaletara arte doana. 

 

- Pobreziaren egoera estruktural horrek erronka bat botatzen digu: zer-nolako gizartea eraiki nahi 
dugun eta zer beste gizarte-estrategia diseinatu behar ditugun pertsonek eta familiek duintasunez 
erantzun ahal izateko benetako bizitza-proiektu baten garapenari. 

 

- Epe luzeko langabeziak lan-merkatuan egon ziren eta ekonomia-krisiaren eraginez 
hartatik kanpo geratu ziren pertsonak harrapatzen ditu, eta hori da, hain zuzen, kezka gehien 
eragiten duten adierazleetako bat. Gizarte-aktibazioko estrategia bat behar dute, osorik 
garatu ahal izateko, beren burua baloratzen eta gizarteari ekarpenak egiten jarraitzeko. 

 

- Egunez egun, gero eta pertsona langile pobre gehiago ikusten ditugu etxeko gastu guztiei 
aurre egin ezin dietenak edo hilaren amaierara oso nekez iristen direnak eta noizean behin 
laguntza behar dutenak, ustekabeko gertakari edo egoeraren bat egokituz gero. Ez du balio 
edozein enplegu-motak.   

 
- Foessa Fundazioak dioenez ikasketa-mailak, familiaren desegituraketak, lan-egoerak, okupazioak 

eta errentak pobrezia gurasoetatik seme-alabetara igarotzearen arrazoi 
nagusiak izaten jarraitzen dute. Etxe horietako adin txikikoak ekonomia-krisi horren biktima 
babesgabeak dira. Gizarte-bazterkeria transmititu egiten da. 
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3.- Jarduteko proposamenak 
 
- Lan-merkatuaren krisiari aurre egin beharra, gizarte-babeseko sistema indartuz eta 

gizarteratzearen aldeko apustua eginez. 
 
- Gutxieneko diru-sarrerak lanaren bidez lortu ezin dituzten familia 

ugariri duintasunez bizitzeko aukera ematen dien Gizarte Babeseko 
Sistema defendatzen du Caritasek. 

 
o Hiritar guztiak lan-azokaren hausturatik edo sarbiderik ez izatetik babesten dituen gizarte-

babeseko sistema bat. 
o Gizarte-eskubide bat da, gaixotasunaren edo analfabetismoaren aurrean ditugun 

eskubideak eta sistemak bezala. 
o Oinarrizko beharrez arduratzen da eta prestakuntzarako eta birziklatze profesionalerako 

baliabideak ematen ditu.  
o Oso gizarte-eragin positiboa du: hiritarren arteko desberdintasunak murriztu eta gure 

lurraldeko auzoen eta hirien arteko gizarte-kohesioan laguntzen du.  
 
 

- Prestakuntza-baliabideen, okupazionalen, lan-aurrekoen eta 
laneratzeko enpresen sarea handitzea, enplegua lortzeko zailtasuna duten 
pertsonak gizarteratzeko prozesuak duin bihurtzen dituzten espazioak diren aldetik.  

 
o Caritasek pertsonak ekonomiaren erdigunean jarriko dituen ekonomia solidario baten 

aldeko apustua egiten du, eta horren haritik, gure lana indartzen jarraitzen dugu, BIDEAN 
proiektua zabalduz. 

 
- Etxebizitza sozialen sarea diru-sarrera baxuak dituzten edo alokairu normalizatuaren 

prezioa dela-eta gizarte-bazterkeria larrian bizi diren pertsonentzat eta familientzat. 
 
 
4.-  Caritas Gipuzkoaren 50. urteurrena eta Corpusaren kanpaina  
 
 
ESKERRIK ASKO  lelopean, Gipuzkoan zehar Caritas osatzen dugun pertsonok esker oneko 
zenbait ekitaldi publiko eginez ospatu dugun urtemuga hau itxi nahi dugu Caritas Gipuzkoako kideok.  
 
Eskerrik asko Caritasek hiritarrengandik jasotzen duen eskuzabaltasun, 
parte-hartze eta laguntzarengatik.  
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