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Pobreziaren «alderdi desberdi-

nei» erreparatu die Mabel Cenizo

Gipuzkoako Caritaseko forma-

kuntza arduradunak Pobreziaren

Aurkako Nazioarteko Egunean.

Gizartearen kontzientzia eta poli-

tika publikoak eskatu ditu egoera

iraultzeko.

Pobreziari argazki bat eginez

gero, zer ikusiko genuke?

Pobreziak ez du aurpegi bakar

bat, alderdi eta osagai desberdi-

nak ditu. Pobreziak diru sarrera

nahikorik ez duten edo diru sa-

rrerarik ez duten familiekin du

zerikusia, baina baita gizarte ba-

besik ez dutenekin, lan merka-

tuaren barruan egon arren etxe-

bizitzaren gastuei aurre egin ezin

dietenekin eta egoera adminis-

tratibo irregularrean daudenekin

ere.

Caritasek kaleratutako azken

ikerketek agerian utzi dute mu-

turreko bazterketa areagotu

egin dela.

Azken urteotako krisi zikloaren

ondorioz, familia batzuk bazter-

ketaren eremuan egituratu dira,

eta ezin dira pobreziaren eremu-

tik atera. Baina badira beste ba-

tzuk integratzea lortuta ere baz-

tertuta bizi direnak oraindik.

Langile pobreekin ikusten dugu

hori: aurrera ateratzeko, lana iza-

teko eta diru sarrerak lortzeko

egiten duten ahalegin guztia ez da

nahikoa, eta haien egoera gero eta

okerragoa da. Araban, Bizkaian

eta Gipuzkoan gero eta familia

gehiago geratzen ari dira ilaran,

gizartearen erdigunetik urrun.

Ekainean aurkeztutako txosten

batean ohartarazi zenuten fami-

lia gutxiago artatzen dituzuela,

baina behar handiagokoak.

Muturreko bazterketak gora egin

du, hau da, lehendik gaizki zegoe-

na okerrago dago orain. Kroniko-

tasun handiagoa dago artatzen ari

garen etxeetan. Ez da soilik arazo

ekonomiko bat; ertz asko ditu:

besteak beste, hezkuntzaren ere-

muko material guztietarako sar-

bide nahikoa izatearekin du zeri-

kusia, eta tratamenduak edo sen-

dagaiak eskuratu ezin izatearekin

ere bai. Jendeari gero eta gehiago

kostatzen zaio bazterketa espazio

horretatik ateratzea, eta, hala,

normala da zailtasunak enkista-

tzea. Garai batean, uste genuen

lanarekin pobreziatik ateratzen

ahal zela, baina hori jada ez da ho-

rrela. Langile pobreak ere badira.

Kronifikazio hori hor dago, eta

zerbait egin beharra dago.

Zer faktorek dute eragina baz-

terketa larriaren areagotzean?

Bi kontu aipatuko nituzke: lan

merkatua eta etxebizitza. Galdera

da ea nola laguntzen diegun lan

merkatuan dauden pertsonei

diru sarrera nahikoak izan ditza-

ten. Uste dugu DSBE diru sarre-

rak bermatzeko errenta berriari

buruzko erreformak arindu egin-

go duela langile pobreen egoera.

Etxebizitza merkatua ere faktore

garrantzitsua da: etxebizitza

beharrezkoa da, baina familien

etxebizitzen gastua eta manten-

tzea ikaragarria da. Politika

publikoak behar ditugu hori

konpontzeko.

Caritasera laguntza bila doan

pertsonaren profila nolakoa

da?

Emakume gehiago daude pobre-

zia eta bazterketa egoeran, batez

ere guraso bakarreko familieta-

koak eta seme-alabak zaintzen

dituztenak. Jatorriaren arabera-

ko arrakala ere sumatzen dugu:

pobrezia askoz ere handiagoa

baita migratzaileen artean. Bes-

talde, gehien kezkatzen nauten

faktoreetako bat da pobrezia gaz-

tetzen ari dela. Ez da bidezkoa

etxe pobreetan dauden haur

horiek aukerarik ez izatea pobre-

zia eta bazterketa egoeretatik ate-

ratzeko. Izan ere, haurrak eta

gazteak babesteko mekanismo-

rik jartzen ez badugu, pobrezia

eta bazterketa transmititu egingo

dira. 

Zeintzuk dira aurrera begirako

erronkak pobrezia amaiarazte-

ko?

Gizarte zibil kontzientziatu bat

eta politika publiko egokiak

behar ditugu egoera aldatzeko. Bi

aldagaiak elkarrekin lotuta

daude. Gizarte zibilak elkartasu-

na praktikara eraman behar du

egoera hau iraultzeko, eta elkar-

tasun horrek politika publikoen

akuilua behar du. Hau da, gizarte

zibilak kontzientziazio lana egin

behar du elkartasuna politika

publikoetara irits dadin.

«Muturreko
bazterketa
larritu egin da»
Mabel Cenizo  b Caritaseko arduraduna

Pobrezia esparru ekonomikotik harago doan
arazo bat dela dio Gipuzkoako Caritaseko
formakuntza arduradunak. Ohartarazi duenez,
pobrezia «kronifikatzen» ari da.
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Euskal Herria

Pobrezia handitu
egin dela
ohartarazi dute

R
Pobreziaren Aurkako

Nazioarteko Eguna

izan zen atzo, eta hainbat

mobilizazio egin zituzten

Euskal Herrian. Mezu nagu-

si bat entzun zen denetan:

desberdintasunak areago-

tu egin dira, eta konponbi-

dea premiazkoa da. EAEko

Arartekoak ohartarazi zuen

ezinbestekoa dela «egitu-

razko aldaketa sakonak»

egitea eta «pobreziaren zi-

kloa» amaitzea. Pobrezia-

ren eta Gizarte Bazterkeria-

ren aurkako Europako Sare-

ak, berriz, datua eman zuen:

urtebetean %13tik %16ra

igaro da arriskuan dagoen

biztanleria Araba, Bizkai eta

Gipuzkoan. Nafarroako Par-

lamentuak, berriz, pobrezia

amaitzeko eskatu zuen agiri

batean.
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