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Azken hamarkadak krisi ekonomiko handi bat izan du bereizgarri; 
inpaktua nabaria izan da Europa osoan, baina bereziki dra-
matikoa izan da Espainiako Estatuan. Izan ere, bertan, krisiak 

enplegu ugari suntsitzea ekarri du, eta kopuruak ezin alderatuzkoak 
dira inguruko herrialdeetakoekin.

Testuinguru horretan, askok azpimarratu dute krisiaren inpaktua 
biziagoa eta ikusgaiagoa izan dela sektore profesional maskulinizatuetan 
beste batzuetan baino (in primis, eraikuntzaren sektorean). Baieztapen 
horiek ez dira guztiz gezur, baina hala ere, ñabardurak adierazi behar 
dira, hainbat arrazoi tarteko.

Lehenik, gogora ekarri behar dugu ezen, nahiz eta hasiera batean krisi 
ekonomikoa argi eta garbi maskulinizatuak ziren sektoreekin grinatu 
zen, gerora beste arlo batzuetara hedatu zela, eta jarduera ekonomiko 
osoari ere eragin ziola. Hasiera batean, kalte handiena gizonek jasan 
zuten; alabaina, emakumeen posizioak ere okerrera egin zuen pixkanaka, 
eta oso modu argian, gainera.

Krisiaren eraginari buruzko diskurtso hegemonikoa zalantzan 
jartzera garamatzan beste faktore bat da emakumeek, beharbada, 
ez zutela gizonena adinako beherakada jasan (emakumeen pobrezia 

ez zen gizonena bezainbeste handitu, eta gauza bera esan daite-
ke langabezia-tasaz, bazterkeriaz, etab.), baina ez ziren inoiz egon 
gizonena baino hobea zen egoera batean ere. Egia da emakumeen 
eta gizonen arteko distantzia txikiagotu egin zela, baina aldez au-
rreko desberdintasuna hain handia zenez, distantzia ezin izan zen 
guztiz desagertu.

Azken batean, beheranzko berdintzea gertatu zen, emakume-
entzat batere mesedegarria izan ez zena, baina lagungarri gertatu 
zen haiek pairatzen duten egiturazko desberdintasuna ezkutatze-
ko, eta hartara, arreta zientifikoa, politikoa eta mediatikoa haien 
errealitatetik gizonen errealitatera desbideratu zen. Bistan da krisia 
eta horren eraginak ez zirela aski prozesu hori gertatzeko; aitzitik, 
gure gizarteari darion androzentrismoa haztegi ezin hobea izan 
zen horretarako.

Azken aldian, gero eta gehiagok diote susperraldi ekonomikoa has-
tear dela, eta testuinguru horretan, diskurtso politiko eta mediatikoak 
nabarmentzen du langabezia, pobrezia eta beste batzuk beherantz 
egiten ari omen direla. Alabaina, hori ere errealitatera hurreratzeko 
era partzial bat da: adierazle sozioekonomikoen arabera, susperraldi 
ekonomikoa gertatzen hasi da, bai, baina gizonen kasuan soilik. Emaku-

Azterlanaren aurkezpena
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meen kasuan, ordea, adierazle horiek askoz ere geldoago doaz. Labur 
esanda, genero-arrakala handitzen ari da berriz ere. Ez da harritzekoa: 
genero-arrakalak behera egin zuen fenomeno koiuntural baten ondorioz, 
eta horren guztiaren atzean dagoen desberdintasuna, aldiz, egiturazko 
alderdiekin dago lotuta.

Emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak gizarte-egi-
turaren barruan bilatu behar direnez gero, azkenean azpimarratu 
egin behar da desberdintasuna oinarri duen egitura horrek indar-
keriazko izaera berezkoa duela. Ildo horretan nabarmendu behar da 
emakumeen kontrako indarkeriaren adierazpenak direla, batetik, 
emakumeen langabezia- eta pobrezia-indize handiagoak egotea, 
generoaren araberako soldata-arrakala eta beste batzuk; eta bestetik, 
emakumeen egoeran ipintzen den arreta urria, gizonen egoeraren 
ipintzen denarekin alderatuta. Hartara, eskuarki indarkeriatzat 
jotzen dena –Galtungek (1990/2003) zuzeneko indarkeria esaten 
diona– indarkeriaren zatitxo bat baino ez da, baina horren adiera-
zpen-sorta askoz zabalagoa da; horren baitan daude, hain zuzen, 
oro har indarkeriazkotzat jotzen ez diren ekintzak (Galtunentzat, 
egiturazko indarkeria eta indarkeria kulturala da hori). Horrenbestez, 
desberdintasun oro indarkeriazkoa da berez, eta modu horretan 
definitu, ulertu eta aurre egin behar zaio.
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Azterlan hau Iruñeko Udaleko Berdintasuneko Alorrak eska-
tuta prestatu da, eta honen bidez aztertu nahi da nolako 
desberdintasunak dauden emakumeen eta gizonen artean 

hiri honetan bertan, eta desberdintasun horien ezaugarriak zein diren.

Azterlan honek esplorazio-xedea du; alegia, helburua ez da gai jakin 
batean sakontzea, baizik eta informazio kuantitatiboa ematea hainbat 
esparrutako desberdintasunei buruz (datu demografikoak, heziketa, 
enplegua, pobrezia, etab.). Hartara, helburu bikoitza beteko da: alde 
batetik, politikak eta gizarteko esku-hartzeak zehazteko abiapuntu izan 
daitezkeen ebidentziak adieraziko dira; eta beste aldetik, informazio 
orokorra emango da, jakin ahal izateko zer esparrutan den premiazkoen 
ikerlan sektorial sakonagoak egitea.

Horri dagokion kapituluan berariaz azaldu den moduan, hainbat 
oztopo gainditu behar izan dira azterlan hau egitean, datuen eskura-
garritasunarekin lotuta, batik bat. Dena den, hori ez da era negatiboan 
soilik ulertu behar; izan ere, zehaztugabetasunei eta hutsuneei buruz 
biltzen den informazioak datu-bilketan hobekuntzak egiteko aukera 

ematen du. Eta aurrerago aipatuko den bezala, hori ere ikerlan honen 
helburuetako bat da.

Hemen egiten den analisia zazpi kapitulu handitan egituratu da. 
Zehazki, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak alderdi 
demografikoei erreparatuz aztertuko dira aurrena. Kasu honetan, 
desberdintasun horien jatorria biologikoa da neurri handi batean, baina 
bereziki interesgarriak dira gizarte-berrerorikoak oso argiak direlako 
(funtsean, adinekoen beharrei eta mendekotasunaren arazoei begira). 
Jarraian, heziketaren esparruko desberdintasunak aztertuko dira. Anali-
si horrek interes bikoitza dakar: batetik, begien bistakoa da oraindik ere 
desberdintasun handiak daudela oro har pribilegiatutzat har daitekeen 
esparru batean; eta bestetik, agerian ipini da emakumeek emaitza 
akademiko hobeak lortzen dituztela gizonek baino. Alabaina, beste 
kontu bat azpimarratu behar da; badirudi emaitza horiek berehalako 
ondorioak dituztela lan-merkatuko partaidetzan (azterlan honetan 
aztertzen den hirugarren esparrua), baina emakumeek gizonek baino 
prestakuntza zabalagoa badute ere, haien posizioa lan-merkatuan 
okerragoa da, hala kuantitatiboki nola kualitatiboki. Bestalde, berezi-

1. Sarrera

6 EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO DESBERDINTASUNAK IRUÑEAN | 2007-2017 BITARTEKO ANALISI SOZIOEKONOMIKOA



ki garrantzitsua da lan-merkatuko partaidetza modu espezifikoan 
aztertzea, gizarteratzeko faktore nagusietako bat eta norbanakoen 
nahiz etxeen diru-sarreren iturri nagusia baita (egungo mendebaldeko 
gizartean, behintzat). Genero-desberdintasunak aztertzeko bosgarren 
esparrua pobrezia eta gizarte-bazterkeria izango dira (emakumeei 
maizago eragiten diete gizonei baino), baita gizarte-prestazioak 
eta -baliabideak jasotzea ere. Azkenik, azterlaneko azken kapitu-
luan, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak jorratzen 
dira baliabide sozioasistentzialak eskuratzeko aukerari erreparatuta 
(hartzaileak adinekoak, desgaitasuna duten pertsonak edo etxerik ez 
dutenak izaten dira). Bestalde, interesgarria izango litzateke emaku-
meen eta gizonen arteko desberdintasunak aztertzea denboraren 
banaketari eta zaintza-lanak nork bere gain hartzeari begira. Tamalez, 
ez dago datu kuantitatiborik eskura gai horiei heltzeko.

Amaitzeko, antzeko azterlanekin alderatuta, diagnostiko honek 
berritasun bat dakar, Iruñeko hiriko errealitate espezifikoari begira- 
tzen diolako; alegia, oso lurralde-eremu zehatza eta mugatua da, eta 
udal-erakundeek zuzenean eragiteko aukera dute.
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Gorago aipatu den bezala, azterlan honetan Iruñeko hiriko emaku-
meen eta gizonen arteko desberdintasunen norainokoak eta 
ezaugarriak aztertuko dira.

Desberdintasun horiek nondik datozen, nola adierazten diren eta 
zer dakarten ulertzeko, funtsezkoa da hemen egiten den analisian 
genero-ikuspegi sendoa erabiltzea une oro. Bestela esanda, ezinbes-
tekoa da emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak ulertzea 
generoarekin lotutako desberdintasuna eta botere-harremanak aintzat 
hartuta.

Generoaren nozioa, hortaz, giltzarri da ikerlan honen emaitzak uler- 
tzeko eta dagokion testuinguruan kokatzeko. Horra hor generoaren 
definizioa: “Gizarte batek maskulinoari eta femeninoari ematen dien 
esanahi subjektibo eta kolektiboa, eta esanahi hori ematearen ondorioz, 
emakumeei eta gizonei esleitzen dien identitatea, nori berea” (Scott, 
1986/1999, 6. or.). Horrenbestez, sexua/generoa sistema dispositibo 
kultural bat da, sexuak (hau da, emakume eta gizon biologikoak) genero 
dikotomizatu eta hierarkiko bihurtzeko programatua (Butler 1990/2007). 
Horren harira, nabarmentzekoa da generoaren araberako sozializazio 
ezberdinaren helburua ez dela maskulinoa eta femeninoa dikotomizatzea 
soilik, baizik eta bien arteko hierarkia argia finkatzea ere bai; hain zuzen 

ere, horregatik esan daiteke genero-harremanak botere-harremanak 
direla (Amigot eta Pujat 2009; Tarrés 2012).

Era berean, gogora ekarri behar da aipatu ditugun genero-desberdin-
tasunak ez direla inoiz gertatzen hutsik dagoen gizarte-eremu batean, 
baizik eta beste desberdintasun-ardatz eta zapalkuntza-sistema batzue-
kin (klasismoa, arrazakeria, etab.) intersekzioan. Egitura patriarkala eta 
genero-sistema praktikan nola adierazten diren eta nola funtzionatzen 
duten ulertzeko, beste ardatz horiekiko erlazioak dakartzan ondorioez 
jabetu behar dugu; intersekzionalitatearen teoria da horretaz arduratzen 
dena. Hain zuzen ere, teoria horren abiapuntua da zapalkuntza-sistemak 
interkonektatuta daudela (Collins 1990/2000), berdin du zeri begiratzen 
dioten: arrazari, sexuari, klaseari… Hortik abiatuta, intersekzionalita-
tearen teoriari jarraituz, ezin dira sistema horietako baten ondorioak 
aztertu gainerako sistemak bazter utzita. Zehazkiago, sexua/generoa 
sistemaren kasuan, adierazpen horrek “agerian ipintzen du generoak 
emakume guztiei berdin eragiten diela pentsatzea okerra dela, arraza 
eta klasea oso-oso garrantzitsuak baitira” (Collins 1990/2000, 229. or.). 
Bi aldagai horiek eragin handia dute, bai maila pertsonalean, emaku-
meek beren izaera generikoa bizi duten eragatik, bai egiturazko mailan, 
baliabideak eskuratzeko aukera handiagoa edo txikiagoa dakartelako 
(Warner eta Shields 2013). Hori argi ikusiko da ikerlan honetan zehar.

2.  Zenbait zehaztapen teoriko
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Jada aipatu den bezala, ikerlan honetan Iruñeko hiriko emaku-
meen eta gizonen arteko desberdintasunen norainokoa eta 
ezaugarriak aztertuko dira. Horrek esan nahi du hainbat helburu 

dituela, orokorrak eta espezifikoak, eta analisia egiteko metodologia 
jakin bat erabili behar dela, jarraian azalduko den moduan.

3.1.  Helburuak

• Iruñeko hiriko testuinguruan, emakumeen eta gizonen arteko 
desberdintasun sozioekonomikoak aztertzea

• Desberdintasun horiek zenbaterainokoak diren kuantifika- 
tzea zenbait esparrutan (demografia, heziketa, lan-merka-
tua, egoera ekonomikoa, gizarte-prestazioak eta baliabide 
sozioasistentzialak eskuratzeko aukera)

• Informazioa ematea, politikak eta gizarteko esku-hartzeak 
zehazteko oinarri moduan

• Informazio orokorra ematea, etorkizunean ikerlanak egin dai-
tezen hemen aztertzen direnak baino arlo espezifikoagoetan 
eta mugatuagoetan

• Eskura dagoen informazioa zenbaterainokoa den eta horren ka-
litatea egiaztatzea

• Identifikatzea zer esparrutan dauden datuak eta zer espa-
rrutan informazioa ez den aski

• Ikustea eskura dauden datuak zer neurritan dauden sexuaren 
arabera bereizita

3.2.  Metodologia

Ikerlan honen helburuak finkatu ondoren, analisia egiteko metodoa 
zehaztu behar da.

3.2.1.  Analisia egiteko metodoa hautatzea

Testuinguru honetan, hartu beharreko lehen erabakia da ea analisia 
egiteko metodologia kuantitatiboa edo kualitatiboa izango den. Aintzat 
hartuta azterlan honetan, batik bat, emakumeen eta gizonen arteko 
desberdintasunak askotariko esparrutan norainokoak diren kuantifikatu 
nahi dela, ematen du lehena dela egokiena, dudarik gabe. Nolanahi 
ere, beste helburu bat eskura dagoen informazioaren indarguneak 
eta ahulguneak identifikatzea da, eta beraz, azterlan kuantitatiboa 
aproposa izan daiteke. Gainera, metodo hori da emaitzak biztan-
le guztietara orokortzeko aukera ematen duen bakarra (Cea 2012; 

3.  Planteamendu metodologikoa
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Palacios 2014), eta hori oso interesgarria eta kontuan hartzekoa 
da, jakina.

Bestalde, analisi kualitatiboak ere oso-oso interesgarriak izan 
daitezke1, baina ez dirudi bereziki aproposak direnik emakumeen eta 
gizonen arteko desberdintasunen irudi orokorra adierazi nahi duten 
ikerlanetarako; aitzitik, aproposagoak izango lirateke hemengoak 
baino espezifikoagoak eta mugatuagoak liratekeen gaiak etorki-
zunean ikertzeko (adibidez, amek eta aitek uztartzeko zailtasunak, 
emakumeek eta gizonek etxebizitza eskuratzeko arazoen jatorria 
eta norainokoa, etab.), hemen ematen diren datu kuantitatiboetatik 
abiatuta.

3.2.2.  Erabili diren iturriak

Egin den analisi kuantitatiboa egituratzeko, zenbait informazio-iturri 
erabili dira, lehen eta bigarren mailakoak.

Zehazki, honako hauek erabili dira:

1.  Eta hala da zeren, konplexuagoak izanik (Palacios 2014), lagungarri izan baitaitezke era kuantitatiboan frogatutako erlazioak ulertzeko eta interpretatzeko (Puigdevall eta Albertín 2016).

• Lehen mailako informazio-iturriak; esate baterako, Foessa fun-
dazioak gizarteratzeari eta gizarte-beharrei buruz 2013an eginiko 
inkesta (Encuesta sobre integración social y necesidades sociales). 
Iturri horretan, informazio zabala eta zehatza ematen da pobre- 
tzeko eta gizartetik baztertzeko prozesuei buruz, eta Nafarroaren 
kasuan ere adierazgarria da.

• Estatistikako Institutu Nazionalaren web-orrian dauden da-
tu-baseak. Zehazki, honako hauek erabili dira: oinarrizko adierazle 
demografikoak, errolda jarraituaren estatistika, biztanleria akti-
boaren inkesta eta soldata-egituraren urteko inkesta. Nolanahi 
den ere, inkesta horiek adierazgarri dira autonomia-erkidegoetan 
(Nafarroaren kasuan, baita probintzian ere, ez baitago alderik), eta 
zenbaitetan, Iruñerako datuak ere ematen dituzte.

• Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren web-orrian dauden 
datu-baseak. Zehazki, hemen bilatu diren datuak biztanleria ak-
tiboaren inkestakoak eta Eurostatekoak dira.

• Beste web-orri batzuetan eskuratutako datuak; esate bate-
rako, Iruñeko Udalaren eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 
web-orrietan.
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• Testu idatzietan eskuratutako datuak; adibidez, Nafarroako inklu-
sio-planaren diagnostikoan (Plan de Inclusión Social. Diagnóstico) 
eta UGTko idazkariordetza nagusiko emakume langilearen sailak 
argitaratutako dokumentu batean: La brecha salarial en las Co-
munidades Autónomas.

• Ikertzaile-taldeak azterlan hau prestatzeko egin dituen informa-
zio-eskaerei erantzunez, zenbait erakundek emandako informazioa. 
Zehatz-mehatz, honako erakunde hauek eman dute informazioa: 
Errealitate Sozialaren Behatokia (oso esparru desberdinetako infor-
mazioa zentralizatu du), Nafar Lansareko Behatokia, Nafarroako 
Gobernuko Hezkuntza Departamentuko eskola-informazioa ku-
deatzeko bulegoa, Nafarroako Unibertsitatea eta Iruñeko Udala bera.

3.2.3.  Mugak eta zailtasunak

Hemen egiten den analisiaren harira, garapena baldintzatu duten eta 
aztertzeko aukerak mugatu dituzten arazo batzuk nabarmenduko dira. 
Zailtasun horiek zerikusia dute kontuan hartu den lurralde-eremuarekin 
eta ikertu den gaiarekin.

2.  Nafarroaren kasuan, berdin erabil daiteke bat edo bestea, autonomia-erkidegoak probintzia bakarra baitu.

Lurralde-eremuari begira, aintzat hartu behar da ikerlan honetan 
emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak aztertu direla 
Iruñeko hirian, eta horregatik gogoan izan behar dugu ez dagoela 
Udalerako adierazgarria den inkestarik. Izan ere, eskura dauden 
iturrien artean, batzuk Estaturako soilik dira adierazgarri; beste 
batzuk, autonomia-erkidegorako edo probintziarako, baina bat ere 
ez hirirako. Horrek esan nahi du ezin izan direla inkestetako datuak 
eman Iruñeko hiriari buruz, eta ondorioz, Nafarroa osorako datuak 
eman behar izan direla.

Horrez gain, aztergaiak dakartzan zailtasunak ere badaude, ematen 
diren datu guzti-guztiek sexuaren arabera bereizita egon behar dute 
eta. Hori zailtasunak dakartzan elementu gehigarria da, gerora esku-
ratu daitekeen informazioa murrizten delako. Egiaz, sarritan badago 
informazioa autonomia-erkidegorako edo probintziarako2, baina ezin da 
sexuaren arabera bereizi. Batzuetan, muga horrek laginekin du zerikusia 
(zenbat eta gehiago bereizi, orduan eta lagin handiagoa behar da), eta 
erabat ulergarria da halakoetan; baina beste zenbaitetan, datuak ez 
daude argitaratuta baina eskuratu daitezke (eskatu eta konpentsazio 
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ekonomikoa emanez gero), eta horrek agerian ipintzen du laginen mugak 
ez direla datuak ez egoteko arrazoia.

Alabaina, nabarmentzekoa da ikerlan honetan erabili diren da-
tuetako batzuk zenbait zerbitzuk eta baliabidek emanak direla, bai 
Iruñeko Udalekoek bai Nafarroako Gobernukoek, eta horietan ez dira 
topatu deskribatu berri diren zailtasunak. Kasu honetan, horren-
bestez, ez dago zailtasunik hiriari buruzko eta sexuaren araberako 
datuak emateko.

Laburbilduz, arestian aipatu diren mugak badaude ere, inkestetako 
datuen (eskuragarri daudenak) eta zenbait baliabidek eta zerbitzuk 
emandako datuen konbinazioak aukera ematen du emakumeen eta 
gizonen artean esparru sozioekonomikoan eta Iruñeko hirian dauden 
desberdintasunen irudi aski zehatza erakusteko.

Azkenik, azpimarratzekoa da gai zehatzei buruzko datuak eskura-
garri ez egoteak ere analisia mugatu duela. Horixe gertatu da denbora 
banatzearekin eta zaintza-lanak nork bere gain hartzearekin lotutako 
genero-desberdintasunen kasuan. Informazio hori funtsezkoa izan-
go litzateke emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak azter- 
tzeko, baina Estatistikako Institutu Nazionalean (INE) eta Nafarroako 

Estatistika Erakundean (IEN) ez dago jasota. Haatik, Euskal Estatistika 
Erakundearen (Eustat) eredu positiboa nabarmendu behar da: erakunde 
horrek ematen duen informazioaren bidez, Euskal Autonomia Erkide-
goan azterlanak egin daitezke horrelako gaiei buruz (adibidez, Ibarrola 
2015). Hortaz, interesgarria izango litzateke Nafarroan ere horrelako 
tresnak izatea etorkizunean.
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4.  Datu demografikoak



Diagnostiko honekin hasteko, Iruñeko biztanleriaren analisi 
demografiko labur bat egingo da. Horretarako, hainbat datu 
aztertuko dira: biztanleriaren banaketa adinaren eta sexuaren 

arabera, emakumeen eta gizonen bizi-itxaropena, jaiotza-tasa, eta 
atzerriko jatorria duten biztanleei buruzko zenbait datu.

Hartara, esparru demografikoan bertan bistakoa da alde handiak 
daudela emakumeen eta gizonen artean, eta testuan zehar ikusiko 
denez, alde horiek beste dimentsio batzuei eragingo diete; esate ba-
terako, pobrezia edo bazterkeria jasateko arriskuari eta baliabide jakin 
batzuk neurri handiagoan edo txikiagoan erabiltzeari, besteak beste.

4.1.  Biztanleriaren banaketa adinaren 
eta sexuaren arabera

Ororen gainetik, adinaren araberako banaketari begiratzen bazaio, ikus-
ten da Iruñeko biztanleria zaharra dela: 30 urtetik beherako gazteen 
kopurua txikiagoa da 55 urteko eta hortik gorako pertsonena baino. 
Horrek arazo espezifiko batzuk dakartza, eta bereziki nabarmenak dira 
mendekotasuna duten pertsonentzako arretarekin lotuta.

Datuak sexuaren arabera bereiziz gero, ikusten da emakumeek 
eta gizonek banaketa desberdina dutela adinaren arabera: batik bat, 
bistakoa da askoz emakume gehiago daudela biztanle zaharrenen 
artean, eta adinak aurrera egin ahala, aldea gero eta handiagoa da 
(65-69 urteko biztanleen artean, % 20; 70-74 urtekoen artean, % 
26; 75-79 urtekoen artean, % 37; 80-84 urtekoen artean, % 53,5; 
85-89 urtekoen artean, % 97; 90-94 urtekoen artean, % 177; 95-99 
urtekoen artean, % 223; eta baita % 413 ere 100 urtekoen edo hortik 
gorakoen artean).

Aurrerago ikusiko denez, horren ondorioz adinekoen arazo espezifi-
koek generoaren araberako isuri handia dute; zehazki, zuzeneko eragina 
du adineko emakumeek eta gizonek mendekotasuna dutenentzako 
arretarako baliabideak erabiltzeko ereduetan.

4.2.  Bizi-itxaropena sexuaren arabera

Lehen esan bezala, biztanleriaren zahartzea oso lotuta dago 
bizi-itxaropenean gertatutako aldaketekin; azken 40 urtean, 
gora egin du hamar urte bai emakumeen bai gizonen kasuan 
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1. grafikoa. Iruñeko biztanleriaren banaketa sexuaren eta adinaren arabera, 2017an

Iturria: Iruñeko Udala http://www.pamplona.es/verdocumento/verdocumento.aspx?iddoc=1292344

Iruñeko biztanleria zahar 
samarra da. Horrek 

arazo espezifiko jakin 
batzuk dakartza, bereziki 

nabarmenak direnak 
mendekotasuna duten 

pertsonentzako arretan.
Adinekoen arazo 

espezifikoek 
generoaren araberako 

isuri handia dute.
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(emakumeen artean, 77tik urtetik 87ra handitu da, eta gizonen 
artean, 71tik 81era). Era berean, gorago aipatu diren sexuaren 
araberako adin-banaketako aldeak bizi-itxaropenean dauden 
sexuaren araberako desberdintasunen zuzeneko ondorio dira; 
aztertu diren data guztietan, emakumeena gizonena baino luzea-
goa da argi eta garbi (adibidez, emakumeen bizi-itxaropena 87 

urtekoa izan zen 2016an, eta gizonena, 81 urtekoa; alegia, 6 
urteko aldea zegoen).

Berriz ere, gogora ekarri behar dugu ezen, alde horien ondorioz, 
emakumeek eta gizonek adinekoentzako baliabide asistentzialak 
erabiltzeko eredu desberdinak sortzen direla.

2. grafikoa. Bizi-itxaropenaren bilakaera Nafarroan, sexuaren arabera, 1975etik gaur egunera arte

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Oinarrizko adierazle demografikoak

Adineko emakumeen eta 
gizonen bizi-itxaropena 
ezberdina denez 
gero, mendekotasuna 
dutenentzako arretaren 
erabilera-ereduak ere 
ezberdinak dira.
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4.3.  Jaiotza- eta heriotza-tasak

Analisi demografiko honen azken puntuan, jaiotza- eta heriotza-tasei be-
giratuko diegu. Ikusten denez, azken 30 urteotan heriotza-tasa egonkor 
samar mantendu da; jaiotza-tasa, ordea, amildu egin da: 1975ean, 17,8 
jaiotza gertatu ziren mila biztanleko, eta 2015ean, 9,2 jaiotza; hots, % 
48 egin du behera.

Xehetasun gehiago izateko, beheko grafikoan ikusten da jaiotza-tasak 
beherakada handia eta konstantea izan zuela 1975etik 1987ra bitartean; 
bolada horretan frankismoa amaitu eta demokrazia ezarri zen, ez uste-
kabean. Aldi horren ostean, egonkor samarra izan da milurteko berriaren 
hasierara arte, orduan zertxobait handitu baitzen. Hala ere, igoera hori 
2008an eten zen, oparoaldia amaitu eta krisi ekonomikoa hasi zenean, 
eta ordutik aurrera, beherakada konstantea izan da berriz ere.

Jaiotza-tasak beherakada 
bizia eta konstantea izan 

zuen 1975etik 1987ra; 
egonkorra izan zen 

milurtekoa aldatu arte, 
zertxobait egin baitzuen 

gora 2008ra bitarte.

3. grafikoa. Jaiotza- eta heriotza-tasaren bilakaera Nafarroan, 1975etik gaur egunera arte

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Oinarrizko adierazle demografikoak
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Bizi-itxaropena areagotzearekin bezala, jaiotza-tasaren beheraka-
dak ere zuzeneko lotura du Iruñeko biztanleriaren pixkanakako zahar- 
tzearekin. Kontuan hartu behar da zahartze horrek gizarte-beharrak 
handitzea dakarrela (Brugué, Gomá eta Subirats 2002), hain zuzen 
ere, gizarteak behar horiei erantzuteko gaitasuna txikiagotu ahala. 
Hartara, ikusten da zeinen garrantzitsua den atzerriko biztanleak 
pixkana etortzea, Nafarroako gizartearentzat oro har, eta bereziki, 

Iruñekoarentzat. Beheko grafikoan ikusten den moduan, atzerriko 
biztanleek, gazteagoak ez ezik, hemengoek baino ugalkortasun-tasa 
handiagoa ere badute: 2015ean, 63,3 seme-alaba jaio ziren ugalkorta-
sun-adinean dauden eta atzerriko nazionalitatea duten mila emaku-
meko, eta 39,3 seme-alaba espainiar emakumeen kasuan; hots, 
% 40ko aldea. Hala, lagungarri izan daiteke biztanleria pixkana za-
hartzeak dakartzan zailtasunak arintzeko.

4. grafikoa. Ugalkortasun-tasaren bilakaera Nafarroan, 2002tik gaur egunera arte, amaren nazionalitatearen arabera*

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Oinarrizko adierazle demografikoak 

* Kasu honetan, ugalkortasun-tasa aztertu da, datuak ez daitezen desitxuratu adinari begiratuta, Espainiako eta atzerriko emakumeen kolektiboen osaera ezberdina da eta.

Atzerriko biztanleen 
ugalkortasun-tasa 
% 40 handiagoa da 
(2015ean, 63,3 seme-
alaba ugalkortasun-
adinean dauden 1.000 
emakumeko) bertakoena 
baino (39,3 seme-alaba).

19EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO DESBERDINTASUNAK IRUÑEAN | 2007-2017 BITARTEKO ANALISI SOZIOEKONOMIKOA



4.4.  Atzerriko biztanleria

Atzerriko jatorria duten biztanleen harira, guztiaren gainetik adie-
razi behar da Nafarroan duela gutxi samar daudela: 2000. urtean, 
Foru Komunitatean bizi zen biztanleria osoaren % 2,7 soilik jaio 
zen atzerrian, eta hamabi urte geroago, % 14,1eraino handitu zen 
ehunekoa.

Aitzitik, atzerriko biztanleen presentzia arian-arian murriztu zen 
2013tik 2015era, eta % 13,4koa izatera heldu zen 2016an. Beherakada 
hori Estatuan ere gertatu zen, eta ziur asko, lotura du krisi ekono-

mikoarekin eta horren ondoriozko itzulera-efektuarekin. Azkenean, 
ematen du beheranzko joera hori 2016an eten zela, baina oraindik 
garaiz da jakiteko ea ezusteko oszilazio bat den edo joera-aldaketa 
bat den, gertatzen ari omen den nolabaiteko susperraldi ekonomi-
koa dela eta.

Sexuaren araberako osaerari begira, ikusi da atzerriko biztanleriaren 
maskulinizazio-maila beti izan dela handiagoa Foru Komunitatean Esta-
tuan baino; dena den, bien arteko aldeak behera egin du urteak pasatu 
ahala, eta ia hautemanezina izan zen 2016an, ehuneko puntu-erdia 
baino ez baitzen izan.

5. grafikoa. Atzerriko biztanleria, Nafarroako eta Estatuko biztanleria osoaren aldean. 2000tik 2016ra bitartean

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Errolda jarraituaren estatistika

Atzerriko biztanleen 
presentzia berri 

samarra da.
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Nafarroako errealitate espezifikoari erreparatuta, hasiera batean 
emakumeen presentzia murriztu egin zen; 2000n, % 47,9 ziren, eta 
2002an, berriz, % 44,7. Geroago, poliki handitu zen: 2015ean, kopuru 
osoaren % 50 baino gehiago ziren, eta 2016an, % 50,7.

Haatik, datu horiek jatorrizko bizilekuaren arabera bereizten badi-
ra, panorama askoz konplexuago bihurtzen da, eta gorago ikusitako 
emakumeen eta gizonen arteko paritate erlatibo hori benetan den 
moduan agertzen da, fikzio estatistiko hutsa baino ez baita. Nahiz 
eta atzerriko biztanleria, osotasunean, emakume- eta gizon-kopuru 
berdinek osatzen duten, errealitate hori beste zerbaiten ondorio da: 

oparoa den biztanleria baten barruan, emakumeak nagusitzen dira 
argi eta garbi, baina beste multzo batzuetan, emakume-kopurua 
eskasa da.

Lehen biztanleria oparo hori Latinoamerikatik dator, eta haien 
kasuan, emakumeak biztanleria osoaren % 56,7 ziren 2016an; neurri 
txikiagoan, EB15a osatzen ez duten Europako herrialdeetako biztanleria 
dago, eta urte berean, emakumeak biztanle horien guztien % 51,5 ziren.

Bigarrenik aipatu den biztanleria Afrikatik dator, eta horien ar-
tean, emakumeen presentzia eskasa da, 2016an % 38,3 baitziren. 

6. grafikoa. Emakumeen ehunekoa atzerriko biztanleria osoaren aldean, Nafarroan eta Estatuan. 2000tik 2016ra bitartean

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Errolda jarraituaren estatistika

Atzerriko emakumeen 
presentzia Nafarroan 
txikiagotu egin zen 
2000tik 2002ra, eta, 
ondoren, pixkanaka egin 
zuen gora; 2015ean, 
kopuru osoaren % 50 
baino gehiago zen.

21EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO DESBERDINTASUNAK IRUÑEAN | 2007-2017 BITARTEKO ANALISI SOZIOEKONOMIKOA



Hein txikiagoan, EB15eko biztanleak ere badaude, eta horien artean, 
emakumeak % 45,4 ziren 2016an.

Bestalde, zentzu sinkronikoan, nabarmendu behar da ezen, oro 
har, emakumeen presentzia gora egiten ari dela biztanleria guztie-
tan, baina joera hori bereziki handia dela Afrikatik datorren migra-
zioaren barruan. Izan ere, kasu horretan, emakumeen presentziak 

3.  Hemendik aurrera, pp.

27 portzentaje-puntu3 egin du gora azken 10 urteotan: 2007an, 
% 30,2 ziren, eta 2016an, % 38,3.

Atzerriko biztanleen sexuaren araberako banaketa aldatu 
egiten denez jatorrizko bizilekua zein den, biztanleria bakoitza-
ren pisu erlatiboa ere sexuaren arabera aldatzen da. Hala, Lati-
noamerikako biztanleen kasuan, emakumeak kopuru osoaren 

7. grafikoa. Emakumeen ehunekoa Nafarroan atzerriko biztanleria osoaren aldean, jatorrizko bizilekuaren arabera. 2007, 2010, 2013 eta 2016

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Errolda jarraituaren estatistika

Nahiz eta emakumeen 
presentzia gora egiten ari 
den biztanleria guztietan, 

joera bereziki handia 
da Afrikatik datorren 

migrazioaren barruan.
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% 53,1 dira, eta gizonak, berriz, % 41,6 besterik ez. Alderantziz, 
adibidez, azpimarratu behar da Afrikatik datozen biztanleak 

% 25,2 direla gizonen kasuan, eta % 15,2 soilik emakumeen 
kasuan.

8. grafikoa. Atzerriko biztanleriaren osaera Nafarroan, sexuaren eta jatorrizko bizilekuaren arabera. 2016. urtea

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Errolda jarraituaren estatistika

Atzerriko biztanleen 
sexuaren araberako 
banaketari begiratzen 
badiogu, jatorriaren 
arabera ikusten diren 
aldaketek beste 
aldaketa batzuk eragiten 
dituzte biztanlerien 
pisu erlatiboan. 
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Zahartzea 
eta bizi-itxaropena

Iruñekoa biztanleria zahartua da: 55 
urteko eta hortik gorako pertsona gehiago 

daude 30 urtetik beherakoak baino.

Bestalde, emakumeen bizi-itxaropena 
luzeagoa da gizonena baino. Horrenbestez, 

askoz ere emakume gehiago daude 
adineko biztanleen artean, eta % 65 

dira 80 urteko eta hortik gorako 
pertsonen artean.
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Atzerriko 
biztanleria

Oro har, sexuaren araberako osaera oso 
orekatua da (emakumeak kopuru osoaren % 

50,7 ziren 2016an). 

Edonola ere, datuak jatorrizko bizilekuaren arabera 
bereizten badira, panorama askoz ere konplexuagoa 

da: emakumeen presentzia handia da Latinoamerikako 
biztanleen artean (2016an, emakumeak kopuru osoaren 

% 56,7 ziren), eta txikia da Afrikako biztanleen artean 
(kopuru osoaren % 38,3 baino ez). 

Analisi ebolutiboa eginez gero ikusten da lehenaren 
feminizazio-mailak gorantz jarraitzen duela 
arian-arian (2 pp 10 urtean), eta bigarrenaren 

maskulinizazio-maila, ordea, beherantz 
joan da argiro (8,1 puntu 10 urtean).
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5.  Hezkuntza



Kapitulu honetan, heziketaren esparruko desberdintasunak az-
tertuko dira. Zehazki, lehenik, emakumeen eta gizonen emaitza 
akademikoak aztertuko dira, eta bigarrenik, arreta ipiniko da 

bere horretan jarraitzen duen sexuaren araberako bereizketa nabar-
menean, hala horizontala nola bertikala den horretan.

5.1.  Emaitza akademikoak

Emaitza akademikoei buruz, ororen gainetik aipatu behar da emaku-
meak beti izaten direla ikasle hobeak gizonak baino, erreparatzen zaien 
heziketa-maila eta adierazlea edozein direla ere. Hori garbi ikusten da 
datuetan, baina ez da egoki islatzen lan-merkatuko partaidetzan, au-
rrerago ikusiko dugunez.

5.1.1.  Eskola goiz uztea

Emakumeen emaitza akademiko hobeen berri ematen duen lehen datua 
eskola goiz uzteari buruzkoa da4.

4. Eskola goiz uztearen baitan, arreta 18tik 24 urtera bitarteko biztanlerian ipintzen da; zehazki, gehienez ere bigarren hezkuntzako lehen etapa gainditu dutenak dira, gaur egun ikasketarik edo prestakuntzarik gau-
zatzen ari ez direnak. Ehunekoak kalkulatu dira 18tik 24 urtera bitarteko biztanleria osoa kontuan hartuta (Eurostat).

Ildo honetan, aipatu behar den lehen elementua da eskola uz-
teak, oro har, nabarmen egin duela behera azken hamarkadan, bai 
emakumeen bai gizonen artean. Argi ikusten da hori Estatuko 
datuetan; izan ere, 2007tik 2008ra bitarte zertxobait handitu os-
tean, behera egin du etengabe 2008tik 2016ra. Nafarroan, ordea, 
panorama pixka bat nahasiagoa da, progresioa ez baita hain argia. 
Hori, dena den, lagina eskasa izatearen emaitza izan daiteke, ez 
hainbeste benetako oszilazioena. Nolanahi ere, azpimarratu behar 
da eskola goiz uztearen pixkanakako beherakada datu positibo bat 
dela per se, baina badirudi koiunturala izan daitekeela, egiturazkoa 
baino. Hartara, eskolatzeak gora egin du krisi ekonomikoa zegoen 
eta enplegua suntsitu zen bolada batean, eta beharbada, horrek 
esan nahi du ezen, lan egiteko aukera gutxi daudenean, ikasketak 
uzteko pizgarriak ere murriztu egiten direla.

Sexuaren araberako aldeei arreta handiagoz begiratuta, aipatze-
koa da gizonek eskola uzteko tasa beti dela handiagoa emakumeek 
uztekoa baino, hala Estatuan nola Nafarroan, eta aztertu diren urte 
guztietan. Esate baterako, Foru Komunitateko tasak % 16,9 eta % 9,8 
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izan ziren 2016an, hurrenez hurren; eta Estatuan, urte berean, % 22,7 
eta % 15,1, hurrenez hurren. Oro har eta osotasunean begiratuta, alde 

horiek zerikusia dute genero-sistemarekin eta genero-sozializazioarekin, 
baina modu espezifikoagoan begiratuta, Espainiako lan-merkatuaren 

9. grafikoa. Eskola uzteko tasa Estatuan eta Nafarroan, sexuaren arabera. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. Biztanleria aktiboaren inkesta, 2007-2016

Azken hamarkadan, 
eskola uzteak nabarmen 

egin du behera, hala 
emakumeen nola 

gizonen artean. Argi 
eta garbi ikusten da 

Estatuko datuetan: pixka 
bat handitu zen 2007tik 
2008ra artean; 2008tik 

2016ra, aldiz, behera 
egin du etenik gabe. 

Nafarroako progresioa 
ez da hain argia, eta 

panorama nahasiagoa da 
Estatukoa baino. Edozein 

modutan ere, nahiz eta 
datu positibo bat den 

per se, ematen du eskola 
uztearen pixkanakako 

beherakada koiunturala 
dela, ez egiturazkoa. 

Lan egiteko aukera gutxi 
daudenean, ikasketak 

uzteko pizgarriak ere 
murriztu egiten dira.
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ezaugarriek ere eragina dute, askoz hobeto ordaindutako lan-aukerak 
eskaini ohi dizkielako prestakuntza txikiko gizonei egoera berean dau-
den emakumeei baino.

Amaitzeko, emaitza guztiek adierazten dute eskola uzteko Nafa-
rroako tasa beti dela txikiagoa Estatukoa baino, data edozein dela ere.

Dena den, nahiz eta argi dagoen Foru Komunitateko emaitzak 
Estatukoak baino hobeak direla, ez ditzagun lorpen horiek gehiegi 
balioetsi. Datuok Europako testuinguruan aztertuz gero, ikusiko 
dugu Espainiako Estatuak oso puntuazio kaskarra lortzen duela 
bai emakumeen bai gizonen kasuan; zehazki, EBko estatuen artean, 
eskola uzteko hirugarren eta bigarren tasarik handiena du, hurrenez 

10. grafikoa. Emakumeek heziketa/prestakuntza goiz uzteko tasa, EBko herrialdeetan eta Nafarroan. 2016. urtea

Iturria: Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. Eurostat

Europako testuinguruan, 
haatik, Espainiako 
Estatuak oso puntuazio 
kaskarra du bai 
emakumeen bai 
gizonen kasuan. Foru 
Komunitatea ere ez dago 
urrun, 8. eta 5. tokian 
baitago, hurrenez hurren, 
28 herrialderen artean.
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hurren. Argiro, Foru Komunitatearen puntuazioa hobea da, baina 
8.a eta 5.a da hala ere, hurrenez hurren, 28 herrialderen artean.

Laburbilduz, emaitza horien bidez ikusten da oraindik ere asko 
hobetzeko dagoela heziketaren esparruan, emakumeen zein gi-
zonen artean, batez ere Estatuan, baina autonomia-erkidegoan 
ere bai.

5.1.2.  Lanbide Heziketako ikasleak, mailaren 
eta sexuaren arabera

Bada beste elementu bat, emakumeek gizonek baino emaitza aka-
demiko hobeak lortzen dituztela erakusten duena; zehazki, Iruñeko 
Lanbide Heziketako ikastetxeetako ikasleen osaera da, sexuaren eta 
heziketa-mailaren arabera.

11. grafikoa. Gizonek heziketa/prestakuntza goiz uzteko tasa, EBko herrialdeetan eta Nafarroan. 2016. urtea

Iturria: Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa. Eurostat

Hala, oraindik ere 
asko dago hobetzeko 

heziketaren esparruan, 
emakumeen zein 

gizonen artean, 
batez ere Estatuan, 

baina autonomia-
erkidegoan ere bai.
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Egiatan, heziketa-mailak gora egin ahala, gizonen proportzioa 
murrizten da eta emakumeena handitzen da. Oinarrizko Heziketan, 
hain zuzen ere, proportzioa 2,8 gizonekoa da emakume bakoitze-
ko; Erdi-mailako Heziketan, berriz, proportzioa 2koa da, emakume 
bakoitzeko; eta azkenik, Goi-mailako Heziketan, 1,2ra murrizten da 
emakumeko.

5.1.3.  Unibertsitateko ikasleak, emaitza 
akademikoen eta sexuaren arabera

Unibertsitateko ikasleek lortzen dituzten emaitza akademikoak ikusita, 
lehen aipatu dena berretsi egiten da; alegia, emakumeenak hobeak di-
rela gizonenak baino. Lehenik eta behin, aztertu diren datetan, ikusten 

12. grafikoa. Iruñeko Lanbide Heziketako ikastetxeetako ikasleak, mailaren eta sexuaren arabera. 2016/2017 ikasturtea

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko eskola-informazioa kudeatzeko bulegoak emandako datuak erabili ditugu.

Lanbide Heziketako 
ikastetxeetako heziketa-
mailak gora egin ahala, 
gizonen proportzioa 
murriztu egiten da, eta 
emakumeena, berriz, 
handitu. Oinarrizko 
Heziketan, hain zuzen 
ere, proportzioa 2,8 
gizonekoa da emakume 
bakoitzeko; Erdi-
mailako Heziketan, 
berriz, proportzioa 
2koa da emakume 
bakoitzeko; eta azkenik, 
Goi-mailako Heziketan, 
1,2ra murrizten da 
emakumeko.
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13. grafikoa. Nafarroako Unibertsitate Publikoko gradu, ziklo edo masterretako ikasleek matrikula egin duten batez besteko kreditu-kopurua, sexuaren arabera. 2011tik 2016ra bitartean

Iturria: Nafarroako Unibertsitate Publikoa

da emakumeek kreditu gehiagotan egiten dutela matrikula gizonek 
baino, batez beste; 2015/2016 ikasturtean, emakumeen matrikulan 
55,5 kreditu zeuden, eta gizonenean, 53,1 kreditu.

Horrez gain, eta aztertutako urte guztietan berriro ere, emakumeek ma-
trikula egindako kredituen ehuneko handiagoa aurkeztu dute gizonek baino 
(2015/2016 ikasturtean, emakumeek % 95,4, eta gizonek, % 89,8). Eta amait-
zeko, aurkeztutako kredituen artean, emakumeek gehiago gainditu dituzte 
gizonek baino (2015/2016 ikasturtean, emakumeek % 90,7, eta gizonek, % 82,6).

Laburrean, batez beste eta aztertutako data guztietan, emaku-
meek, gizonen aldean, kreditu-kopuru handiagoetan egiten dute 
matrikula; horien artean, ehuneko handiagoa aurkezten dute; eta 
aurkeztutako kreditu guztien artean, proportzio handiagoa gain-
ditzen dute.

Hala eta guztiz ere, egoera hori ez da lan-merkatuko partaidetzan 
egoki islatzen; hartan, ikusiko dugunez, emakumeen baldintzak oke-
rragoak dira gizonenak baino, argi eta garbi.

Aztertutako data 
guztietan, batez beste, 

emakumeek kreditu-
kopuru handiagoetan 
egiten dute matrikula 

gizonen aldean 
(2015/2016 ikasturtean, 

emakumeek 55,5 kreditu, 
eta gizonek, 53,1 kreditu).
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14. grafikoa. Nafarroako Unibertsitate Publikoko gradu, ziklo edo masterretako ikasleek aurkeztutako kredituak, 

matrikula egindako kreditu guztien aldean, sexuaren arabera (%). 2011tik 2016ra bitartean

Iturria: Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Horrez gain, eta 
aztertutako urte 
guztietan berriro 
ere, emakumeek 
matrikula egindako 
kredituen ehuneko 
handiagoa aurkeztu 
dute gizonek baino 
(2015/2016 ikasturtean, 
emakumeak % 95,4, 
eta gizonak, % 89,8).
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15. grafikoa. Nafarroako Unibertsitate Publikoko gradu, ziklo edo masterretako ikasleek gainditutako kredituak, aurkeztutako kreditu guztien aldean, sexuaren arabera (%). 2011tik 2016ra bitartean

Iturria: Nafarroako Unibertsitate Publikoa

5.2.  Bereizketa horizontala

Heziketaren esparruko genero-desberdintasunak aztertzen di-
renean, ezin gara mugatu emakumeek eta gizonek lortutako 
emaitza akademikoak alderatzera; aldiz, beste gai garrantzitsu 
bati heldu behar zaio: oraindik ere existitzen den sexuaren arabe-

rako bereizketa, horizontala eta bertikala, epe luzerako ondorio 
garrantzitsuak dituena.

Bereizketa horizontalarekin hasita, agerian ipini da bereziki han-
dia izaten jarraitzen duela bai Lanbide Heziketan bai unibertsitateko 
ikasketetan.

Amaitzeko, aurkeztutako 
kredituen artean, 

emakumeek gehiago 
gainditu dituzte 

gizonek baino 
(2015/2016 ikasturtean, 

emakumeek % 90,7, 
eta gizonek, % 82,6).
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16. grafikoa. Iruñeko Lanbide Heziketako ikastetxeetako ikasleak, lanbide-familiaren eta sexuaren arabera. 2016/2017 ikasturtea

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko eskola-informazioa kudeatzeko bulegoak emandako datuak erabili ditugu.

2016/2017 ikasturtean, 
17 lanbide-familietako 
lautan soilik 
(Administrazioa eta 
kudeaketa, Merkataritza 
eta marketina, Kimika, 
eta Mantentze-lanak 
eta ekoizpenerako 
zerbitzuak) zeuden 
orekatuta ikasleak 
sexuaren arabera; hau 
da, emakumeen eta 
gizonen arteko banaketa 
% 40tik % 60ra artekoa 
izan zen. Hala, gainerako 
13 familiak feminizatuak 
edo maskulinizatuak 
zeuden, modu argi 
samar batean.
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5.2.1.  Lanbide Heziketan

Lanbide Heziketaren barruan, ikasleen artean oso alde handiak daude se-
xuaren arabera, lanbide-familia bakoitzari begira. Adibidez, 2016/2017 ikas-

turtean, gizonak ikasle guztien % 12,1 eta % 13,0 baino ez ziren Irudi pertso-
nala eta Gizarte eta kultur zerbitzuak eta komunitatearentzako zerbitzuak 
ikasketetan; aitzitik, ikasturte berean, hurrenez hurren, emakumeak ikasle 
guztien % 3,6, % 3,0, % 2,2 eta % 2,1 soilik izan ziren Elektrizitatea eta 

17. grafikoa. Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasleak, sexuaren eta fakultatearen arabera (graduak, zikloak eta masterrak). 2016/2017 ikasturtea

Iturria: Nafarroako Unibertsitate Publikoa

2016/2017 ikasturtean, 
Nafarroako Unibertsitate 

Publikoko zortzi 
fakultateetatik hirutan 

soilik zegoen ikasleen 
banaketa orekatua 

sexuari begira.
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elektronikan, Instalazioa eta mantentze-lanetan, Garraioa eta ibilgailuen 
mantentze-lanetan, eta Fabrikazio mekanikoan.

Era berdintsuan, 2016/2017 ikasturtean, 17 lanbide-familietako lautan 
soilik (Administrazioa eta kudeaketa, Merkataritza eta marketina, Kimika, 
eta Mantentze-lanak eta ekoizpenerako zerbitzuak) zeuden orekatu-
ta ikasleak sexuaren arabera; hau da, emakumeen eta gizonen arteko 
banaketa % 40tik % 60ra artekoa izan zen. Hala, gainerako 13 familiak 
feminizatuak edo maskulinizatuak zeuden, modu argi samar batean.

5.2.2.  Eta unibertsitateko ikasketetan

Unibertsitateko ikasketetan, sexuaren araberako bereizketa hori 
errepikatu egiten da, baina ez Lanbide Heziketan bezainbeste5.

Zehazkiago azaltzeko, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, adibi-
dez, Osasun Zientziak, Giza eta Gizarte Zientziak eta Ekonomia eta 
Enpresa fakultateak daude, eta horietan, 2016/2017 ikasturtean, 
gizonak ikasle guztien % 25,4, % 26,7 eta % 29,6 ziren. Industria eta 
Telekomunikazio Ingeniaritzako fakultatean6, ordea, emakumeak 
ikasle guztien % 19,3 baino ez ziren izan.

Horrenbestez, 2016/2017 ikasturtean, Nafarroako Unibertsitate 
Publikoko zortzi fakultatetik hirutan soilik zegoen ikasleen banaketa 
orekatua sexuari begira.

5.  Horrek gogora dakarkigu Lanbide Heziketan desoreka dagoela hasieratik, ikasleen % 60,6 gizonak baitira. Unibertsitateko ikasketetan, ordea, ez dago halako desorekarik, % 49,6 gizonak baitira, eta % 50,4, 
emakumeak.

6.  Hartu kontuan honako hau dela fakultate horren izen ofiziala gaztelaniaz, oraindik: Ingenieros Industriales y de Telecomunicación.

7.  Baliteke Arteak eta Humanitateak fakultateari buruzko datuak desitxuratuta egotea, horren barruan erlijioaren esparruko graduak eta masterrak baitaude, eta horietan ia gizonak daude soilik (2016/2017 ikastur-
tean, 202 gizon eta 4 emakume).

Bestalde, luzetarako analisi bat egingo bagenu, ikusiko genuke 
Osasun Zientziak fakultatearen feminizazio-mailak beheranzko 
bilakaera izan duela azken bost ikasturteetan (emakumeak ikasleen 
% 83,7 ziren 2011/2012 ikasturtean, eta % 73,3 2016/2017 ikastur-
tean), baina eredu hori ez dela gainerako fakultateetan errepikat-
zen. Hartara, Giza eta Gizarte Zientziak eta Ekonomia eta Enpresa 
fakultateetako gizonezko ikasleen proportzioak ez du gora egin, 
eta Industria eta Telekomunikazio Ingeniaritzan ez daude lehen 
baino emakume gehiago.

Nafarroako Unibertsitatean eredua errepikatzen da, baina 
ematen du bereizketa-maila txikiagoa dela bestean baino. Ziur 
aski, hala dirudi karrerak fakultate gutxiagoren artean banatuta 
daudelako, eta horrek, neurri batean, ikusezin bihurtzen ditu 
sexuaren araberako aldeak. Edonola ere, orobat, badaude femini-
zatu samar dauden fakultateak; adibidez, Osasun Zientziak: han, 
gizonak ikasle guztien % 28,4 baino ez ziren izan 2016/2017 ikas-
turtean. Bestalde, fakultate maskulinizatuak ere badituzte, esate 
baterako, Ingeniaritza eta Arkitektura, eta Arteak eta Humanita-
teak, emakumeak ikasle guztien % 36,9 eta % 31,8 izan baitziren, 
hurrenez hurren7.

Laburbilduz, oraindik ere ikasketa feminizatuak eta maskuli-
nizatuak oso bereizita daude bai Lanbide Heziketan bai unibert-
sitateko ikasketetan. Horrek ondorio sakon-sakonak izango ditu 
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18. grafikoa. Nafarroako Unibertsitate Publikoko emakumeak ikasle guztien aldean, sexuaren eta fakultatearen arabera (graduak, zikloak eta masterrak). 2011tik 2017ra bitartean

Iturria: Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Bestalde, luzetarako 
analisi bat egingo 

bagenu, ikusiko 
genuke Osasun 

Zientziak fakultatearen 
feminizazio-mailak 

beheranzko bilakaera 
izan duela azken bost 

ikasturteetan, baina 
eredu hori ez dela 

gainerako fakultateetan 
errepikatzen. Hartara, 

Giza eta Gizarte Zientziak 
eta Ekonomia eta 

Enpresa fakultateetako 
gizonezko ikasleen 
proportzioak ez du 

gora egin, eta Industria 
eta Telekomunikazio 

Ingeniaritzan ez 
daude lehen baino 

emakume gehiago.
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epe luzera, hala alde praktikoari nola emozional eta subjektiboari 
begira. Alde praktikoan, ikasketetan bereizketa badago, lanbideak 
ere era berdintsuan bereizita egongo dira, eta horrek erretiroa 
hartu arte iraungo du; alde emozional eta subjektiboan, berriz, 
ikasketa jakin batzuk egitea eta enplegu jakin bat izatea lagun-
garri da ezaugarri eta gaitasun jakin batzuk garatzeko, pertsonak 
moldatzen ditu eta haien izaera eraikitzen laguntzen du. Bestela 
esanda, ikasketetan eta lanean ikusten den sexuaren araberako 
banaketa berritu hori, batetik, genero-egitura jakin baten ondorio 

da, eta bestetik, egitura hori bera erreproduzitzeko mekanismo 
bihurtzen da (Amigot 2011).

5.3.  Bereizketa bertikala

Hezkuntza-sistemak berezkoak dituen genero-desberdintasunak 
aztertzean, ezin gara mugatu ikasleen bereizketa horizontala 
zenbaterainokoa den zehaztera; aitzitik, beste elementu bat ere 

19. grafikoa. Nafarroako Unibertsitateko ikasleak, sexuaren eta fakultatearen arabera (graduak eta masterrak). 2016/2017 ikasturtea

Iturria: Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Nafarroako 
Unibertsitatean eredua 
errepikatzen da, baina 
ematen du bereizketa-
maila txikiagoa dela 
bestean baino. Hala 
dirudi karrerak fakultate 
gutxiagoren artean 
banatuta daudelako, eta 
horrek, neurri batean, 
ikusezin bihurtzen ditu 
sexuaren araberako 
aldeak. Edonola ere, 
orobat, badaude 
feminizatu samar dauden 
fakultateak (Osasun 
Zientziak) eta fakultate 
maskulinizatuak 
(Ingeniaritza eta 
Arkitektura, eta Arteak 
eta Humanitateak).
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aztertu behar da: irakasleen bereizketa bertikalaren indarra eta 
intentsitatea.

Ildo horretan, analisiaren emaitzak garbi-garbiak dira: zenbat eta 
gorago kategoria profesionalean, orduan eta emakumeen presentzia 
askoz ere txikiagoa.

Esate baterako, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kontratupeko 
langileak eta funtzionarioak alderatu daitezke, eta desberdintasunak 
bistakoak dira: batetik, 2016an, emakumeak kontratupeko langileen ia 
erdia ziren (% 44,4; aintzat hartu behar da maila hau funtzionarioena 
baino baxuagoa dela, eta bermeak, estatusa eta soldata txikiagoak direla); 
funtzionarioen artean, ordea, emakumeen proportzioa % 35,0 besterik ez 

20. grafikoa. Emakumeen ehunekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzaile guztien aldean. 2011tik 2016ra bitartean

Iturria: Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Kontratupeko langileen 
artean, emakumeen 

presentzia handitu egin 
da azken urteotan, baina 

ez da berdin gertatu 
funtzionarioen artean.
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zen izan (gogoan izan behar da funtzionarioek maila eta estatus hobeak 
dituztela, bai eta berme eta soldata handiagoa ere beste langileek baino).

Bestalde, ikusi da emakumeen presentziak kontratupeko langileen 
artean gora egin duela azken urteotan; zehazki, langile guztien % 41,8 
izan ziren 2011n, eta % 44,4 2016an. Haatik, funtzionarioen artean 

ez da igoera hori gertatu, proportzioa % 34-35 ingurukoa izan baita 
aztertu diren data guztietan.

Xehetasunei begiratzen bazaie, aldeak areagotu egiten dira: emakumeek 
presentzia handia dute kontratupeko langile doktoreen eta laguntzaile dok-
toreen artean (% 49,5 eta % 44,8, hurrenez hurren), baina txikia da, ordea, 

21. grafikoa. Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta ikertzaileen banaketa, sexuaren arabera. 2016. urtea

Iturria: Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Nafarroako Unibertsitate 
Publikoan, emakumeek 
presentzia handia 
dute kontratupeko 
langile doktoreen eta 
laguntzaile doktoreen 
artean, baina txikia da, 
ordea, unibertsitateko 
katedradunen artean, 
% 24,1 baino ez baitira. 
Nahiz eta pixkanaka 
gero eta emakume 
gehiago aritzen diren 
Nafarroako Unibertsitate 
Publikoko irakasle eta 
ikertzaile moduan, 
mailarik altuena 
galarazita dute oraindik, 
neurri handi batean.
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unibertsitateko katedradunen artean, % 24,1 baino ez baitira. Azken batean, 
pixkanaka, gero eta emakume gehiago aritzen dira Nafarroako Unibertsitate 
Publikoko irakasle eta ikertzaile moduan, baina datuei jarraikiz, mailarik 

altuena galarazita dute oraindik, neurri handi batean. Azkenik, eskema 
hori Nafarroako Unibertsitatean ere errepikatzen da: emakumeak irakasle 
elkartu guztien % 54,7 dira, eta irakasle iraunkor guztien % 39,9 soilik.

22. grafikoa. Nafarroako Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileen banaketa, sexuaren arabera. 2016. urtea

Iturria: Nafarroako Unibertsitatea

Eskema hori Nafarroako 
Unibertsitatean ere 

errepikatzen da: 
emakumeak irakasle 

elkartu guztien % 54,7 
dira, eta irakasle iraunkor 

guztien % 39,9 soilik.
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Emaitza akademikoak
Eskola goiz uzteko tasa askoz 

handiagoa dute gizonek emakumeek 
baino; Nafarroan, % 16,9koa eta % 9,8koa 

izan zen 2016an, hurrenez hurren.

Lanbide Heziketan, heziketa-mailak gora 
egin ahala, gizonen proportzioa murrizten 

da, eta emakumeena, handitzen. Oinarrizko 
Heziketan, 2,8 gizon daude emakume 
bakoitzeko; Erdi-mailako Heziketan, 2 

gizon emakumeko; eta Goi-mailako 
Heziketan, 1,2 gizon emakume 

bakoitzeko.

Unibertsitateko 
ikasketetan, 

aztertutako data guztietan, 
emakumeek, gizonen aldean, 

kreditu-kopuru handiagoetan egiten 
dute matrikula (2015/2016 ikasturtean, 
emakumeek 55,5 kreditu, eta gizonek, 

53,1); horien artean, ehuneko handiagoa 
aurkezten dute (emakumeek % 95,4, 
eta gizonek % 89,8); eta aurkeztutako 

kreditu guztien artean, proportzio 
handiagoa gainditzen dute 
(emakumeek % 90,7, eta 

gizonek % 82,6).

Bereizketa 
bertikala

Kategoria profesionalean gora 
joan ahala, emakumeen presentzia 
nabarmen murrizten da. Nafarroako 

Unibertsitate Publikoan, 2016an, 
emakumeak kontratupeko langileen ia 
erdia ziren (% 44,4), eta funtzionarioen 

% 35,0 besterik ez, aldiz. Unibertsitateko 
katedradunen kasu espezifikoan, hau da, 

kategoriarik altuenean, emakumeen 
presentzia txikiagoa da: lau 

katedradunen artean, emakume 
bat baino gutxiago dago.
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Bereizketa horizontala
Lanbide Heziketan, ikasleen bereizketa 

sexuaren arabera oso handia da: 2016/2017 
ikasturtean 17 lanbide-familia zeuden, eta 

horietatik lautan soilik dago ikasleen banaketa 
orekatua sexuaren arabera. Are gehiago, 

Elektrizitatea eta elektronikan, Instalazioa eta 
mantentze-lanetan, Garraioa eta ibilgailuen 

mantentze-lanetan, eta Fabrikazio 
mekanikoan, emakumeen presentzia oso 

txikia da (ikasleen % 3,6, % 3,0, % 2,2 
eta % 2,1, hurrenez hurren). Unibertsitateko 

ikasketetan, sexuaren 
araberako bereizketa hori 

errepikatzen da, baina modu 
apalago batean Lanbide Heziketan 

baino: Nafarroako Unibertsitate 
Publikoan, fakultaterik maskulinizatuena 

Industria eta Telekomunikazio 
Ingeniaritza da (emakumeak % 19,3 dira); 

eta feminizatuenak, Osasun Zientziak 
eta Giza eta Gizarte Zientziak 

(gizonak ikasleen % 25,4 eta % 
26,7 dira, hurrenez hurren)..
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6.  Lana



Kapitulu honetan, lanaren esparruko desberdintasunak aztertuko 
dira. Zehazki, ikusi da emakumeek gizonek baino neurri txikia-
goan parte hartzen jarraitzen dutela lan-merkatuan, eta gaine-

ra, parte hartzen badute, gizonek baino baldintza okerragoak dituzte. 
Hurrengo kapituluetan ikusiko den bezala, horrek oso ondorio sakonak 
ditu emakumeek eta gizonek pobrezia pairatzeko duten arriskuan.

6.1.  Lan-merkatuan sartzea

Kapituluaren lehen zati honetan, aztertuko da zer desberdintasun dau-
den emakumeen eta gizonen artean lan-merkatuan sartzeko. Horreta-
rako, lan-merkatuaren adierazle nagusiak xehe aztertuko dira (jarduera-, 
okupazio- eta langabezia-tasak, eta erregistratutako langabezia), bai 
Estatuan bai Nafarroan, eta ahal denean, baita Iruñean ere.

6.1.1.  Nafarroaren eta Estatuaren arteko alderaketa

Desberdintasunen lehen irudia eskuratzeko, Estatuko eta Nafarroako 
egoerak alderatuko dira emakumeen eta gizonen jarduera-, okupazio- 
eta langabezia-tasak erabiliz.

8.  Glosarioan kontzeptu horren definizio bat dago.

6.1.1.1.  Jarduera-tasa Estatuan eta Nafarroan, sexuaren arabera

Lehenik, nabarmendu behar da emakumeek gizonek baino jarduera-tasa8 
txikiagoa dutela Estatuan eta Nafarroan, aztertu diren data guztie-
tan; 2016an, Estatuan, beren burua aktibotzat jo zuten emakumeen 
% 53,6k eta gizonen % 65,1ek, eta Nafarroan, emakumeen % 53,8k 
eta gizonen % 63,4k.

Bestalde, Estatua eta Foru Komunitatea alderatuta, ikusten da 
emakumeen eta gizonen arteko distantzia zertxobait txikiagoa izan 
dela aztertu diren urte guztietan. Alabaina, aldeak txikiegiak dira ez-
tabaidaezintzat jotzeko.

Azkenik, urteen arteko alderaketari jarraikiz, emakumeen eta 
gizonen arteko desberdintasunek nabarmen egin dute behera bi 
lurralde-eremuetan; Estatuan, 19,9 puntu ziren 2007an, eta 11 puntu 
2016an, eta Nafarroan, 20 puntutik 9,6ra pasatu zen. Hipotesiaren 
arabera, arian-arian gertatzen ari den berdintze hori bi prozesu pa-
raleloren emaitza izan daiteke. Batetik, belaunaldi-aldaketak eta 
belaunaldi berriak lan-merkatuan sartzeak eragina du, ziur asko, 
emakumeek duten partaidetza handia da eta. Bestetik, aldiz, ezin 

Jarduera-tasa: aztertu diren data guztietan, emakumeek gizonek baino jarduera-tasa txikiagoa izan 
dute bai Estatuan bai Nafarroan. Nolanahi ere, aldea murriztu da azken urteotan: Estatuan, 19,9 pp 
izan ziren 2007an, eta 11,5 pp 2016an; Nafarroan, aldiz, 20 pp-tik 9,6 pp-ra pasatu zen.

Okupazio-tasa: gizonen abantaila nabaria da Estatuan eta Nafarroan, aztertutako data guztietan. 
Dena den, aldea txikiagotu da azken urteotan: Estatuan, 20,7 puntu izan ziren 2007an, eta 11,2 puntu 
2016an; Nafarroan, 21,2 puntutik 10,4ra pasatu zen. Alabaina, beherakada hori ez da emakumeen 
okupazioa handitu izanaren emaitza, gizonen okupazioa txikitu izanarena baizik.

Langabezia-tasa: emakumeen egoera beti izan da okerragoa gizonenarekin alderatuta, Estatuan eta 
Nafarroan; salbuespen bakarra Nafarroako 2013ko errealitatea izan zen. Bien arteko aldea oso modu 
garbian murriztu zen krisiaren lehen faseetan (beheranzko berdintzea izan zen, emakumeentzat batere 
onuragarria izan ez zena), baina susperraldi ekonomikoaren lehen aztarnekin handitu egin da berriz.

Iruñeko hiriari begiratuta, berretsi da bai erregistratutako langabeziak bai erregistratutako epe 
luzeko langabeziak indar handiagoz eragiten diela emakumeei, aztertu diren data guztietan; 2016an, 
emakumeen % 16,5 eta % 7,6 egon ziren egoera horietan, eta gizonen % 13,0 eta % 5,3, hurrenez 
hurren. Era berean, ikusi da epe luzeko langabeziak langabezia osoan duen eragina handiagoa dela 
emakumeen kasuan gizonenean baino, aztertu diren urte guztietan. Emakumeen artean, langabezia 
osoaren % 45,8 izan zen 2016an, eta gizonen artean, % 40,5.
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da ahaztu aldaketa horiek krisi ekonomikoaren testuinguruan ger-
tatzen ari direla (hasiera batean behintzat), eta horrek indar handiz 
eragin diela, hasiera batean eta bereziki, maskulinizatuak egon ohi 
diren sektore batzuei (eraikuntza, in primis). Horrelako testuinguru 
batean, halaber, emakumeen eta gizonen jarduera-tasak bata bes-
tetik lehen baino gertuago egotea prozesu bikoitz baten ondorioa 
izan daiteke; prozesu horretan zehar, gizonek desaktibatzeko joera 

izan dute, eta emakumeek, horri erantzunez, lan-merkatura sartu 
behar izan dute edozer gauza bilatzera, gizonaren diru-sarreren falta 
konpentsatzeko. Ildo horretan, beraz, emakumeen jarduera-tasak 
gora egin izana gizonezko bikotekidearen langabeziari (koiunturala) 
emandako erantzuna izan daiteke. Emakumeen jarduerak krisiaren 
ondoren izango duen bilakaeraren bidez, bi hipotesi horietatik zeinek 
duen pisurik handiena jakin ahal izango dugu.

23. grafikoa. Jarduera-tasa Estatuan eta Nafarroan, sexuaren arabera. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Biztanleria aktiboaren inkesta, 2007-2016

Estatuan eta Nafarroan, 
aztertu diren data 

guztietan, emakumeek 
gizonek baino jarduera-

tasa txikiagoa dute; 
2016an, Estatuan, beren 

burua aktibotzat jo 
zuten emakumeen % 

53,6k eta gizonen % 
65,1ek, eta Nafarroan, 
emakumeen % 53,8k 
eta gizonen % 63,4k.
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6.1.1.2.  Okupazio-tasa Estatuan eta Nafarroan, sexuaren arabera

Bigarrenik, okupazio-tasa aztertu da9: kasu honetan ere gizonen egoera 
hobea da emakumeena baino, aztertu diren urte guztietan eta hala 
Estatuan nola Nafarroan (2016an, Estatuan, emakumeen % 42,2 la-
nean zegoen, eta gizonen % 53,3; eta Nafarroan, emakumeen % 46,1 
eta gizonen % 56,5).

9.  Glosarioan kontzeptu horren definizio bat dago.

Estatua eta Foru Komunitatea alderatuz gero, emakumeen eta 
gizonen jarduera-tasen arteko distantzia berdintsua izan da bi lurral-
de-eremuetan, aztertutako datetan.

Amaitzeko, urteen arteko erkaketari begiratuta, analisia doitu 
egin daiteke, eta ikusten da emakumeen eta gizonen arteko distant-
zia ia erdira murriztu dela azken hamar urteotan. Zehazki, 2007an, 

24. grafikoa. Emakumeen eta gizonen jarduera-tasen arteko aldea Estatuan eta Nafarroan, sexuaren arabera. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Biztanleria aktiboaren inkesta, 2007-2016

Urteen arteko 
alderaketari jarraikiz, 
emakumeen eta 
gizonen arteko aldeek 
nabarmen egin dute 
behera azken urteotan. 
Hipotesiaren arabera, 
arian-arian gertatzen 
ari den berdintze hori 
bi prozesu paraleloren 
emaitza izan daiteke. 
Batetik, belaunaldi 
berriak lan-merkatuan 
sartzeak eragina du, 
ziur asko. Bestetik, ezin 
da krisi ekonomikoaren 
testuingurua ahaztu, 
indar handiz eragin baitie 
maskulinizatuak egon 
ohi diren sektore batzuei. 
Emakumeen jarduera-
tasak gora egin izana 
gizonezko bikotekidearen 
langabeziari emandako 
erantzuna (koiunturala) 
izan daiteke.

49EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO DESBERDINTASUNAK IRUÑEAN | 2007-2017 BITARTEKO ANALISI SOZIOEKONOMIKOA



20,7 puntu izan ziren Estatuan, eta 11,2 puntu 2016an; Nafarroan, 
aldiz, 21,2 puntutik 10,4 puntura murriztu zen. Alabaina, beherakada 
hori ez da emakumeen okupazioa handitu izanaren emaitza, gizonen 
okupazioa txikitu izanarena baizik. Gorago esan bezala, horrek argi 
islatzen du krisiak inpaktu handiagoa izan duela sektore maskuli-
nizatuetan, feminizatuetan baino; bestalde, inpaktu horrek ez du 
baztertu gizonen egoera hobea, oraindik bere horretan jarraitzen 

baitu Estatuan eta Nafarroan (ikusi bezala, aldea 11 eta 10 puntukoa 
izan zen 2016an, hurrenez hurren). Ikusiko den bezala, langabeziari 
buruzko adierazleak zertxobait hobetu zirela nabaritu zen 2013tik 
2016ra artean, eta bolada horretan, era berean, alde horiek pixka bat 
handitu ziren berriro; hartara, badirudi berretsi egiten dela 2007tik 
2013ra bitartean emakumeen eta gizonen artean gertatutako pixka-
nakako berdintzea koiunturala izan zela.

25. grafikoa. Okupazio-tasa Estatuan eta Nafarroan, sexuaren arabera. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Biztanleria aktiboaren inkesta, 2007-2016

Okupazio-tasaren kasuan 
ere gizonen egoera 

hobea da emakumeena 
baino, aztertu diren 

urte guztietan eta 
hala Estatuan nola 

Nafarroan (2016an, 
Estatuan, emakumeen 
% 42,2 lanean zegoen, 

eta gizonen % 53,3; eta 
Nafarroan, emakumeen 

% 46,1 eta gizonen % 
56,5). Estatua eta Foru 
Komunitatea alderatuz 

gero, emakumeen 
eta gizonen jarduera-

tasen arteko distantzia 
berdintsua izan da bi 
lurralde-eremuetan, 
aztertutako datetan.
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6.1.1.3.  Langabezia-tasa Estatuan eta Nafarroan, sexuaren arabera

Hirugarrenik, langabezia-tasa aztertu dugu10: oroz gainetik nabar-
mendu behar da zeharo handitu zela 2007tik 2013ra, bai emakumeen 
eta gizonen artean bai Estatuan eta Nafarroan. Zehatz-mehatz, 
emakumeen langabezia-tasa Estatuan % 10,7tik % 26,7ra handitu 
zen, eta gizonena, % 6,4tik % 25,6ra; Nafarroan, berriz, emakumeena 
% 6,9tik % 18,9ra areagotu zen, eta gizonena, % 3,1etik % 17,2rai-
no. Haatik, joera hori alderantzikatu egin zen 2014tik aurrera, eta 

10.  Glosarioan kontzeptu horren definizio bat dago.

langabezia-tasak behera egin zuen berriz ere: Estatuan, emaku-
meenak 5,3 puntu eta gizonenak 7 puntu; eta Nafarroan, 4,6 eta 
6,3 puntu, hurrenez hurren. Horren guztiaren ondorioz, nahiz eta 
azken urteotan langabezia-tasak hobera egin duen, emakumeena 
2007ko tasa halako bi izan zen 2016an, eta gizonena halako hiru ere 
izatera iritsi zen urte berean.

Halaber, aztertu diren data guztietan eta sexua alde batera utzita, 
Nafarroako langabezia-tasa beti izan da txikiagoa Estatukoa baino; 

26. grafikoa. Emakumeen eta gizonen okupazio-tasen arteko aldea Estatuan eta Nafarroan, sexuaren arabera. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Biztanleria aktiboaren inkesta, 2007-2016

Urteen arteko erkaketari 
begiratuta, emakumeen 
eta gizonen arteko 
distantzia ia erdira 
murriztu da azken hamar 
urteotan. Zehazki, 
2007an, 20,7 puntu izan 
ziren Estatuan, eta 11,2 
puntu 2016an; Nafarroan, 
aldiz, 21,2 puntutik 10,4 
puntura murriztu zen. 
Alabaina, beherakada 
hori ez da emakumeen 
okupazioa handitu 
izanaren emaitza, 
gizonen okupazioa 
txikitu izanarena baizik. 
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2016an, aldea 7 puntukoa baino gehiagokoa izan zen Nafarroaren 
alde, hala emakumeentzat nola gizonentzat.

Bestalde, emakumeen eta gizonen arteko aldeak xehe 
aztertu ondoren, ikusi da emakumeen egoera beti izan dela 
okerragoa gizonenarekin alderatuta, Estatuan eta Nafarroan; 
salbuespen bakarra Nafarroako 2013ko errealitatea izan zen. 
Datu horrek garrantzi berezia du; izan ere, ohiko diskurtsoak 

azpimarratzen du krisiak gizonen lan-egoeran izan duela 
eraginik handiena soilik, eta beraz, bazter uzten du gizonena 
baino prekarietate latzagoa une oro jasan duen kolektiboa 
emakumeena izan dela.

Zehaztasun handiagoz, aipatu behar da ezen, nahiz eta gizonentzat 
mesedegarri suertatu diren alde horiek aztertu den aldi osoan bere 
horretan iraun duten, haien munta aldatu egin dela: krisiaren lehen 

27. grafikoa. Langabezia-tasa Estatuan eta Nafarroan, sexuaren arabera. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Biztanleria aktiboaren inkesta, 2007-2016

Nabarmentzekoa da 
langabezia-tasak gora 

egin zuela 2007tik 
2013ra, hala emakumeen 

nola gizonen artean, bai 
Estatuan bai Nafarroan. 

Haatik, joera hori 
alderantzikatu egin 

zen 2014tik aurrera, 
eta langabezia-tasak 

behera egin zuen berriz 
ere. Horren guztiaren 

ondorioz, nahiz eta azken 
urteotan langabezia-

tasak hobera egin duen, 
emakumeena 2007ko 

tasa halako bi izan zen 
2016an, eta gizonena 

halako hiru ere izatera 
iritsi zen urte berean.
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faseetan, behera egin zuten oso argi, eta geroago gora egin zuten 
berriz, 2013tik aurrera. Datu horien arabera, azken urteotako sus-
perraldi ekonomiko ahula gizonentzat izan da onuragarri batez ere, 
eta hortaz, berretsi egiten da 2007tik 2013ra bitartean gertatutako 
beheranzko berdintzea koiunturala izan zela: motor ekonomikoa 
berriz mugitzen hasi denean, onuradunik handienak gizonak izan 
dira berriro, hain zuzen ere.

11.  Interesgarria izango litzateke generoaren eta heziketa-mailaren arteko intersekzioaren ondorioak ere ezagutzea. Tamalez, datu horiek Estatuari buruz ematen ditu Estatistikako Institutu Nazionalak, baina ez 
autonomia-erkidegoei buruz.

6.1.2.  Nafarroako errealitatearen analisi zehatzagoa

Nafarroako eta Estatuko errealitateak alderatu ondoren, Nafarroako 
errealitatea sakonago aztertuko dugu orain. Zehazki, generoa eta adina 
faktoreen arteko intersekzioaren ondorioak aztertuko dira, baita gene-
roa eta jatorria11 faktoreen artekoarenak ere, lan-merkatuko adierazle 
nagusiak erabiliz; hau da, jarduera-, okupazio- eta langabezia-tasak.

28. grafikoa. Emakumeen eta gizonen jarduera-tasen arteko aldea Estatuan eta Nafarroan, sexuaren arabera. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Biztanleria aktiboaren inkesta, 2007-2016

Nahiz eta gizonentzat 
mesedegarri suertatu 
diren alde horiek aztertu 
den aldi osoan bere 
horretan iraun duten, 
haien munta aldatu 
egin da: krisiaren 
lehen faseetan, behera 
egin zuten oso argi, 
eta geroago gora egin 
zuten berriz, 2013tik 
aurrera. Azken urteotako 
susperraldi ekonomiko 
ahula gizonentzat izan 
da onuragarri batez 
ere, eta hortaz, berretsi 
egiten da 2007tik 2013ra 
bitartean gertatutako 
beheranzko berdintzea 
koiunturala izan zela.
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6.1.2.1.  Jarduera-tasa

Jarduera-tasarekin hasita, lehenik ikusi da emakumeen eta gizonen 
arteko alde handienak 25 urtetik 54 urtera arteko tartean daudela 
(2016an, 8,5 puntukoa izan zen), eta horren ostean, 55 urtetik gorako 

tartean (urte berean, aldea 7,4 puntukoa izan zen). Adineko biztanlerian 
distantzia hain handia izatea belaunaldien arteko aldeen ondorio izan 
daiteke. Alabaina, 25-54 tarteko datuak kezkagarriagoak dira besteak 
baino, erakusten dutelako, ziur asko, seme-alabak iristeak ondorio 
aktibatzailea duela gizonen artean, eta desaktibatzailea emakumeen 

29. grafikoa. Jarduera-tasa sexuaren eta adinaren arabera, Nafarroan, 2007an, 2010ean, 2013an eta 2016an

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Biztanleria aktiboaren inkesta, 2007, 2010, 2013 eta 2016
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artean, gaur egun ere12. Azken batean, ez litzateke iraganaren oinor-
detza izango (eta beraz, denborak aurrera egin ahala desagertuko 
den zerbait), baizik eta oraindik gaur egungoa den eskema baten 
ondorioa baizik (eta horrenbestez, erreproduzituko den zerbait, hori 
aldatzeko modu aktiboan esku hartzen ez bada).

12.  Ildo horretan, bereziki interesgarria izango litzateke emakumeen eta gizonen jarduera-tasak ezagutzea seme-alaben kopuruaren arabera, baina lehen bezala, INEk ez du datu hori ematen.

Urteen arteko aldaketei begira, nabarmentzekoa da gazteenen 
tarteen jarduera-tasak lur jo zuela krisiaren urteetan, emakumeen 
nahiz gizonen artean; 2007tik 2016ra bitarte, 16 urtetik 19 urtera ar-
tean, beherakada 13,9 puntukoa izan da emakumeentzat eta 14,3koa 
gizonentzat, eta 20 urtetik 24 urtera artean, 12,3 eta 17,7 puntukoa, 

30. grafikoa. Jarduera-tasa sexuaren eta nazionalitatearen arabera, Nafarroan, 2007an, 2010ean, 2013an eta 2016an

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Biztanleria aktiboaren inkesta, 2007, 2010, 2013 eta 2016
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hurrenez hurren. Ziur asko, lanerako itxaropenik ez zutenez, lehen 
baino gazte gehiagok erabaki zuten denbora luzeago jarraitzea 
hezkuntza-sistemaren barruan13. Adinekoen artean, ordea, gizonen 
jarduera-tasaren beherakada (4,5 puntu 55 urtetik gorakoen artean, 
eta 3,1 puntu 25-54 tartean) konpentsatu egin da emakumeen jar-
duera-tasak gora egin duelako (7,1 puntu 55 urtetik gorakoen artean, 
eta 6 puntu 25-54 tartean). Finean, ematen du emakume horiek 
lan-merkatura sartu zirela, hain zuzen, gizonak ordezteko, kanpora-
tuak izan zirelako. Azkenean, etxeetan hautatutako estrategia bat 
izango litzateke, bizirik irauteko.

Bestalde, nazionalitatearen araberako datuak aztertuta, argi 
ikusten da data guztietan atzerriko nazionalitatea duten biztanleek 
jarduera-tasa handiagoa dutela hemengoek baino, emakumeen 
(11,7 puntuko aldea 2016an) nahiz gizonen artean (14,5 puntuko 
aldea urte berean).

Orobat, bistan geratu da hala Espainiako nola atzerriko gi-
zonen jarduera-tasek behera egin zuela 2007tik 2016ra (7,5 eta 
9,4 puntu, hurrenez hurren); emakumeen tasa, aldiz, handitu 
egin zen bai Espainiako (3,3 puntu) bai atzerriko emakumeen 
artean (7,5 puntu).

6.1.2.2.  Okupazio-tasa

Okupazio-tasaren harira, lehenik ikusi da emakumeen eta gizonen 
arteko alde handienak 25 urtetik 54 urtera arteko tartean daude-
la (2016an, 10,2 puntukoa izan zen), eta horren ostean, 55 urtetik 
gorako tartean (urte berean, aldea 8,1 puntukoa izan zen). Haatik, 

13.  Aurreko kapituluan eskola goiz uzteari buruz aurkeztutako datuak bat datoz interpretazio horrekin.

alde horiek txikiak dira 20tik 24 urtera arteko tartean, 3,3 puntukoa 
besterik ez da eta. Badirudi datu horiek bat datozela lehen aipatu 
den hipotesiarekin; alegia, seme-alabak izateak ondorio aktibatzai-
lea duela gizonen artean, eta desaktibatzailea emakumeen artean. 
Bukatzeko, arreta berezia ipini behar da 16 urtetik 19 urtera arte-
ko tartean; zifra absolutuei begiratuta, aldeak oso handiak ere ez 
dira (5,5 puntu baino ez), baina ehunekoak aztertuta, ordea, aldeak 
handi-handiak dira, gizonen okupazio-tasa emakumeena halako bi 
baita, soberan. Alde batetik, adin horretan, hezkuntza-sisteman 
jarraitzen duten emakumeen ehunekoa handiagoa da gizonena bai-
no; eta bestetik, argi dago langabeziak eragin handiagoa duela adin 
horretako emakumeen artean, gizonen artean baino.

Urteen arteko bilakaerari begira, nabarmentzekoa da gazteenen 
tarteen okupazio-tasak nabarmen egin zuela behera 2007tik 2016ra 
bitarte, emakumeen nahiz gizonen artean; 2007tik 2016ra, 16 urtetik 
19 urtera artean, beherakada 12,3 puntukoa izan zen emakumeent-
zat eta 14,6koa gizonentzat, eta 20 urtetik 24 urtera artean, 20,1 
eta 30,4 puntukoa, hurrenez hurren. Ziur asko, gorago adierazi den 
moduan, lanerako itxaropenik ez zutenez, lehen baino gazte gehia-
gok erabaki zuten denbora luzeago jarraitzea hezkuntza-sistemaren 
barruan. Aitzitik, panorama desberdina da 25 urtetik 54 urtera arteko 
biztanleen artean: gizonen okupazio-tasak behera egin zuen, baina ho-
rrekin batera, emakumeen okupazio-tasak bere horretan jarraitu zuen. 
Azkenik, argazkia alderantzikatu egiten da 55 urtetik gorakoen artean, 
eta gizonen okupazio-tasaren beherakada (4,9 puntu) konpentsatu 
egiten da emakumeen okupazio-tasaren gorakadarekin, 6,2 puntukoa 
izan baitzen. Horrenbestez, azken urteotan, batik bat emakumeak 
itzuli dira lan-merkatura gizonen ordez, kanporatuak izan zirelako.
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Bestalde, nazionalitatearen araberako datuei jarraikiz, kri-
siaren aurretik eta krisiaren lehen etapan, atzerriko emaku-
me eta gizonen okupazio-tasa handiagoa izan zen Espainiako 
nazionalitatea dutenena baino, argi eta garbi; 2010ean ere, 
aldea 18,7 puntukoa izan zen emakumeentzat, eta 8,6 pun-
tukoa gizonentzat. Krisiaren bigarren etapan, ordea, atzerriko 
biztanleen okupazio-mailak gain behera etorri ziren, eta 2016an, 

Espainiako biztanleen maila baino txikiagoa ere izan zen emaku-
meen kasuan (aldea 6,4 puntukoa izan zen); gizonen artean, 
Espainiakoen mailara gerturatu zen. Hala, krisia lehertu aurretik, 
atzerriko biztanleen egiturazko zaurgarritasuna hemengoena 
baino askoz handiagoa zen, eta datu horiek esan nahi dute 
atzerritarrek neurri handiago samar batean pairatu dituztela 
krisiaren ondorioak.

31. grafikoa. Okupazio-tasa sexuaren eta adinaren arabera, Nafarroan, 2007an, 2010ean, 2013an eta 2016an

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Biztanleria aktiboaren inkesta, 2007, 2010, 2013 eta 2016
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Halaber, azpimarratzekoa da atzerriko emakumeen okupazio-tasa-
ren beherakada bereziki bat-batekoa eta itzela izan dela, 24,7 puntu 
behera egin baitzuen hiru urtean; aitzitik, ia-ia egonkorra izan zen 
hurrengo hiruretan. Alabaina, nahiz eta gizonen okupazio-tasaren 
beherakada ere oso handia izan zen (ez emakumeen tasaren behe-

rakada bezainbestekoa, 16 puntu izan baitziren), ez zuen horrenbeste 
iraun, 6,1 puntu handitu zen-eta 2013tik 2016ra bitarte. Horrenbes-
tez, kasu honetan ere berretsi da susperraldi ekonomikoak askoz 
ondorio argi eta berehalakoagoak izan dituela gizonen okupazioan 
emakumeenean baino.

32. grafikoa. Okupazio-tasa sexuaren eta nazionalitatearen arabera, Nafarroan, 2007an, 2010ean, 2013an eta 2016an

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Biztanleria aktiboaren inkesta, 2007, 2010, 2013 eta 2016
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6.1.2.3.  Langabezia-tasa

Langabezia-tasari buruz, lehenik, adinaren faktoreak nolako garrantzia 
duen adierazi behar da: emakumeen zein gizonen artean, langabeziak 
gero eta eragin txikiagoa du adinak gora egin ahala. Izan ere, 2016an, 

14.  Ez da 16-19 tartea erreferentziatzat hartu, oszilazioak goratu egin baitaitezke lagina txikia izateagatik.

20 urtetik 24 urtera bitarte14, % 32,7koa eta % 33,6koa izan zen, hurrenez 
hurren, eta 55 urtetik gora, % 12,2koa eta % 6,8koa.

Hartara, emakumeen eta gizonen arteko aldeak modu espezifikoan 
aztertuz gero, ikusten da alde horiek handiak direla adinaren pirami-

33. grafikoa. Langabezia-tasa sexuaren eta adinaren arabera, Nafarroan, 2007an, 2010ean, 2013an eta 2016an

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Biztanleria aktiboaren inkesta, 2007, 2010, 2013 eta 2016

Langabezia-tasaren 
harira, adinaren 
garrantzia aipatzekoa da: 
emakumeen zein gizonen 
artean, langabeziak gero 
eta eragin txikiagoa du 
adinak gora egin ahala.
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dearen muturretan (24,3 puntu 16-19 tarteko biztanleen artean, eta 
5,4 puntu 55 urtetik gorakoen artean15), eta argiro murrizten direla er-
diko tarteetan (20 urtetik 24 urtera artean, 0,9 puntu, eta 25 urtetik 
54 urtera artean, 3 puntu).

Urteen arteko bilakaeraren harira, bereziki adierazgarriak dira 16-
19 tarteko eta 55 urtetik gorako biztanleei buruzko datuak. Lehen tar-
tearen inguruan, aipatu behar da 2013tik 2016ra arteko hobekuntza 
askoz biziagoa izan dela gizonentzat, emakumeentzat baino. Biga-
rren tarteari buruz nabarmendu behar da 55 urteko eta hortik gorako 
emakumeentzat soilik ez dela onuragarria izan azken urteotan gertatu 
den langabezia-tasaren beherakada; 2013tik 2016ra bitarte, haien lan-
gabezia-tasak 4,1 puntu egin zuen gora, eta haien adineko gizonenak, 
ordea, 2,5 puntu behera. Datu horiek garrantzi berezia dute, eta agerian 
ipintzen dute zuhurtziaz jokatu eta zehatzak izan behar dugula azken 
urteotan enpleguak gora nola egin duen aztertzen dugunean.

Nazionalitatearen araberako analisia egiten badugu, ikusten da at-
zerriko biztanleriaren egoera zaila nabarmen okertu dela krisia piztean, 
nahiz eta aurretik ere nekeza zen; 2007tik 2016ra, hemengo emakume 
eta gizonen langabezia-tasa 5,4 eta 6,6 puntu handitu da, hurrenez 
hurren, eta atzerritarren langabezia-tasa, berriz, 27,8 eta 19,1 puntu. 
Ondorioz, hemengo emakumeen langabezia-tasa % 11,8koa izan zen 
2016an, eta gizonena, % 9,5ekoa; atzerriko nazionalitatea duten emaku-
meena, berriz, % 37,8koa, eta gizonena, % 24,5ekoa.

Nabarmentzekoa da ezen, krisiaren lehen faseetan, langabeziaren 
igoerak indar handiagoz eragin ziela atzerriko gizonei; zehazki, 2007tik 

15.  Emaitza horiek ulertzeko, aintzat hartu behar da aldeak izugarri areagotzen direla 16-19 tartean, adierazi den bezala, eta ziur asko, hori lagin urriaren ondorio dela. Halaber, gogoan izan beharra dago langabezia 
askoz handiagoa dela tarte horretan, eta beraz, aldeek (absolutuak, ez ehunekoak) ere joera hori dutela.

2010era, gizonena 19,4 puntu igo zen, eta emakumeena, 11,8 puntu. 
Ez alferrik, hainbeste igo zen non 2010. urtean emakumeena baino 
egoera okerragoan egon baitziren. Hala ere, geroago, enpleguaren 
suntsipena emakumeekin grinatu zen nagusiki, 21,2 puntu handitu 
zen-eta 2010etik 2013era, eta gizonena, 12,9 puntu. Amaitzeko, azken 
fasearen ezaugarri nagusia nolabaiteko susperraldi ekonomiko bat 
izan da, eta hartan, emakumeak izan dira onura gutxien eskuratu 
dutenak: gizonen langabezia nabarmen murriztu da (2013tik 2016ra 
bitarte, 13,2 puntu egin du behera), baina emakumeen langabeziaren 
beherakada askoz txikiagoa izan da (2,2 puntu besterik ez). Emaitza 
horien arabera, krisiak, hasiera batean, sektore maskulinizatuei era-
gin zien indar handienez, baina geroago, beste sektore batzuetara 
ere hedatu zen, eta eragin berezia izan du emakumeen langabezian; 
gaur egun, hain zuzen ere, emakumeen langabeziaren egoera kezka-
garriagoa da gizonenaren egoera baino. Hartara, gogoan hartzekoa 
da ezen, krisiaren lehen urteetan eraiki zen irudiaren ondorioz, arreta 
handiena gizonen enpleguaren suntsipenean jarri dela, baina egungo 
datuei begiratuta, kontakizun hori berriz interpretatu behar da, orduko 
panoramak beste ñabardura batzuk ditu eta.

6.1.3.  Iruñeko datuak: langabezia eta epe luzeko langabezia

Azkenik, begirada are gehiago gerturatu dugu, eta Iruñean 2007tik 
2016ra bitarte erregistratutako langabeziari eta epe luzeko langabeziari 
buruzko datuak aztertu ditugu.

Datu horiek garrantzitsuak dira, lehenik, Iruñeko hiriari buruzko in-
formazio espezifikoa ematen dutelako, eta hori biztanleria osoaren 
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inkesta adierazgarri batean ezin da lortu, datuak bereizteko mailarik 
handiena probintzia baita (sarritan, probintziara ere ez dira heltzen), hiria 
inoiz ez. Orobat, aipatzekoa da datuok ez dutela errorerako marjinarik, 
erregistratuta dauden datuak dira eta.

Haatik, datu horiek zenbait arazo ere badituzte; zehazki, erregistra-
tutako langabezia baino ez dute jasotzen. Alegia, ikusezin bihurtzen 
dute langabezian dauden baina egoera enplegu-bulegoetan formalizatu 
ez duten emakume eta gizon guztien errealitatea.

34. grafikoa. Langabezia-tasa sexuaren eta nazionalitatearen arabera, Nafarroan, 2007an, 2010ean, 2013an eta 2016an

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Biztanleria aktiboaren inkesta, 2007, 2010, 2013 eta 2016
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6.1.3.1.  Erregistratutako langabezia

Iruñeko hirian erregistratutako langabezia ikaragarri handitu zen 
2007tik 2013ra: 2007an, 4.722 emakume eta 2.968 gizon izan zi-

ren; eta 2013an, berriz, 8.675 emakume eta 8.351 gizon. Ordutik 
gaurdaino, aitzitik, behera egiten hasi da; 2016an, 7.680 emakume 
eta 6.311 gizon izan ziren. Gorago aurkeztu diren datuak abiapuntu 
hartuta, Iruñeko hirian erregistratu den langabezia-tasa ere zen-

35. grafikoa. Iruñean erregistratutako langabezia, sexuaren arabera. 2007tik 2016ra bitartean*

Iturria: grafikoa prestatzeko, Errealitate Sozialaren Behatokiak emandako datuak erabili ditugu. 

* Urte bakoitzeko zifrak hileroko datuen batezbestekoa eginez kalkulatu dira.

Iruñeko hirian 
erregistratutako 

langabezia ikaragarri 
handitu zen 2007tik 

2013ra: 2007an, 4.722 
emakume eta 2.968 
gizon izan ziren; eta 

2013an, berriz, 8.675 
emakume eta 8.351 

gizon. Ordutik gaurdaino, 
aitzitik, behera egiten 
hasi da; 2016an, 7.680 

emakume eta 6.311 
gizon izan ziren.
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batetsi da16. Tasa horren arabera, emakumeen % 10,6 eta gizonen 
% 5,3 langabezian zeuden 2007an; sei urte geroago, aldiz, zifra 
horiek % 18 eta % 17 izateraino heldu ziren, hurrenez hurren. Hau da, 
nahiz eta hasierako egoera bereziki kaltegarria zen emakumeentzat, 

16.  Langabezia-tasa kalkulatzeko, langabezian dauden pertsona-kopurua zati lanean dauden pertsona-kopurua egin behar da. Badakigu zein izan zen Iruñean erregistratutako langabezia, baina ez dugu daturik biztan-
leria aktiboari buruz; izan ere, biztanleria aktiboaren inkestaren bidez ezin dira udalerrietako datuak lortu, asko jota autonomia-erkidegoetakoak edo probintzietakoak eskuratu daitezke. Horrenbestez, zifra hori 
Foru Komunitate osoko biztanleria aktiboa erabiliz zenbatestea erabaki dugu. Iruñeko Udalak ere halako zerbait egin zuen 2014an. http://www.pamplona.es/verdocumento/verdocumento.aspx?iddoc=485522. 
Kasu honetan ere, urte bakoitzeko zifrak hileroko datuen batezbestekoa eginez kalkulatu dira.

igoera nabarmenagoa izan zen gizonen kasuan (gizonen langabeziak 
12,7 puntu egin zuen gora, eta emakumeenak, 7,4 puntu). Azken 
hiru urteetan, ostera, langabezia txikiagotu da berriro, eta 2016an, 
emakumeen % 16,5 eta gizonen % 13 zeuden egoera horretan. Alegia, 

36. grafikoa. Iruñeko (erregistratutako) langabezia-tasa zenbatetsia, sexuaren arabera. 2007, 2010, 2013 eta 2016

Iturria: grafikoa prestatzeko, Errealitate Sozialaren Behatokiak emandako eta hala biztanleria aktiboaren 2016ko inkestan nola 2016ko urtarrilaren 1eko errolda jarraituaren estatistikan jasotako datuak erabili ditugu.

Hala, genero-analisi 
baten ikuspegitik 
abiatuta, aurrena 
nabarmendu behar da 
emakumeek gizonen 
langabezia-tasa halako 
bi zutela 2007an; 
geroago, krisiak gailurra 
jo zuenean, emakumeen 
eta gizonen arteko 
aldeak ia-ia desagertu 
ziren, baina gaur egun, 
desberdintasunak berriz 
agertzen ari dira, indar 
handiz. Beraz, berretsi 
egiten da krisiaren 
testuinguruan ikusitako 
beheranzko berdintzea 
koiunturala baino ez zela, 
sumatzen zen bezalaxe.
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hauteman den susperraldi txiki hori gizonei mesedegarri izan zaie 
berriz ere; egiatan, emakumeen kasuan, langabeziak 1,5 puntu soilik 
egin du behera, eta gizonen kasuan, 4 puntu.

Hala, genero-analisi baten ikuspegitik abiatuta, aurrena nabar-
mendu behar da emakumeek gizonen langabezia-tasa halako bi 
zutela 2007an; geroago, krisiak gailurra jo zuenean, emakumeen 
eta gizonen arteko aldeak ia-ia desagertu ziren, baina gaur egun, 
desberdintasunak berriz agertzen ari dira, indar handiz. Beraz, be-

rretsi egiten da krisiaren testuinguruan ikusitako beheranzko ber-
dintzea koiunturala baino ez zela, sumatzen zen bezalaxe (adibidez, 
Damonti 2014).

Langabezian dagoen biztanleriaren banaketari begiratuta, ikusten 
da emakumeena gizonena baino 10 puntu handiagoa zela 2016an 
(emakumeen % 54,9 eta gizonen % 45,1), eta datu horrek, berriz 
ere, gizonen egoera mesedegarria adierazten du, arestian azaldu 
den moduan.

37. grafikoa. Iruñean erregistratutako langabeziaren banaketa, sexuaren arabera. 2016. urtea*

Iturria: grafikoa prestatzeko, Errealitate Sozialaren Behatokiak emandako datuak erabili ditugu. 

* 2016ko zifrak hileroko datuen batezbestekoa eginez kalkulatu dira.

Ikusten da emakumeena 
gizonena baino 10 

puntu handiagoa zela 
2016an, eta datu horrek, 

berriz ere, gizonen 
egoera mesedegarria 

adierazten du, arestian 
azaldu den moduan.
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6.1.3.2.  Erregistratutako epe luzeko langabezia

Halaber, Iruñeko hirian erregistratutako epe luzeko langabezia17 ere zeharo 
handitu zen krisia hasi zenean; dena den, espero zitekeen moduan, hasie-
ran igoera ez zen hain nabarmena izan eta bere horretan mantendu zen 

17.  Glosarioan kontzeptu horren definizio xehatua dago.

denbora luzeagoz. Zehazki, 2007an, 1.696 emakume eta 615 gizon egon 
ziren langabezian; zazpi urte geroago, haatik, zifrak 3.758 emakume eta 
3.030 gizon izatera ere heldu ziren. Azkenean, 2014tik aurrera, epe luzeko 
langabezia zertxobait txikiagotzen hasi zen, eta 2016an, 3.517 emakume 
eta 2.557 gizon zeuden egoera horretan.

38. grafikoa. Iruñean erregistratutako epe luzeko langabezia, sexuaren arabera. 2007tik 2016ra bitartean*

Iturria: grafikoa prestatzeko, Errealitate Sozialaren Behatokiak emandako datuak erabili ditugu. 

* Urte bakoitzeko zifrak hileroko datuen batezbestekoa eginez kalkulatu dira.

Iruñeko hirian 
erregistratutako epe 
luzeko langabezia ere 
zeharo handitu zen krisia 
hasi zenean; dena den, 
hasieran igoera ez zen 
hain nabarmena izan eta 
bere horretan mantendu 
zen denbora luzeagoz.
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Kasu horretan ere, ehunekoak zenbatetsi dira goian aurkeztutako 
zifrak erabiliz. Datu horiei jarraituz, emakumeen % 3,8 eta gizonen 
% 1,1 epe luzeko langabezian zeuden 2007an; hiru urte geroago, aldiz, 
ehunekoak % 5,4ra eta % 3,4ra igo ziren, hurrenez hurren. Alegia, kri-
siaren lehen hiru urteen ostean, urtebete baino gehiago langabezian 
egondako gizonen ehunekoa orduan ere txikiagoa zen emakumeentzat 
oparoaldi ekonomikoan erregistratutako ehunekoa baino. Informazio 

hori bereziki garrantzitsua da, baina ez oso ezaguna, eta aukera ema-
ten du ikusteko emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunek zer 
neurritan jarraitzen duten sakonak eta naturalizatuak izaten. Bestal-
de, hurrengo hiru urteetan, ehunekoek gora egiten jarraitu zuten, eta 
2013an % 7,8 eta % 5,7 izan ziren, hurrenez hurren. Azkenean, epe 
luzeko langabezia txikiagotzen hasi zen 2015etik aurrera, eta 2016an, 
emakumeena % 7,6koa zen, eta gizonena, % 5,3koa.

39. grafikoa. Iruñeko (erregistratutako) epe luzeko langabezia-tasa zenbatetsia, sexuaren arabera. 2007, 2010, 2013 eta 2016

Iturria: grafikoa prestatzeko, Errealitate Sozialaren Behatokiak emandako eta hala biztanleria aktiboaren 2016ko inkestan nola 2016ko urtarrilaren 1eko errolda jarraituaren estatistikan jasotako datuak erabili ditugu.

Ikusi dugu 
erregistratutako 

langabezian emakumeen 
eta gizonen arteko 

distantzia txikiagotu 
egin zela krisiak gailurra 

jo zuenean, baina 
argazkia desberdina da 
epe luzeko langabeziari 

begiratzen badiogu: 
kasu horretan, aldaketak 

gertatu baziren ere, 
aldeak handi samarrak 

izan ziren aztertu den 
bolada guztian.
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Laburbilduz, ikusi dugu erregistratutako langabezian emaku-
meen eta gizonen arteko distantzia txikiagotu egin zela krisiak 
gailurra jo zuenean, baina argazkia desberdina da epe luzeko lan-
gabeziari begiratzen badiogu: kasu horretan, aldaketak gertatu 
baziren ere, aldeak handi samarrak izan ziren aztertu den bolada 
guztian.

Epe luzeko langabezian egon diren biztanleen banaketa sexuaren 
arabera aztertuz gero, ikusten da emakumeena gizonena baino 16 pun-
tu handiagoa izan zela 2016an; egoera horretan zeuden guztien % 57,9 

emakumeak ziren, eta % 42,1, gizonak. Datu horrek, gizonen aldeko 
egoera mesedegarria agerian ipini ez ezik, beste zerbaitez ohartzeko 
aukera ere ematen du: epe luzeko langabeziaren kasu espezifikoan, 
emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak are handiagoak 
dira, langabezia osorako ikusten direnen aldean.

Finean, aurkeztutako datuak aztertu ondoren, badirudi emakumeek 
langabezian egoteko arrisku handiagoa dutela gizonek baino, eta 
gainera, langabezian daudenean, gizonak baino luzaroago egoteko 
probabilitate handiagoa dutela.

40. grafikoa. Iruñeko (erregistratutako) epe luzeko langabeziaren banaketa, sexuaren arabera. 2016. urtea*

Iturria: grafikoa prestatzeko, Errealitate Sozialaren Behatokiak emandako datuak erabili ditugu. 

* 2016ko zifrak hileroko datuen batezbestekoa eginez kalkulatu dira.

Aurkeztutako datuak 
aztertu ondoren, badirudi 
emakumeek langabezian 
egoteko arrisku 
handiagoa dutela gizonek 
baino, eta gainera, 
langabezian daudenean, 
gizonak baino luzaroago 
egoteko probabilitate 
handiagoa dutela.
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6.1.3.3.  Epe luzeko langabezia, erregistratutako 
langabezia osoaren aldean

Amaitzeko, epe luzeko langabezia aztertuko da, erregistratutako 
langabezia osoaren aldean. Hala, oro har ikusi da behera egin zue-
la krisiaren lehen urteetan, langabezia bat-batean eta nabarmen 

handitu zelako garai horretan, hain zuzen; 2007an, emakumeena 
kopuru osoaren % 35,9 zen, eta gizonena, % 20,7; 2009an, aldiz, 
% 30,7 emakumeak ziren, eta % 16,5, gizonak. Aurrerago, etenik gabe 
gora egin zuen 2009tik 2015era, langabetu berriek beste enplegu 
bat aurkitu ezin zuten garaian, hain zuzen. Orduan, emakumeak 
kopuru osoaren % 30,7 ziren, eta gizonak, % 16,5, baina % 45,9 eta 

41. grafikoa. Epe luzeko langabezia erregistratutako langabezia osoaren aldean, sexuaren arabera. 2007tik 2016ra bitartean*

Iturria: grafikoa prestatzeko, Errealitate Sozialaren Behatokiak emandako datuak erabili ditugu. 

* Urte bakoitzeko zifrak hileroko datuen batezbestekoa eginez kalkulatu dira.

Bilakaera aztertu 
ondoren ikusi da 

emakumeen eta gizonen 
arteko aldeak txikiagotu 
zirela krisi garaian (15,7 

puntu 2007an, eta 
4,2 puntu 2015ean), 
baina berriz handitu 

zirela nolabaiteko 
susperraldi ekonomikoa 

etortzearekin batera 
(2016an, 5,3 puntu 
izan ziren berriro).
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% 40,5 izatera heldu zen, hurrenez hurren. Azkenik, ematen du 
erregistratutako langabeziak erregistratutako langabezia osoan 
duen eragina zertxobait txikiagotu zela 2016an; emakumeen kasuan, 
hamarren bat, eta gizonen kasuan, 0,8 puntu. Datozen urteotan, 
aldaketa koiunturala edo joera-aldaketa sendoago bat izan ote den 
egiaztatu ahal izango da.

Emakumeen eta gizonen arteko aldeen harira, lehenik azpimarratu 
behar da epe luzeko langabeziak beti duela eragin handiagoa langa-
bezia osoan emakumeen kasuan, aztertu den aldi osoan. Faktore 
horren bidez, agerian geratzen da emakumeek zailtasun gehigarriak 
dituztela langabeziatik ateratzeko. Bukatzeko, bilakaera aztertu 
ondoren ikusi da ezen, ohikoa izaten ari den bezala, emakumeen 
eta gizonen arteko aldeak txikiagotu zirela krisi garaian (15,7 puntu 
2007an, eta 4,2 puntu 2015ean), baina berriz handitu zirela nolabai-
teko susperraldi ekonomikoa etortzearekin batera (2016an, 5,3 puntu 
izan ziren berriro).

6.2.  Lan-merkatuko partaidetzaren kalitatea

Aurreko ataletan ikusi denez, emakumeek lan-merkatuan duten partai-
detza gizonena baino txikiagoa da kuantitatiboki, oro har. Atal honetan, 
aztertuko da desberdintasunak ez direla kuantitatiboak soilik, baizik eta 
kualitatiboak ere badirela: bestela esanda, emakumeek gizonek baino 
gutxiago parte hartzeaz gain, gizonek baino baldintza okerragoetan 
parte hartzen dute. Hori frogatzeko, zenbait adierazle erabili ditugu; 
adibidez, hauexek: lanean ematen den denbora (lanaldi osoa vs partziala), 
lan-mota (kualifikatua edo ez, emakumeak eta gizonak zuzendaritzako 

18.  Zoritxarrez, ez dago daturik emakumeek eta gizonek lan horietan ematen duten denbora kuantifikatzeko.

lanpostuetan), eta desberdintasunak ote dauden enpleguak dakartzan 
diru-sarreretan.

6.2.1.  Lanean ematen den denbora

Hasteko, ikusi da lanaldi partzialeko kontratazioak emakumeekin 
lotuta jarraitzen duela Nafarroan; 2015ean, 3,8 emakume egoera 
horretan zeuden gizon bakoitzeko. Horrez gain, nabarmentzekoa 
da ezen, nahiz eta 2012an proportzioak behera egin zuen aurre-
ko urteekin erkatuta eta ordutik gaurdaino ez den berriro handitu, 
ezin dela joera garbi bat identifikatu, ezta testuinguru ekonomiko 
orokorrago batekin lotuta ere.

Orobat, alderantziz ere egin daiteke analisia; hots, lanaldi osoan di-
harduten emakume-kopurua gizon bakoitzeko: zehazki, 0,6 emakume 
izan ziren 2015ean. Kasu honetan, aldiz, zenbait joera argi identifika 
daitezke; zehatz-mehatz, igoera txikia baina konstantea gertatu zen 
2005etik 2012ra, eta 2013tik aurrera, ordea, proportzioak behera egin 
du berriro. Azken batean, datu horiek adierazten dute emakumeen 
eta gizonen arteko desberdintasunak ez direla inondik inora desagertu, 
berriz handitzen ari direla baizik.

Hartara, lanaldi partziala ohikoa da emakumeen kasuan batik bat, 
eta horrek zerikusia du etxeko lanekin eta zaintza-lanekin, emaku-
meek hartzen baitute gehiena beren gain18. Halaber, azpimarrat-
zekoa da hori arazo bat dela, lanaldi partzialean aritzeak jasotzen 
den soldatari modu negatiboan eragiten dio-eta, baita haien lana 
aitortua izateko eta lanean gora egiteko aukeran ere, eta beste 
kontu batzuetan.
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Jarduera-tasa
Aztertu diren data guztietan, 

emakumeek gizonek baino 
jarduera-tasa txikiagoa izan dute bai 

Estatuan bai Nafarroan. Nolanahi ere, 
aldea murriztu da azken urteotan: 

Estatuan, 19,9 pp izan ziren 2007an, 
eta 11,5 pp 2016an; Nafarroan, 

aldiz, 20 pp-tik 9,6 pp-ra 
pasatu zen. 

Okupazio-tasa
Gizonen abantaila nabaria da 

Estatuan eta Nafarroan, aztertutako 
data guztietan. Dena den, aldea 

txikiagotu da azken urteotan: Estatuan, 
20,7 puntu izan ziren 2007an, eta 11,2 

puntu 2016an; Nafarroan, 21,2 puntutik 
10,4ra pasatu zen. Alabaina, beherakada 

hori ez da emakumeen okupazioa 
handitu izanaren emaitza, gizonen 

okupazioa txikitu izanarena 
baizik.
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Langabezia-tasa
Emakumeen egoera beti izan da 

okerragoa gizonenarekin alderatuta, Estatuan 
eta Nafarroan; salbuespen bakarra Nafarroako 

2013ko errealitatea izan zen. Bien arteko aldea oso 
modu garbian murriztu zen krisiaren lehen faseetan 

(beheranzko berdintzea izan zen, emakumeentzat batere 
onuragarria izan ez zena), baina susperraldi ekonomikoaren 

lehen aztarnekin handitu egin da berriz.

Iruñeko hiriari begiratuta, berretsi da bai erregistratutako 
langabeziak bai erregistratutako epe luzeko langabeziak indar 

handiagoz eragiten diela emakumeei, aztertu diren data 
guztietan; 2016an, emakumeen % 16,5 eta % 7,6 egon ziren 

egoera horietan, eta gizonen % 13,0 eta % 5,3, hurrenez 
hurren. Era berean, ikusi da epe luzeko langabeziak 

langabezia osoan duen eragina handiagoa dela 
emakumeen kasuan gizonenean baino, aztertu diren 

urte guztietan. Emakumeen artean, langabezia 
osoaren % 45,8 izan zen 2016an, eta 

gizonen artean, % 40,5.
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6.2.2.  Lan-mota

Lan-motan ere alde handiak daude emakumeen eta gizonen 
artean.

Enplegurako behar den kualifikazioarekin hasita, ikusi da askoz 
emakume gutxiagok egiten dutela lan enplegu kualifikatuetan gizo-

nek baino (2015ean, 0,4 emakume gizoneko), lanpostu guztiak erre-
ferentziatzat hartuta. Era berean, nahiz eta proportzio hori pixka bat 
igo den 2001etik 2012ra artean, ematen du igoera geratu egin dela 
2013tik aurrera. 

Datu horiek oso adierazgarriak eta kezkatzeko modukoak dira, 
batez ere kontuan hartuta emakumeek gizonek baino luzaroago 

42. grafikoa. Lanaldi partzialerako kontratatutako emakume-kopurua gizon bakoitzeko, Nafarroan. 2001etik 2015era bitartean

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Biztanleria aktiboaren inkestak, 2001-2015

Nafarroan, lanaldi 
partzialeko kontratazioak 

emakumeekin lotuta 
jarraitzen du. Horrez 

gain, nabarmentzekoa da 
ezen, nahiz eta 2012an 

proportzioak behera egin 
zuen aurreko urteekin 

erkatuta eta ordutik 
gaurdaino ez den berriro 
handitu, ezin dela joera 

garbi bat identifikatu, 
ezta testuinguru 

ekonomiko orokorrago 
batekin lotuta ere.
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jarraitzen dutela hezkuntza-sisteman eta emaitza hobeak lortzen 
dituztela, gai hori jorratu den kapituluan argitu den bezala. Antzera, 
Nafarroan zuzendaritzako lanpostuetan gizon bakoitzeko dihardu-
ten emakume-kopuruari buruzko datuen bidez ere argi ikusten da 
sexuen arteko desberdintasuna; izan ere, nahiz eta azken urteotan 
nabarmen aldatu den, zifra hori ez da inoiz 0,6tik gorakoa izan, eta 
2015ean 0,4koa izan zen.

6.2.3.  Lanak dakartzan diru-sarrerak

Azkenik, badaude alde handi samarrak emakumeek eta gizonek enple-
guaren ondorioz jasotzen dituzten diru-sarreren artean.

Horretarako, batik bat batzuen eta besteen batez besteko sol-
datari erreparatu behar zaio, bai Nafarroan bai Estatuan. Hala, argi 

43. grafikoa. Lanaldi osoan okupatuta dauden emakume-kopurua gizon bakoitzeko, Nafarroan. 2001etik 2015era bitartean

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Biztanleria aktiboaren inkestak, 2001-2015

Lanaldi osoan diharduten 
emakume-kopurua gizon 
bakoitzeko aztertuta 
(0,6 emakume izan ziren 
2015ean), joera argi 
samar batzuk identifika 
daitezke: igoera txikia 
baina konstantea gertatu 
zen 2005etik 2012ra, 
eta 2013tik aurrera, 
ordea, proportzioak 
behera egin du berriro. 
Azken batean, datu 
horiek adierazten dute 
emakumeen eta gizonen 
arteko desberdintasunak 
ez direla inondik 
inora desagertu, 
berriz handitzen 
ari direla baizik.
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ikusten da bien arteko distantzia handiagoa dela Foru Komunitatean 
Estatuan baino; adibidez, 2015ean, emakumeen eta gizonen arteko 
aldea 8.164 €-koa zen urtean, Nafarroan, eta 5.941 €-koa Estatuan.

Ikusi diren aldeen munta ulertzeko, kontuan hartu behar da sexua-
ren araberako aldaketak hain direla handiak ezen sobera gainditzen 
baitute lurraldeko testuinguruari dagozkionak. Bestela esanda, gizonek 

Estatuan eta Nafarroan jasotzen dituzten diru-sarrerek (edo bi lurral-
de-eremuetako emakumeek jasotzen dituztenek) zerikusi handiagoa 
dute elkarren artean Nafarroako (edo Estatuko) gizonek eta emakumeek 
jasotzen dituztenek baino. Esate baterako, 2015ean, gizonen arteko al-
dea 2.734 €-koa izan zen urtean, eta emakumeen artean, 511 €-koak; argi 
eta garbi dago gorago aipatu diren 8.164 €-ko eta 5.941 €-ko kopuruak 
baino txikiagoak direla, azken horiek sexuaren araberakoak dira eta.

44. grafikoa. Langile kualifikatu moduan lan egiten duten emakume-kopurua gizon-kopuruaren aldean, Nafarroan. 2001etik 2015era bitartean

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Biztanleria aktiboaren inkestak, 2001-2015
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Hartara, Estatuko eta Nafarroako soldaten arteko aldea handiagoa 
da gizonen kasuan emakumeen kasuan baino, eta amaitzeko, horrek 
esan nahi du, orobat, Nafarroan bizitzea mesedegarriago zaiela gizonei 
emakumeei baino, Estatuan bizitzearekin alderatzen badugu.

Orain datu fiskalak erabiliko ditugu Nafarroako emakumeen eta gi-
zonen arteko desberdintasunak xeheago aztertzeko. Horien bitartez 

jakin dezakegu zenbat emakume eta zenbat gizon dauden errenta-tar-
te bakoitzean. Hala, ikusi da 6.000 €-tik beherako tartean daudenen 
ehunekoa askoz handiagoa dela emakumeen kasuan gizonenean baino 
(kopuru osoaren % 53,4 emakumeak dira, eta % 30,9, gizonak); aitzitik, 
18.000 €-tik gorako tartean daudenen proportzioa askoz handiagoa 
da gizonen kasuan emakumeenean baino (% 38,2 gizonak dira, eta 
% 19,3, emakumeak).

45. grafikoa. Enpresetako edo administrazio publikoko zuzendaritzako lanpostuetan okupatuta dauden emakumeak gizon bakoitzeko, Nafarroan. 2001etik 2015era bitartean

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Biztanleria aktiboaren inkestak, 2001-2015

Nafarroan 
zuzendaritzako 
lanpostuetan gizon 
bakoitzeko diharduten 
emakume-kopuruari 
buruzko datuen bidez ere 
argi ikusten da sexuen 
arteko desberdintasuna; 
izan ere, nahiz eta azken 
urteotan nabarmen 
aldatu den, zifra hori ez 
da inoiz 0,6tik gorakoa 
izan, eta 2015ean 
0,4koa izan zen.
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Oraingoan, errenta-tarte bakoitzean dauden herritarren mult-
zoak nolako osaera duen aztertuko da, sexuaren arabera. Datuei 
begiratuta, emakumeen eta gizonen arteko alde handiak berretsi 
egiten dira: zenbat eta altuagoa erreferentziazko errenta, orduan 
eta handiagoa gizonen presentzia (tarterik baxuenean, gizonak 
% 36,1 dira, eta altuenean, % 73,8). Haatik, emakumeen present-

ziak kontrako ereduari jarraitzen dio, eta behera egiten du errenta 
handitu ahala (tarterik baxuenean, kopuru osoaren % 63,9 dira, eta 
altuenean, % 26,2).

Horren guztiaren emaitza generoaren araberako soldata-arraka-
la handi bat da: Estatuan, % 23,2koa da, eta Nafarroan, % 29,6koa. 

46. grafikoa. Batez besteko soldata sexuaren arabera, Estatuan eta Nafarroan. 2008tik 2015era bitartean

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Soldata-egituraren urteko inkesta

Estatuko eta Nafarroako 
soldaten arteko aldea 
handiagoa da gizonen 

kasuan emakumeen 
kasuan baino, eta 
amaitzeko, horrek 

esan nahi du, orobat, 
Nafarroan bizitzea 

mesedegarriago 
zaiela gizonei 

emakumeei baino, 
Estatuan bizitzearekin 

alderatzen badugu.
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Horrenbestez, Nafarroa da genero-arrakala handiena duen Estatuko 
autonomia-erkidegoa.

Bestalde, gogoan izan behar dugu enplegua diru-sarreren iturri na-
gusia dela herritar gehienentzat, bai eta oztoporik garrantzitsuena 
ere pobrezia-arriskuan ez erortzeko. Hori kontuan hartuta ulertzen 

da generoaren araberako soldata-arrakala ez dela gizartean dauden 
genero-desberdintasunen isla soilik, baizik eta emakumeek eta gizonek 
pobretzeko duten arriskuari zuzenean eragiten dion faktore bat ere bai.

Areago sakontzen badugu, bestalde, argitu egin behar da gene-
ro-arrakala nola aldatzen den okupazio-motaren arabera (okupazio 

47. grafikoa. Likidazio-oinarriaren tarteak Nafarroan, sexuaren arabera. 2015. urtea

Iturria: Nafarroako Ogasuna. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko estatistikak

Ikusi da 6.000 €-tik 
beherako tartean 
daudenen ehunekoa 
askoz handiagoa dela 
emakumeen kasuan 
gizonenean baino 
(kopuru osoaren % 
53,4 emakumeak dira, 
eta % 30,9, gizonak); 
aitzitik, 18.000 
€-tik gorako tartean 
daudenen proportzioa 
askoz handiagoa 
da gizonen kasuan 
emakumeenean baino 
(% 38,2 gizonak dira, eta 
% 19,3, emakumeak).
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altua, erdi-mailakoa edo baxua). Horrela jokatuta, ikusi da alde ab-
solutuek konstante izateko joera dutela, baina egoera aldatzen da 
emakumeen eta gizonen arteko distantzien ehunekoei begiratzen 
badiegu: okupazio altuetan (zuzendariak eta gerenteak, teknikari 
eta profesional zientifiko, intelektual eta laguntzakoak), txikiak dira, 
% 25,7; erdi-mailako okupazioen artean (enplegatuak, artisauak eta 
langile kualifikatuak) handitzen doaz, % 32,4; eta gailurra jotzen 

dute okupazio baxuetan (operadoreak eta kualifikatuak ez diren 
langileak), % 40,1.

Emaitza horiek, beraz, nabarmendu egin behar dira. Batetik, emaku-
meen eta gizonen soldaten arteko aldeez mintzatzen garenean, maila 
handiko edo oso maila handiko lanbideak azpimarratzen baitira eskuarki, 
baina datuek ez dute joera hori inondik inora justifikatzen. Bestetik, 

48. grafikoa. Likidazio-oinarriaren tarteen banaketa Nafarroan, sexuaren arabera. 2015. urtea

Iturria: Nafarroako Ogasuna. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko estatistikak

Errenta-tarte bakoitzean 
dauden herritarren 

multzoak nolako osaera 
duen aztertu da sexuaren 

arabera. Emakumeen 
eta gizonen arteko alde 
handiak berretsi egiten 

dira: zenbat eta altuagoa 
erreferentziazko errenta, 

orduan eta handiagoa 
gizonen presentzia. 

Haatik, emakumeen 
presentziak kontrako 

ereduari jarraitzen dio, 
eta behera egiten du 

errenta handitu ahala.
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emakumeen soldatak, hain zuzen ere, aurrez okerrago ordaintzen zi-
ren lanbideetan murrizteko joera baitu; horrek zailtasun espezifikoak 
dakartza, eta inpaktu bereziki handia du ongizate-mailan eta pobrezia 
jasateko arriskuan, ikusiko den moduan. Intersekzionalitatearen teoriari 
jarraituz, laburpen gisa esan daiteke ezen, kasu honetan, genero- eta 
klase-desberdintasunen arteko intersekzioa dela emakumeak zaur-
garritasun-egoera bereziki handian uzten dituena okupazio baxuetan.

Kontratu-motaren arabera bereizten badugu (mugatua edo mu-
gagabea), ikusten da emakumeen eta gizonen arteko alde txikienak 
kontratu mugatuetan daudela (% 10,4 baino ez), eta garbi handitzen 
direla kontratu mugagabeetan (aldea hirukoiztu egiten da, % 31,1 
baita). Bestela adierazita, horrek esan nahi du kontratu mugagabea 
izateak eragin babeslea duela gizonen artean, baina emakumeen 
artean ez dela hala.

49. grafikoa. Soldata-arrakala Espainiako Estatuko autonomia-erkidegoetan. 2014

Iturria: UGT. UGTko idazkariordetza nagusia. Emakume langilearen saila (2017). La brecha salarial en las Comunidades Autónomas (autonomia-erkidegoetako soldata-arrakala), soldata-egiturari buruz lau urtean behin egiten den 2014ko inkestako datuetatik abiatuta

Enplegua diru-sarreren 
iturri nagusia da 
herritar gehienentzat, 
bai eta oztoporik 
garrantzitsuena ere 
pobrezia-arriskuan ez 
erortzeko. Hori kontuan 
hartuta ulertzen da 
generoaren araberako 
soldata-arrakala ez dela 
gizartean dauden genero-
desberdintasunen 
isla soilik, baizik 
eta emakumeek eta 
gizonek pobretzeko 
duten arriskuari 
zuzenean eragiten dion 
faktore bat ere bai.
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50. grafikoa. Batez besteko soldata sexuaren eta okupazioaren arabera, Nafarroan. 2015. urtea*

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Soldata-egituraren urteko inkesta. 

* Okupazio altu diogunean, honako hauetaz ari gara: zuzendariak eta gerenteak, teknikari eta profesional zientifiko, intelektual eta laguntzakoak. Erdi-mailako okupazio diogunean: enplegatuak, artisauak eta langile 

kualifikatuak. Eta okupazio baxu esaten dugunean: operadoreak eta kualifikatuak ez diren langileak.

Horrela jokatuta, ikusi 
da alde absolutuek 
konstante izateko 

joera dutela, baina 
egoera aldatzen da 

emakumeen eta gizonen 
arteko distantzien 

ehunekoei begiratzen 
badiegu: okupazio 

altuetan (zuzendariak 
eta gerenteak, teknikari 

eta profesional 
zientifiko, intelektual 

eta laguntzakoak) 
txikiak dira, % 25,7; 

erdi-mailako okupazioen 
artean (enplegatuak, 
artisauak eta langile 

kualifikatuak) handitzen 
doaz, % 32,4; eta gailurra 

jotzen dute okupazio 
baxuetan (operadoreak 

eta kualifikatuak ez 
diren langileak), % 40,1.
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51. grafikoa. Batez besteko soldata sexuaren eta kontratu-motaren arabera, Nafarroan. 2015. urtea

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Soldata-egituraren urteko inkest

Kontratu-motaren 
arabera bereizten 
badugu (mugatua edo 
mugagabea), ikusten 
da kontratu mugagabea 
izateak eragin babeslea 
duela gizonen artean, 
baina emakumeen 
artean ez dela hala.
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Lanaldia
2015ean, 

Nafarroan 3,8 
emakumek ziharduten 

lanaldi partzialean gizon 
bakoitzeko; alderantziz, 0,6 

emakumek ziharduten 
lanaldi osoan 

gizoneko.
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Lan-mota
2015ean, Nafarroan 0,4 

emakumek ziharduten enplegu 
kualifikatuetan gizon bakoitzeko; urte 

berean, gainera, 0,4 emakume aritu ziren 
zuzendaritzako lanpostuetan gizoneko. 
Datu horiek kezkatzeko modukoak dira, 
batez ere kontuan hartuta emakumeek 

gizonek baino luzaroago jarraitzen 
dutela hezkuntza-sisteman eta 

emaitza hobeak lortzen 
dituztela.

Lanak 
dakartzan 

diru-sarrerak
Estatuan, generoaren araberako 

soldata-arrakala % 23,2koa da, eta 
Nafarroan, % 29,6koa. Horrenbestez, 

Nafarroa da genero-arrakala handiena duen 
Estatuko autonomia-erkidegoa. Bestalde, 
emakumeen eta gizonen soldaten arteko 

distantziak gora egiten du okupazio-mailak 
behera egin ahala: okupazio altuetan, % 
25,7; erdi-mailako okupazioetan, % 32,4; 

eta okupazio baxuetan, % 40,1. Era 
berean, handiagoa da kontratu 

mugagabeen kasuan.
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7.  Pobrezia edo 
gizarte-bazterkeria 
pairatzeko arriskua



Aurreko ataletan, lan-merkatuan dauden genero-desberdin-
tasunak arretaz aztertu dira, eta frogatu da emakumeak ez 
direla oraindik osorik sartu bertan; gainera, lan-merkatuan 

sartzen direnean, desberdintasun handiko baldintzetan izaten da, gi-
zonen aldean. Testuinguru honetan, enplegua da pertsona gehienek 
bizibidea ateratzeko duten tresna nagusia, eta beraz, desberdintasun 
horiek oso inpaktu sakona dute hala emakumeek eta gizonek dituzten 
baliabide ekonomikoetan nola, horrekin lotuta, batzuek eta besteek 
jasaten duten pobrezia-arriskuan. Hori dela eta, hurrengo ataletan, 
pobrezia edo gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan ipiniko dugu arreta.

7.1.  Nafarroako errealitatea Estatuko 
eta Europako testuinguruan, 
AROPE adierazlea erabiliz

Lehenik eta behin, Nafarroako errealitatea Estatuko eta Europako 
testuinguruekin alderatuko da. Horretarako, AROPE (At-Risk-Of Poverty 

19.  AROPE adierazlea EUROSTATen barruan eginiko adierazleen bateratze-lana dela-eta sortu zen, eta 2010ean onartutako Europa 2020 Estrategiaren bitartez abian jarri zen. Glosarioan kontzeptu horren definizio 
xeheago bat dago.

and Exclusion) adierazlea da eskura dugun tresna bateratu bakarra, 
pobrezia eta gizarte-bazterkeria jasateko arriskua neurtzen duena19. 
Adierazle hori baliatzeko modukoa da, lehenik, herrialdeak alderatu 
daitezkeelako, Europako datuak bateratu dira eta. Bigarrenik, adierazle 
horren barruan monetarioak ez diren dimentsioak ere aintzat hartzen 
dira (pobrezia-arriskuaren tasa gizarte-transferentzien ostean, ga-
bezia material larria, eta lan-intentsitate txikia), eta horrek esan nahi 
du pobreziaren definizioa zabaltzeko eta monetarioak soilik ez diren 
alderdiak ere kontuan hartzeko aukera ematen duela (EAPN 2014), 
nahiz eta esfera ekonomikoarekin lotuta dauden argiro; horrek guztiak 
AROPE adierazlearen zehaztasuna handitzen du zailtasun-egoerak 
neurtzean.

Genero-analisia egiteko, aitzitik, hemen aurkeztuko diren datuek 
badute muga garrantzitsu bat, etxeei buruzko informazio multzokatutik 
ateratakoak baitira. Horren zergatia da, batetik, etxeak kontsumo-uni-
tateak direla, baliabideak barnean birbanatzeko unitateak, non solida-
ritateak eta laguntzak sortzen baitira, etab. (Laparra 2014). Bestetik, 
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alabaina, zenbait egilek diote baliabideen familia barneko banaketa ez 
dela inondik ere berdintasunezkoa eta bidezkoa (adibidez, Fernández 
1998; Gabàs i Gasa 2003). Hortaz, sexuen arteko aldeak ikusezin ge-
ratzen dira neurri batean, etxe gehienetan bai emakumeak bai gizonak 
bizi baitira, eta hori kontuan hartu behar da hemen aurkeztuko diren 
datuak interpretatzean.

Nolanahi den ere, modu horretan lortu diren datu horiek zenbait kontu 
nabarmentzen dituzte: lehenik, krisiak pobrezia edo gizarte-bazterkeria 
jasateko arriskuan izandako inpaktua bereziki handia izan dela Estatuan 
eta Nafarroan, eta askoz txikiagoa EBn. Lehen kasuan, hain zuzen ere, 
pobrezia edo gizarte-bazterkeria jasateko arriskua duten biztanleen 
proportzioa oso modu nabarmenean areagotu zen 2008tik 2015era 

52. grafikoa. Pobrezia edo gizarte-bazterkeria pairatzeko arriskuan dauden pertsonak (AROPE) 

sexuaren arabera, EBn, Estatuan eta Nafarroan. 2008tik 2015era bitartean

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafarroako inklusio-planaren diagnostikoko datuak erabili dira, eta hartan IEN, INE eta EUROSTATekoak baliatu dituzte.

Krisiak pobrezia edo 
gizarte-bazterkeria 
jasateko arriskuan 
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bereziki handia izan da 
Estatuan eta Nafarroan, 
eta askoz txikiagoa EBn. 

Pobrezia edo gizarte-
bazterkeria pairatzeko 

arriskuan dauden 
biztanleen proportzioa 
askoz txikiagoa izan da 

Nafarroan, Estatuan edo 
EBn baino. Emakumeek 

beti dute pobrezia edo 
gizarte-bazterkeria 

jasateko arrisku 
handiagoa gizonek baino. 

Alde horien zabaltasuna 
argiro handiagoa da 

Nafarroan, Estatuan 
edo EBn baino.
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bitartean: emakumeen artean, 3,2 puntu handitu zen Estatuan, eta 
6,6 puntu gizonen artean; eta Nafarroan, 2,4 eta 6,3 puntu, hurrenez 
hurren. Bigarren kasuan, berriz, ia konstantea izan da aztertu den aldi 
osoan; gizonen artean, 0,8 puntu handitu da, eta emakumeen artean, 
0,7 puntu egin du behera.

Nolabait, alabaina, aztertutako aldi osoan bistan geratu da pobrezia 
edo gizarte-bazterkeria pairatzeko arriskuan dauden biztanleen pro-
portzioa askoz txikiagoa izan dela Nafarroan Estatuan edo EBn baino. 
Zehazki, emakumeen kasuan, 8,8 puntu txikiagoa da EBn baino, eta 
12,7 puntu txikiagoa Estatuan baino; gizonetan, berriz, 12,7 eta 18,6 puntu, 
hurrenez hurren.

Emakumeen eta gizonen arteko aldeei erreparatuta, batik bat azpi-
marratu behar da ezen, data edo lurralde-eremua alde batera utzita, 
emakumeek beti dutela pobrezia edo gizarte-bazterkeria jasateko arrisku 
handiagoa gizonek baino. Horrez gain, alde horien zabaltasuna argiro 
handiagoa da Nafarroan, Estatuan edo EBn baino; adibidez, 2015ean, 
1,1 puntukoak ziren EBn, 0,7 puntukoak Estatuan, eta 5,4 puntukoak 
Nafarroan. Datuok zeharo kezkatzeko modukoak dira, batez ere lortu 
diren beste emaitza batzuekin koherenteak direlako20.

Azkenik, urteen arteko bilakaeraren harira, aipatzekoa da emaku-
meen eta gizonen arteko aldeak behera joan direla egiten EBn 2008tik 
2015era, 2008an 2,9 puntukoak izan baitziren, eta 2015ean, 1,1 pun-
tukoak. Bilakaera berdintsua izan da Estatuan, nahiz eta prozesua 
are biziagoa izan den; bertan, emakumeen eta gizonen arteko aldeak 

20.  Ikusi 45. grafikoa.

21.  Hori zehazteko, diru-sarrerak kalkulatu behar dira kontsumo-unitateko, eta diru-sarrera horiek lortzeko, etxeko diru-sarrera guztiak zati kontsumo-unitate (u.c.) kopurua egin behar da. Kontsumo-unitateak 
kalkulatzeko, ELGEren baliokidetasun-eskala aldatua erabiltzen da, Eurostatek ere erabiltzen duena. Hartan, lehen helduaren balioa 1 da; gainerako helduena, 0,5; eta 14 urtetik beherakoena, 0,3 (Errealitate 
Sozialaren Behatokia 2017).

2,7 puntukoak izan ziren 2007an, eta 0,7 puntukoak 2015ean. Nafa-
rroan, aitzitik, distantzia ez da murriztu, handitu baizik; zehatz-me-
hatz, 1,3 puntu izan ziren 2008an, eta 5,4 puntu 2015ean. Berriro ere, 
datua kezkagarri samarra da, bai eta garrantzitsua ere, analisi eta 
esku-hartzea egiteko genero-ikuspegitik abiatuta. Dena den, Nafa-
rroan gertatutako aldaketak Estatukoak eta EBkoak baino handiagoak 
badira ere, ezin da eztabaidaezintzat jo, eta ez da harritzekoa, bai 
baliteke zerikusia izatea laginaren neurriekin (Nafarroan txikiagoa 
izan baita Estatuan edo EBn baino).

7.2.  Nafarroako pobrezia erlatiboaren 
eta larriaren azterketa xehea

Nafarroako errealitatea Estatuko eta Europako testuinguruan kokatu 
ondoren, xeheago aztertuko dugu pobreziak nolako eragina duen Foru 
Komunitatean.

Lortu diren emaitzetan sartu baino lehen, argitu egin behar da po-
brezia era askotan definitu eta bideratu dela literaturan, baina funtsean, 
zentzu ekonomizista eta erlatiboan ulertu da. Alegia, gehien hedatu 
eta erabili den nozioaren arabera, etxe bat pobrea da errentaren erdi-
ko balio baliokidearen ehuneko jakin batera heltzen ez bada (Paugam 
2005/2007)21. Zehazkiago, eskuarki esaten da etxe bat pobrezia erlati-
boko egoeran dagoela baldin eta diru-sarrerak erdiko balioaren % 60tik 
beherakoak badira, eta pobrezia larriko egoeran dagoela diru-sarrerak 
erdiko balioaren % 30etik beherakoak badira. Hori da, hain zuzen ere, 
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hemen erabiliko dugun definizioa. Horrenbestez, AROPE adierazlea-
rekin bezala, kasu honetan ere emakumeen eta gizonen arteko aldeak 
ikusezin geratzen dira hein batean, eta hori ezin da ahaztu emaitzak 
interpretatzean.

Bestalde, erdiko balioa kalkulatzeko, Estatuko edo autonomia-er-
kidegoetako oinarria erabil daiteke. Hemen, bigarrenera jo dugu, batez 
ere bizitzaren kostua autonomia-erkidegoaren arabera aldatzen delako 
argi eta garbi (hortaz, ezin da justifikatu atalase bakarra erabiltzea). 
Halaber, aintzat hartu behar da diru-sarrerak urriak izateak inplikazio 
psikologikoak dituela, eta horiek lotuta daudela, baita ere, etxe jakin 
batean bizitako egoera salbuespenezkoa izatearekin edo ez. Hori da, 
izan ere, pobreziaren nozio erlatiboa erabiltzeko erabakian inplizitua 
doan arrazoibidea.

Amaitzeko, erdiko balioa urte bakar bat erreferentziatzat hartuta 
kalkula daiteke, eta horrek esan nahi du urteko periodikotasunarekin 
aldatu egingo litzatekeela. Bestela, konstantea izan daiteke baldintza 
errealetan, aldi jakin baten barruan (hemen, 2008-2014). Bigarren 
aukera, ELGEk eta Eurostatek ere erabiltzen dutena (Errealitate 
Sozialaren Behatokia 2017), bereziki interesgarria da testuinguru 
ekonomiko asaldatuetan (hazkunde handia gertatu delako, edo krisi 
gogor bat, esaterako), egoera horietan erdiko balioa bat-batean aldat-
zen delako. Hala, aldaketa horiek neutralizatzen ez badira, pertsonak 
eta etxeak zer atalasetatik aurrera jotzen diren pobretzat etengabe 
aldatuko litzateke (Zugasti, Laparra eta García 2015), eta emaitzak 
desitxuratuko lirateke.

Beheko grafikoan, zailtasun horiek oso argi ikusten dira: atalase 
aldakorra erabiltzen bada, hain zuzen, ematen du pobrezia-egoeran 
dauden pertsonen ehunekoa garbi murriztu zela krisiaren lehen 
bosturtekoan, eta zertxobait areagotu zela 2013tik aurrera. Alabai-

na, ordutik aurrera hasi ziren hobetzen lan-merkatuarekin lotuta 
dauden adierazle batzuk. Senaren kontra zeharo doan bilakaera 
hori, baina, irudikeria bat da, lehen aipatu diren erdiko balioen 
bat-bateko aldaketen ondorio. Egiatan, atalase egonkor bat era-
biltzen denean, argazkia goitik behera aldatzen da, eta ikusten 
da pobrezia-egoeran dauden emakume eta gizonen proportzioak 
gora egin zuela argi 2008tik 2014ra bitartean: emakumeen % 22,4 
2008an, eta % 26,3 2014an; eta gizonen % 19,7 eta % 26,3, hu-
rrenez hurren.

Edonola ere, adierazi behar da bai atalase aldakorrak bai atalase 
egonkorrak agerian jartzen dutela emakumeen egoera erlatiboa ez 
dela mesedegarria. Horren harira, emakumeen eta gizonen arteko dis-
tantzia 2,3 puntukoa izan zen 2014an atalase egonkorra erabilita, eta 
2 puntukoa atalase aldakorra erabilita.

Lehen datu orokorrak aurkeztu ostean, generoaren eta adinaren 
arteko intersekzioak nolako eraginak dituen aztertuko dugu, pobrezia 
jasateko arriskuaren harira. Gorago azaldu diren arrazoiak tarteko, 
hemen autonomia-erkidegoetako atalase egonkor bat erabiliko da. 
Hartara, ikusi da pobrezia pairatzeko arriskuak behera egiten duela 
argi eta garbi adinak aurrera egin ahala, bai emakumeen bai gizonen 
artean. Esate baterako, 2014an, 29 urtera bitarteko emakumeen 
arriskua % 35,7koa izan zen; 30-44 urte bitartean, % 28,2koa; eta 
45-64 urte bitartean, % 26,7koa. Gizonen artean, aldiz, % 35,3koa da 
16 urte artean; % 33,0koa 16-29 urte bitartean; % 26,4koa 30-44 urte 
bitartean; % 21,5ekoa 46-64 urte bitartean; eta % 18,2koa 64 urtetik 
beherako gizonen artean.

Haatik, nahiz eta gizonen artean progresio hori argia den eta ez 
den inoiz eteten, azpimarratu behar da emakumeetan ez dela ber-
dina gertatzen: pobrezia jasaten duten emakumeen ehunekoa ere 
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txikiagotu egiten da adinak aurrera egin ahala, baina progresioa ar-
giro eteten da 65 urteko eta hortik gorako emakumeen kasuan; izan 
ere, orduan arriskua areagotzen da, % 26,7koa izateraino. Emaitza 
horiek ez dira harritzekoak inondik inora, eta gogora ekartzen digute 
gehienbat emakumeak direla erretiroko pentsio ez-kontributiboa 
jasotzen dutenak, sexuaren araberako lan-banaketagatik eta emaku-
meek lan-merkatuan izandako ibilbideak eten egiten direlako sarritan. 
Nolanahi ere, ezin dugu ahantzi, ekonomiari besterik ez begiratuta, 
45 urtetik beherako emakumeen egoera okerragoa dela 65 urteko 
eta hortik gorako emakumeena baino.

Azkenik, pobrezia jasateko arriskua aztertuko da sexuaren eta jato-
rriaren arabera. Ildo horretan, aurrena, indar handiz nabarmendu behar 
da ezen, sexua alde batera utzita, pertsona migratuek pobrezia pai-
ratzeko arrisku handiagoa dutela bertakoek baino: 2014an, emakume 
migratuen % 64,7 eta gizon migratuen % 66,2 pobrezia-egoeran zeuden; 
aitzitik, bertako emakumeen % 22,8 eta bertako gizonen % 19,8 baino 
ez zeuden egoera horretan.

Halaber, atentzioa ematen du 2013an eta 2014an gizon migratuek 
pobrezia jasateko arriskua zertxobait handiagoa izan zela emakumeen 

53. grafikoa. Pobrezia erlatiboa autonomia-erkidegoko atalase aldakorrarekin, sexuaren arabera eta Nafarroan. 2008, 2013 eta 2014

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafarroako inklusio-planaren diagnostikoko datuak erabili dira, eta hartan Nafarroako biztanleriaren errentari buruzko estatistika baliatu dute.
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arriskua baino; zehazki, haien arteko aldea 1,5 puntukoa izan zen 2014an. 
Dena den, lagina txikia denez, zuhurtziaz jokatu behar dugu emaitza 
horiekin; hala ere, badira aurretik antzeko emaitzak lortu dituzten az-
terlanak ere (adibidez, Damonti 2014), eta horrek hemen ikusitakoa 
berresten du.

22.  Kasu honetan, atalase egonkorra erabiliz lortu diren datuak soilik aurkeztu dira, atalase horrek islatzen baitu hoberen errealitate soziala, ikusi den bezala.

Pobrezia erlatiboa jasateko arriskua arretaz aztertu dugu, eta 
orain, emakumeek eta gizonek pobrezia larria pairatzeko probabi-
litatea aztertuko da22. Lehenik azpimarratu behar da 2008an jada 
bazegoela pertsona-multzo handi bat pobrezia larrian: emakumeen 
% 8,8 eta gizonen % 8,0. Baina 2008tik 2014ra artean, multzoa 

54. grafikoa. Pobrezia erlatiboa autonomia-erkidegoko atalase egonkorrarekin, adinaren eta sexuaren arabera, Nafarroan. 2008, 2013 eta 2014*

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafarroako inklusio-planaren diagnostikoko datuak erabili dira, eta hartan Nafarroako biztanleriaren errentari buruzko estatistika baliatu dute. 

* Autonomia-erkidegoko atalasea erabili da Estatukoaren ordez, lehenak aukera ematen duelako Foru Komunitateko errealitate sozialera modu zehatzagoan gerturatzeko, izan biztanleria osoarekin alderatuta, 

izan bizitzaren kostua asko aldatzen delako aztertutako autonomia-erkidegoaren arabera. Halaber, atalase egonkorra erabili da (2008tik 2014ra artekoa), osterantzean erdiko balioaren oszilazioek aldarazi egingo 

luketelako pertsona bat edo etxe bat zer ehunekotatik aurrera jotzen den pobretzat. Horrek pobrezia murriztu delako irudipena sortuko luke, eta hori paradoxa bat litzateke.
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handitu egin zen: emakumeen kasuan, 1,5 puntu, eta gizonenean, 
1,8 puntu. Bistan da igoera hori txikiagoa dela pobrezia erlatiboarena 
baino (ziur asko, gizarte-prestazioak direla eta), baina horrek ez du 
esan nahi egoera berdin-berdin kezkagarria ez denik Aitzitik, aur-
keztu diren datuek agerian jartzen dute hamar pertsonen artean 

batek pobrezia larria pairatzen duela Nafarroan, bai gaur egun bai 
oparoaldi ekonomikoan.

Bukatzeko, datu horiek adierazten dute, orobat, emakumeek beti 
izan dutela arrisku handiagoa pobrezia larria jasateko gizonek baino, 

55. grafikoa. Pobrezia erlatiboa autonomia-erkidegoko atalase egonkorrarekin, sexuaren eta jatorriaren arabera, Nafarroan. 2008, 2013 eta 2014

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafarroako inklusio-planaren diagnostikoko datuak erabili dira, eta hartan Nafarroako biztanleriaren errentari buruzko estatistika baliatu dute.
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dugu emaitza horiekin; 
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ikusitakoa berresten du.
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aztertu diren urte guztietan.Azkenean, pobrezia larria pairatzeko arris-
kua sexuaren eta jatorriaren arabera aztertzen bada23, bistakoa da biz-
tanle migratuak oso egoera prekarioan daudela. Ez alferrik, emakume 
atzerritarrek pobrezia larria jasateko arriskua lau bider handiagoa da 
bertako emakumeena baino; gizon atzerritarren arriskua, berriz, 4,5 bider 
handiago da bertakoena baino.

23.  Ez da pobrezia larria jasateko arriskua sexuaren eta adinaren arabera aztertu, laginen ezaugarriak direla eta.

7.3.  Zenbait dimentsiotako hurreratzea 
zailtasun-egoeretara, gizarte-
bazterkeriaren nozioaren bitartez

Pobrezia-egoerak aztertu ditugunez jada, analisian aurrera egingo dugu 
eta gizarte-bazterkeriako egoerei erreparatuko diegu. Fenomeno horrek 

56. grafikoa. Pobrezia larria autonomia-erkidegoko atalase egonkorrarekin, sexuaren arabera eta Nafarroan. 2008, 2013 eta 2014

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafarroako inklusio-planaren diagnostikoko datuak erabili dira, eta hartan Nafarroako biztanleriaren errentari buruzko estatistika baliatu dute.
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zenbait dimentsio ditu; besteak beste, eremu ekonomikoko zailtasunak 
(kontsumitu ahal izatea eta lan-merkatuan parte hartzea), dimentsio 
politiko-soziala (parte-hartze sozial eta politikoa, heziketa jaso ahal 
izatea, etxebizitza izatea eta osasungintza), eta harremanen dimentsioa 
(gatazka sozialak edo isolamendua) (Laparra 2014)24.

24.  Atal honetan erabiltzen den gizarte-bazterkeriaren adierazlea nola eratu den xeheago aztertzeko, ikusi Laparra, Zugasti eta García Lautre (2014).

Modu horretan lortu diren datuen bidez, etxeetan nolako bazterke-
ria-arriskua jasaten den aztertu nahi da, diru-sarrera handienak dituen 
pertsonaren sexuaren arabera. Sostengatzaile nagusiaren sexua hartu 
da erreferentziatzat, norbanako bakoitzaren sexuaren ordez, eta hala 
jokatu da metodologiarekin lotutako zenbait arrazoirengatik. Zehazki, 

57. grafikoa. Pobrezia larria autonomia-erkidegoko atalase egonkorrarekin, sexuaren eta jatorriaren arabera, Nafarroan. 2008, 2013 eta 2014

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafarroako inklusio-planaren diagnostikoko datuak erabili dira, eta hartan Nafarroako biztanleriaren errentari buruzko estatistika baliatu dute.
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inkestetan etxea hartzen da analisi-unitatetzat, eta beraz, etxe bateko 
kide guztiei pobrezia- edo bazterkeria-maila bera egozten zaie. Alabaina, 
jada argitu denez, sexuen arteko aldeak lausotu egiten dira era horretan, 
etxe gehienetan bai gizonak bai emakumeak bizi baitira. Hala, alde 
horiek agerian ipintzeko modu bakarra da pobrezia pairatzeko arriskua 
diru-sarrera handienak dituen pertsonaren sexuaren arabera aztertzea.

Horren harira, nabarmendu behar da oraindik ere Estatuan eta Na-
farroan gutxiengo direla soldatarik handiena emakumeak duen etxeak, 
argi eta garbi (kopuru osoaren % 34,4 eta % 33,2, hurrenez hurren). 
Emaitza horrek zuzeneko lotura du hala sexuaren araberako lan-ba-
naketarekin nola emakumeen eta gizonen artean oraindik ere badagoen 
soldata-arrakalarekin.

58. grafikoa. Etxean diru-sarrera handienak dituen pertsonaren sexua, Estatuan eta Nafarroan (%). 2013. urtea

Iturria: Foessaren 2013ko inkesta
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Aurretiazko gai horiek guztiak argituta, bai Nafarroan bai Es-
tatuan ikusten da bazterkeria-prozesuak jasaten dituzten etxeen 
ehunekoak gora egiten duela diru-sarrera handienak dituen pert-
sona emakume bat bada (Estatuan, pertsona hori emakumea bada, 
% 23,8, eta gizona bada, % 21,0; Nafarroan, % 22,0 eta % 15,0, 
hurrenez hurren).

Haatik, sostengatzaile nagusiaren sexuaren araberako aldeak ez dira 
berdinak bi lurralde-eremuetan; ostera, Nafarroan askoz handiagoa da 
Estatuan baino (7 puntu Nafarroan, eta 2,8 puntu Estatuan).

Horrenbestez, horrek esan nahi du Nafarroan bizitzea mesede-
garri samarra dela soldatarik handiena gizon batena den etxee-

59. grafikoa. Bazterkeria-egoeran dauden etxeak diru-sarrera handienak dituen pertsonaren sexuaren arabera, Estatuan eta Nafarroan (%). 2013. urtea

Iturria: Foessaren 2013ko inkesta
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aldea ez baita ia-ia 2 
puntura ere iristen.
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tan (gizonen bazterkeria-arriskua 6 puntu txikiagoa da Nafarroan 
Estatuan baino); aitzitik, diru-sarrera handienak emakume batek 
dituen etxeetan, egoera ez da horren mesedegarria, ezta gutxiago 
ere, aldea ez baita ia-ia 2 puntura ere iristen.

25.  Adierazle horiek eranskinean jasota daude.

Gorago, etxeen bazterkeria-arriskua neurtzeko, bazterkeriaren ere-
muan dauden etxeen ehunekoa erabili da. Errealitate hori aztertzeko 
beste modu bat gizarte-bazterkeriaren adierazle sintetikoa (ISES) era-
biltzea da. Hori kalkulatzeko, 35 adierazle erabili dira25, 0 balioa esleitu 

60. grafikoa. Etxeen gizarte-bazterkeriaren adierazle sintetikoa diru-sarrera handienak dituen pertsonaren sexuaren arabera, Estatuan eta Nafarroan (%). 2013. urtea

Iturria: Foessaren 2013ko inkesta
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zaie arazo horietako bat bera ere ez duten etxeei, eta gero, eratu da 
etxe guztien multzorako batezbestekoa Estatuan eta 2007an 1 izateko 
moduan (2013an, 1,31). Hori da, beraz, lan honetan zehar aurkezten 
diren balioetarako erreferentzia-puntua. Adierazle hori garrantzitsua 
da, funtsean, neurri sintetikoa emateko gaitasuna duelako eta erraz 
alderatu daitekeelako askotariko kolektiboek aurre egin behar dieten 
gizarte-zailtasunekin. Zehazkiago, kasu honetan analisian ez dira bazter-
kerian dauden etxeak soilik kontuan hartzen; aitzitik, etxe guztiek aurre 
egin behar dieten zailtasunei begiratzen zaie, bai bazterkeria-egoeran 
dauden etxeek bai gizarteratzeko esparruan daudenek (haien arazoen 
intentsitatea baxua delako).

ISES adierazleak gorago aurkeztu ditugun emaitzak berresten ditu: 
batetik, agerian ipintzen du soldatarik handiena emakume batek duen 
etxeek desabantaila argia dutela diru-sarrera handienak gizon batenak 
diren etxeen aldean (Estatuan, emakumeen kasuan, 1,39ko ISES, eta 
gizonen kasuan, 1,29koa; eta Nafarroan, 1,21 eta 0,88, hurrenez hu-
rren). Bestetik, adierazleak berretsi du diru-sarrera handienak dituen 
pertsonaren sexuaren araberako desberdintasunak nabariagoak direla 
Nafarroan Estatuan baino (lehen kasuan, hiru hamarreneko aldea, eta 
bigarrenean, hamarren batekoa).
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ere, emakumeena handiagoa da gizonena 

baino (emakumeen artean, % 15,6, eta 
gizonen artean, % 10,4, Nafarroan, 

2015ean). Dena den, sexuaren araberako 
aldeak ez dira hemen osorik islatzen, 

datuak etxeei buruzko informazio 
multzokatutik abiatuta lortu 

dira eta. 

Pobrezia 
erlatiboa 

(autonomia-erkidegoko 
atalase egonkorra)

Aztertu diren urte guztietan, 
emakumeena handiagoa da gizonena baino 
(2014an, % 28,6 eta % 26,3). Nolanahi ere, 
aintzat hartu behar da sexuaren araberako 

aldeak ikusezin geratzen direla neurri batean. 
Emakume eta gizon atzerritarren pobrezia 
erlatiboa, ordea, bertakoena baino askoz 

handiagoa da: emakumeen artean, 
atzerritarrena % 64,7 eta bertakoena 

% 22,8; gizonen artean, % 66,2 
eta % 19,8, hurrenez 

hurren.
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Pobrezia larria 
(autonomia-erkidegoko 

atalase egonkorra)
Hemen ere ez dira osorik agertzen 

sexuaren araberako aldeak; hala ere, 
emakumeena beti da handiena (2014an, 
emakumeen artean, % 10,3, eta gizonen 

artean, % 9,8%). Alabaina, askoz 
handiagoa da atzerriko emakume eta 

gizonen artean; zehazki, emakumeena 
lau bider handiagoa da, eta 

gizonena, 4,5 bider handiagoa.

Gizarte-bazterkeria
Kasu honetan, emakumeen eta 

gizonen arteko aldeak argiago ikuste 
aldera, etxean diru-sarrera handienak dituen 

pertsonaren sexua hartu da erreferentziatzat; 
Nafarroan, 2013an, horien % 34,4 emakumeak 

ziren, eta % 65,6, gizonak. Hala, 2013an, Nafarroan 
bazterkeria-prozesuak pairatu zituzten etxeen 

ehunekoa askoz handiagoa izan zen diru-sarrera 
handienak zituen kidea emakume bat bazen (kopuru 

osoaren % 22,0, eta kide hori gizona denean, % 
15,0). Etxeen gizarte-bazterkeriaren adierazle 

sintetikoak (ISES) emaitza horiek berresten ditu: 
1,21ekoa zen soldatarik handiena emakume 

batena zenean, eta 0,88koa diru-
sarrera handienak gizon batenak 

zirenean.
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8.  Gizarte-prestazioak



Aurreko kapituluan frogatu da emakumeen eta gizonen artean 
alde handiak daudela pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren 
eraginaren harira. Bertan lortu diren datuak abiapuntu hartu-

ta, kapitulu honetan ikusiko dugu desberdintasun horiek nola islatzen 
diren gizarte-prestazioak eskuratzeko ereduetan, izan gizarte-pres-
tazio horiek kontributiboak edo ez-kontributiboak, izan Estatukoak, 
autonomia-erkidegoak edo udalerrikoak, eta izan norbanakoenak edo 
familiarenak. Zehazkiago, datuak aurkeztuko ditugu honako prestazio 
hauei buruz: langabeziagatiko prestazioa (prestazio kontributiboa, 
Estatukoa eta norbanakoena), langabezia-subsidioa, txertaketako 
errenta aktiboa (bi horiek ez dira kontributiboak), errenta bermatua 
(prestazio ez-kontributiboa, autonomia-erkidegokoa, norbanakoentzat 
edo etxeentzat), gizarte-larrialdietarako laguntzak eta alokairueta-
rako subsidioa emateko Provivienda programa (azken biak prestazio 
asistentzialak dira, udalerrikoak, norbanakoentzat edo etxeentzat).

8.1.  Langabeziagatiko prestazio kontributiboa

Langabeziagatiko prestazioa kontributiboa da, eta enplegu bat nahi 
gabe galtzen denean jasotzen da26.

26.  Laguntza horren ezaugarri espezifikoak eta hura eskatzeko baldintzak glosarioan jaso dira.

Krisi ekonomikoan zehar, emakumeek eta gizonek Iruñean jaso-
tako langabezia-prestazio kopuruak bilakaera irregularra izan du: 
2007tik 2009ra bitarte, gora egin zuen; 2009-2011 tartean, aldiz, 
zertxobait txikiagotu zen; 2012tik 2013ra artean, berriro areagotu 
zen; eta azkenean, nabarmen egin zuen behera 2013tik 2016rako 
tartean.

Kontuan hartzen badugu langabezia etenik gabe handitu zela 
2008tik 2013ra bitartean, ulertuko dugu prestazio-kopuruak 2009-
2011 tartean ez zutela behera egin beharrak ere txikiagoak zirelako, 
baizik eta prestazioak pixkanaka bukatzen joan zirelako (aldi ba-
terako dira, eta ez dute inoiz bi urte baino gehiago irauten). Azken 
batean, ez du hobekuntzarik adierazten aurreko urteekin alderatuta; 
aitzitik, gerora langabeen babesik eza areagotu egin zela adierazten 
du. Ostera, 2013tik 2016ra bitarte gertatutako beherakada des-
berdina izan zen nolabait, langabezia-tasak testuinguru horretan 
murriztu izanarekin lotuta baitzegoen, hein batean behintzat. Dena 
den, langabezia-tasen beherakada ez zen prestazioena bezain bizia 
izan, eta horrenbestez, kasu honetan ere hipotesia izan daiteke 
prestazioen beherakadaren zati bat horiek bukatzearekin lotuta 
egon zitekeela.
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Emakumeen eta gizonen arteko aldeei begiratzen bazaie, nahiz eta 
joerak berdinak diren bi sexuetan, nabarmendu behar da igoerak askoz 
handiagoak direla gizonentzat (hala, langabeziagatiko prestazio kon-
tributiboen hartzaile nagusiak izan dira) emakumeentzat baino. Gure 
hipotesiaren arabera, datu hori bi prozesuren ondorio da: batetik, krisi 
ekonomikoak lanbide maskulinizatuetan izan zuen inpaktu handiena; 
eta bestetik, emakumeek lan-ibilbide ez-jarraitu eta etenagoak izan 
ohi dituzte. Hortaz, modu horretan handitu egiten da langabe diren 

baina prestazioa jaso ezin duten langileen proportzioa, hori jasotzeko 
eskubidea ez zutelako. Era berean, halakoetan, emakumeak bereziki 
babesgabe egoten dira.

Adinaren araberako banaketari erreparatuta, azpimarratu behar 
da hartzaile gazteen (16-29 urte) eta ez hain gazteen (30-39 urte) 
ehunekoa arian-arian murrizten joan dela azken hamarkadan, bai 
emakumeena bai gizonena. Datu horiek ez dute adierazten gaz-

61. grafikoa. Langabeziagatiko prestazio kontributibo kopuruaren bilakaera Iruñean, sexuaren arabera. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafar Lansareko Behatokiak emandako datuak erabili ditugu.

Emakumeen eta gizonen 
arteko aldeei begiratzen 
bazaie, nahiz eta joerak 

berdinak diren bi 
sexuetan, nabarmendu 
behar da igoerak askoz 

handiagoak direla 
gizonentzat (hala, 

langabeziagatiko 
prestazio kontributiboen 

hartzaile nagusiak izan 
dira) emakumeentzat 

baino. 
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teen langabezia txikiagotu zenik, garai horretan argi eta garbi 
egin baitzuen gora, baizik eta behera egin zuela langabeziagatiko 
prestazioa eskuratzeko behar beste denbora kotizatu zuen gazte 
kopuruak.

Emakumeen eta gizonen arteko aldeen harira, aztertu diren 
urte guztietan bistakoa da 50 urtetik beherako hartzaileen pro-
portzioa handiagoa dela emakumeen artean gizonen artean bai-

no; 50 urtetiko gora, berriz, gizonen proportzioa handiagoa da 
emakumeena baino.

Azkenik, banaketa heziketa-mailaren arabera aztertuko da. Urteen 
arteko progresioari begiratzen badiogu, ikusten da 2007tik 2014ra bi-
tartean langabeziagatiko prestazio bat jaso zuten eta lehen mailako 
edo maila txikiagoko ikasketak zituzten emakumeen eta gizonen 
ehunekoa handitzen joan zela nabarmen, eta egoera berdintsua da 

62. grafikoa. Langabeziagatiko prestazio kontributiboaren banaketa sexuaren eta adinaren arabera, Iruñean. 2007, 2010, 2013 eta 2016

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafar Lansareko Behatokiak emandako datuak erabili ditugu.

Azken hamarkadan, 
hartzaile gazteen (16-29 
urte) eta ez hain gazteen 
(30-39 urte) ehunekoa 
arian-arian murrizten 
joan da, bai emakumeena 
bai gizonena. Datu 
horiek ez dute adierazten 
gazteen langabezia 
txikiagotu zenik, garai 
horretan argi eta garbi 
egin baitzuen gora, 
baizik eta behera egin 
zuela langabeziagatiko 
prestazioa eskuratzeko 
behar beste denbora 
kotizatu zuen 
gazteen kopuruak.
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goi-mailako ikasketak dituztenen ehunekoarekin. Osterantzean, oso 
modu nabarmenean txikiagotu zen nahitaezko ikasketak amaituak 
zituzten hartzaileen proportzioa.

Emakumeen eta gizonen egoerak alderatuz gero, aztertu diren urte 
guztietan ikusten da goi-mailako ikasketak dituzten emakumeen pro-

portzioa beti dela handiagoa gizonena baino; lehen mailako edo mai-
la txikiagoko ikasketak dituzten gizonen proportzioa, ordea, beti da 
emakumeena baino handiagoa.

Datu horiek interpretatzea oso konplexua da, hartzaile-ehune-
koa txikiagoa izatea bi egoeraren seinale izan baitaiteke: batetik, 

63. grafikoa. Langabeziagatiko prestazio kontributiboaren banaketa sexuaren eta heziketa-mailaren arabera, Iruñean. 2007, 2010, 2013 eta 2016

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafar Lansareko Behatokiak emandako datuak erabili ditugu.

Datu horiek 
interpretatzea oso 

konplexua da, hartzaile-
ehunekoa txikiagoa 
izatea bi egoeraren 

seinale izan baitaiteke: 
batetik, gerta daiteke 

beharrak txikiagotu 
izana; eta bestetik, 

gerta daiteke prestazioa 
eskuratzeko aukera 

gutxiago izatea. 

Goi-mailako ikasketak 
zituzten hartzaileen 

proportzioa beti 
izan da handiagoa 

emakumeen artean 
gizonen artean baino, 
eta badirudi heziketa-

maila altua izateak 
eragin babesle biziagoa 

duela gizonentzat 
emakumeentzat baino. 

Gaur egun argi dago 
goi-mailako ikasketak 

dituzten hartzaileen 
artean emakumeak 

nagusi direla.
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gerta daiteke beharrak txikiagotu izana; eta bestetik, gerta daiteke 
prestazioa eskuratzeko aukera gutxiago izatea, hura bukatu delako 
edo hura eskuratzeko eskubidea ez delako garatu. Edonola ere, kri-
siak aurrera egin ahala, goi-mailako ikasketak zituzten hartzaileen 
proportzioa handituz joan da, eta dirudienez, horrek esan nahi du 
kolektibo horrek gero eta zailtasun gehiago izan dituela lanaren 
esparruan.

Era berean, aztertu diren urte guztietan, argi geratu da goi-mailako 
ikasketak zituzten hartzaileen proportzioa beti izan dela handiagoa 
emakumeen artean gizonen artean baino, eta badirudi heziketa-maila 
altua izateak eragin babesle biziagoa duela gizonentzat emakume-
entzat baino. Ildo horretan, aipatzekoa da goi-mailako ikasketak 
dituzten hartzaileen artean emakumeak nagusi direla gaur egun ere.

8.2.  Langabezia-subsidioa

Langabeziagatiko prestazio kontributiboari buruzko datuak aztertu 
ditugu jada, eta orain langabezia-subsidioan jarriko dugu arreta. Lan-
gabezia-subsidioa eta langabeziagatiko prestazioa zeharo ezberdinak 
dira, langabezia-subsidioa ez baita kontributiboa, baizik eta laguntza 
ekonomiko asistentzial bat27.

Beheko grafikoan ikusten den bezala, hartzaile-kopuruak erabat 
egin zuen gora 2007tik 2013ra artean, eta txikiagotzen hasi zen or-
dutik aurrera. Kasu honetan, beraz, eta langabeziagatiko prestazio 
kontributiboarekin ez bezala, ez zen beherakadarik gertatu 2009tik 
2011ra bitartean, eta horrek berresten du gorago aurkeztutako datuek 

27.  Laguntza horren ezaugarri espezifikoak eta hura eskatzeko baldintzak glosarioan jaso dira.

ez dutela beharrak txikiagotu zirela adierazten, baizik eta prestazioak 
bukatu egin zirela.

Krisiaren lehen bosturtekoan, igoera handiagoa izan zen gizonen 
artean emakumeen artean baino: gizonezko hartzaileen kopurua bost 
bider handitu zen, eta emakumezkoena, berriz, bikoiztu zen. Hala eta 
guztiz ere, aztertu diren urte guztietan, emakumezko hartzaileen 
kopurua beti izan da gizonezko hartzaileen kopurua baino handiagoa, 
prestazio kontributiboarekin ez bezala. Datu horrek adierazten du, 
emakumeak langabezian geratzen direnean, ez dutela izaten prestazio 
kontributiboa jasotzeko eskubidea izaten, gizonek baino maizago; 
zergatiak emakumeek ugalketa-esparruan dituzten erantzukizunak 
izan daitezke, eta horrekin lotuta, baita etenaldi ugari izan dituzten 
lan-ibilbideak ere.

Amaitzeko, aipatzekoa da sexuaren araberako aldeak ia-ia desagertu 
zirela 2015ean, baina berriro handitu zirela 2016an. Baliteke joera aldatu 
izana lan-merkatuari buruzko adierazleak zertxobait hobetu direlako; 
dena den, adierazi den moduan, hobekuntza hori gizonentzat izaten 
ari da mesedegarri, batik bat.

Datuak adinaren arabera bereiziz gero, aztertu diren urte guztietan 
ikusten da hartzaile gehienak 50 urtekoak edo hortik gorakoak zire-
la; 30 urte arteko gazteen proportzioa, aldiz, oso txikia zen. Emaitzak 
ulertzeko, aintzat hartu behar da ezen, nahiz eta langabezia-subsidioa 
jasotzeko eskubidea ematen duten egoerak ugari eta askotarikoak 
diren, mesedegarriagoak zaizkiela, oro har, adinekoei edo familia-kar-
gak dituztenei, eta bi egoera horiek, bistan denez, oztopo dira gazteek 
subsidioa jasotzeko.
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Emakumeen eta gizonen arteko aldeen harira, ikusi da adin handie-
neko kohorteek dutela pisu handien emakumeen artean, eta gazteen 
kohorteek, ostera, gizonen artean.

Azkenik, banaketa heziketa-mailaren arabera aztertuko da. Ildo horre-
tan, azpimarratu beharreko lehen elementua da ezen, langabeziagatiko 
prestazio kontributiboaren hartzaileekin alderatuta, heziketa-maila txikia 

(DBHra arte) duten subsidioaren hartzaileen pisua askoz ere handiagoa 
dela besteena baino; horien aldean, berriz, heziketa-maila altua (unibertsi-
tate-ikasketak edo goi-mailako lanbide-heziketa) dutenek pisu txikiagoa 
dute. Datu horiei jarraikiz, ematen du trebakuntzak ez duela langabezian 
egoteko arriskutik oso modu argian babesten, baina lagungarria da, ordea, 
oso epe luzeko langabezia (subsidioa eskatzea eragiten duena, prestazio 
kontributiboa bukatu delako) pairatzeko arriskuari aurre egiteko.

64. grafikoa. Langabezia-subsidio kopuruaren bilakaera Iruñean, sexuaren arabera. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafar Lansareko Behatokiak emandako datuak erabili ditugu.

Sexuaren araberako 
aldeak ia-ia desagertu 

ziren 2015ean, baina 
berriro handitu ziren 

2016an. Baliteke joera 
aldatu izana lan-

merkatuari buruzko 
adierazleak zertxobait 
hobetu direlako; dena 

den, adierazi den 
moduan, hobekuntza 

hori gizonentzat izaten 
ari da mesedegarri, 

batik bat.
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Emakumeen eta gizonen arteko aldeei erreparatuta, aztertutako urte 
guztietan garbi ikusi da lehen mailako edo maila txikiagoko ikasketak 
dituzten gizonen proportzioa beti izan dela handiagoa emakumee-
na baino; aitzitik, goi-mailako ikasketak (unibertsitate-ikasketak edo 
goi-mailako lanbide-heziketa) dituzten emakumeen ehunekoa beti izan 

da handiagoa gizonena baino, 2007an izan ezik. Neurri batean, datu 
horiek erakusten dute, oro har, emakumeek gizonek baino heziketa-maila 
altuagoa lortzen dutela. Halaber, neurri batean berriz ere, ematen du 
heziketa-maila altua izateak eragin babeslea duela epe luzeko langabezia 
ez pairatzeko, baina hein handiagoan gizonetan emakumeetan baino.

65. grafikoa. Langabezia-subsidioaren banaketa sexuaren eta adinaren arabera, Iruñean. 2007, 2010, 2013 eta 2016

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafar Lansareko Behatokiak emandako datuak erabili ditugu.

Hartzaile gehienak 50 
urtekoak edo hortik 
gorakoak ziren; 30 
urte arteko gazteen 
proportzioa, aldiz, oso 
txikia zen. Emaitzak 
ulertzeko, aintzat hartu 
behar da ezen, nahiz eta 
langabezia-subsidioa 
jasotzeko eskubidea 
ematen duten egoerak 
ugari eta askotarikoak 
diren, mesedegarriagoak 
zaizkiela, oro har, 
adinekoei edo familia-
kargak dituztenei, 
eta bi egoera horiek, 
bistan denez, oztopo 
dira gazteek subsidioa 
jasotzeko.
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8.3.  Txertaketako errenta aktiboa

Orain, Estatuko beste prestazio bat aztertuko dugu: txertaketako 
errenta aktiboa (RAI)28. Prestazio honi buruz, lehenik nabarmendu be-
har da krisi ekonomiko bete-betean handitu zela gehien (2010/2011tik 

28.  Laguntza horren ezaugarri espezifikoak eta hura eskatzeko baldintzak glosarioan jaso dira.

2012/2013ra bitartean), hala emakumeen nola gizonen artean. Ulertze-
koa da, RAIren hartzaileak prestazio kontributiboa eta langabezia-subsi-
dioa amaitu zaien pertsonak dira eta. Ordutik aurrera, hartzaile-kopurua 
egonkor samarra izan da, nahiz eta 2013tik 2015era artean aldaketak 
gertatu ziren. Azkenean, 2015etik 2016ra bitarte, behera egin zuen 

66. grafikoa. Langabezia-subsidioaren banaketa sexuaren eta heziketa-mailaren arabera, Iruñean. 2007, 2010, 2013 eta 2016

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafar Lansareko Behatokiak emandako datuak erabili ditugu.

Datu horiei jarraikiz, 
ematen du trebakuntzak 
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egoteko arriskutik oso 

modu argian babesten, 
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ordea, oso epe luzeko 
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duena, prestazio 

kontributiboa bukatu 
delako) pairatzeko 

arriskuari aurre egiteko.
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berriro, baina egiaztatu behar da ea oszilazioa aldi baterakoa izan zen 
edo joera benetan aldatu zen.

Emakumeen eta gizonen arteko aldeei begiratuta, ikusten da RAI 
geroago hasi zela handitzen emakumeen artean, eta nagusiki, 2011tik 
2012ra arteko aldian kontzentratu zela; orduan, hartzaile-kopurua ia-ia 
bikoiztu egin zen. Gizonen kasuan, aldiz, igoera pixkanaka gertatu zen. 
Orobat, ikusi da 2013tik 2015era bitartean gertatu diren oszilazioak txi-
kiagoak izan direla emakumeen kasuan, eta handiagoak gizonen kasuan.

Kontuan hartu behar da prestazio hori genero-indarkeriaren biktimei 
ere ematean zaiela langabezian badaude, eta baliteke emakumeen ar-
tean aldaketak txikiagoak izatea horrekin lotuta egotea, hori ez baitago 
ziklo ekonomikoari dagozkion aldaketen menpe, ez hein berean behintzat.

Adinaren araberako banaketari erreparatuta, ikusten da hartzaile 
gehienak 40 urtekoak edo hortik gorakoak direla, data eta sexua 
alde batera utzita. Hain zuzen ere, hori prestazioa eskuratzeko 
baldintzen ondorio da, hartzaileak luzaroan langabe egon diren 

67. grafikoa. Txertaketako errenta aktibo kopuruaren bilakaera Iruñean, sexuaren arabera. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafar Lansareko Behatokiak emandako datuak erabili ditugu.

Txertaketako errenta 
aktiboari (RAI) buruz, 
nabarmendu behar da 
krisi ekonomiko bete-
betean handitu zela 
gehien (2010/2011tik 
2012/2013ra bitartean), 
hala emakumeen 
nola gizonen artean. 
Ulertzekoa da, RAIren 
hartzaileak prestazio 
kontributiboa eta 
langabezia-subsidioa 
amaitu zaien pertsonak 
dira eta. Ordutik aurrera, 
hartzaile-kopurua 
egonkor samarra izan 
da, nahiz eta 2013tik 
2015era artean aldaketak 
gertatu ziren. 2015etik 
2016ra bitarte, behera 
egin zuen berriro, baina 
egiaztatu behar da ea 
oszilazioa aldi baterakoa 
izan zen edo joera 
benetan aldatu zen.
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45 urtetik gorako pertsonak dira eta. Emakumeen eta gizonen 
arteko aldeen harira, emakumeen artean pisu handien duen ko-
hortea gazteenek osatzen dute. Beste azalpen bat laguntzaren 
baldintzak dira, langabe luzaro egon diren 45 urtetik gorakoez gain, 
bikote-harremanean genero-indarkeria jasan duten emakumeei 
ere ematen baitzaie.

Amaitzeko, heziketa-mailaren araberako banaketa aztertuko dugu. 
Ikusi da banaketak eta langabezia-subsidioak antzeko ereduak dituz-
tela; alegia, heziketa-maila baxua duten emakumezko hartzaileen 
proportzioa oso handia da, eta heziketa-maila altua duten gizonezko 
hartzaileen ehunekoa oso txikia da. Berriro ere, badirudi datu ho-
riek adierazten dutela heziketa ez dela oso babes argia langabezian 

68. grafikoa. Txertaketako errenta aktiboaren banaketa sexuaren eta adinaren arabera, Iruñean. 2007, 2010, 2013 eta 2016

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafar Lansareko Behatokiak emandako datuak erabili ditugu.

Hartzaile gehienak 40 
urtekoak edo hortik 
gorakoak dira, data 

eta sexua alde batera 
utzita. Hain zuzen 

ere, hori prestazioa 
eskuratzeko baldintzen 
ondorio da, hartzaileak 
luzaroan langabe egon 
diren 45 urtetik gorako 

pertsonak dira eta.
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egoteko arriskuari aurre egiteko; hala ere, nabarmen babesten du 
oso epe luzeko langabezian egoteko arriskuaren aurrean. Amaitzeko, 
kontuan hartu behar da RAIren hartzaileak, funtsean, 45 urteko edo 
hortik gorakoak direla, batez besteko heziketa-maila gazteenena 
baino txikiagoa dutenak.

29. Laguntza horren ezaugarri espezifikoak eta hura eskatzeko baldintzak glosarioan jaso dira.

8.4.  Errenta bermatua

Errenta bermatua (2011ra arte, oinarrizko errenta; eta 2012tik 2016ra 
artean, gizarte-inklusioko errenta) autonomia-erkidegoetako prestazio 
ekonomiko bat da, oinarrizko beharrei aurre egin ezin dieten etxeentzat29. 

69. grafikoa. Txertaketako errenta aktiboaren banaketa sexuaren eta heziketa-mailaren arabera, Iruñean. 2007, 2010, 2013 eta 2016

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafar Lansareko Behatokiak emandako datuak erabili ditugu.

Datu horiei jarraikiz, 
ematen du trebakuntzak 
ez duela langabezian 
egoteko arriskutik oso 
modu argian babesten, 
baina lagungarria da, 
ordea, oso epe luzeko 
langabezia pairatzeko 
arriskuari aurre egiteko. 
Amaitzeko, kontuan 
hartu behar da RAIren 
hartzaileak, funtsean, 
45 urteko edo hortik 
gorakoak direla, batez 
besteko heziketa-maila 
gazteenena baino 
txikiagoa dutenak.
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Gorago deskribatu diren prestazioen aldean, subsidiarioa da; hortaz, 
hartzaileak prestazio horiek bukatu zaizkien edo horiek jasotzeko es-
kubidea ez duten herritarrak dira. Horrenbestez, zailtasun bereziko 
egoeretan dauden norbanakoak eta etxeak dira.

Prestazio honen inguruan azpimarratu behar den lehen elementua da 
hartzaile-kopurua zeharo handitu dela azken hamarkadan. Zehatz-me-
hatz, lehen igoera 2007tik 2011rako tartean gertatu zen, emakumezko 
hartzaile-kopurua 2,7 bider handitu baitzen, eta gizonezko hartzai-
le-kopurua, 4,9 bider. Ostera, 2011tik 2013ra bitarte, hartzaile-kopurua 
egonkortu egin zen. Gerora, aldiz, berriro igo zen 2013tik 2014ra artean: 
urtebetean, % 40ko igoera gertatu zen, bai emakumeen bai gizonen 
artean. Azkenik, 2015etik aurrera, hartzaile-kopurua murrizten hasi 
da. Hala ere, oraindik goiz da aldaketa puntuala den edo joera-aldaketa 
den ziur jakiteko.

Sexuaren araberako aldeen harira, funtsean ikusten da emakumezko 
hartzaile-kopurua beti izan dela gizonezko hartzaile-kopurua baino 
handiagoa, aztertu diren urte guztietan. Gainera, alde horiek argi 
areagotu dira 2014tik aurrera. Haatik, datu horiek zuhurtzia handiz 
interpretatu behar dira, errenta bermatuaren espedienteak ez bai-
tagozkie norbanakoei, baizik eta etxe oso bati; horrenbestez, errefe-
rentziazko pertsonaren sexua aldagai zehaztugabe bat da, legezko 
izapideak nork egiten dituen besterik ez baitu adierazten. Dena den, 
horrek ez du esan nahi aldagai horrek ez duenik baliorik, etxe-mota 
jakin batzuetan (guraso bakarreko eta pertsona bakarreko etxeak) 
erabat sinesgarria da eta; kontua da zuhurtzia handiz jokatu beharra 
dagoela emaitzak aztertzen direnean.

Aldi berean, ikusita emakumezko hartzaileen kopurua handiagoa 
dela gizonezko hartzaileen kopurua baino, baliteke emakumea iza-
tea laguntza eske joaten dena (gizarte-zerbitzuetara edo hirugarren 

sektoreko erakundeetara) etxe batean zailtasunak sortzen direnean. 
Jokatzeko eredu hori genero-sozializazio jakin batekin lotuta dago, 
eta teknika kualitatiboen bitartez azter daiteke sakonago.

Adinaren araberako banaketa aztertzen bada, eta beste presta-
zio-mota batzuen aldean, ikusten da gazteenek osatutako kohorteek 
dutela pisu handien errenta bermatuaren barruan. Emaitza kohorte 
horretako pobrezia-maila handiagoekin lotuta egon daiteke (beharrak 
handitzen dituzte), eta gerta daiteke, era berean, langile gazteenek behar 
beste kotizatzeko zailtasunen ondorio izatea, langabezian geratuz gero 
ezin izaten baitituzte prestazio kontributiboak jaso, nahiz eta biztanle 
horiek langabezia-maila handienak dituzten.

Bestalde, emakumeen eta gizonen arteko aldeei buruz esan behar 
da ezen, emakumeen artean, 16-29 eta 30-39 urte bitarteko kohorteek 
garrantzi handiagoa dutela gizonen artean baino; 50-59 urte arteko 
tarteak, aldiz, garrantzi handiagoa du gizonen artean emakumeen 
artean baino. Datu hori errepikatu egin da aztertu diren prestazio 
guztietan.

Azkenik, sexuaren eta etxe-motaren araberako analisia egingo 
dugu. Zehazkiago, aurrena guraso bakarreko etxeetako errealita-
te espezifikoan jarriko dugu arreta. Beheko grafikoan ikusten den 
moduan, etxe horiek kopuru osoaren ehuneko handi samar bat dira 
(gutxiengoa, dena den). Esate baterako, 2016an, bost etxetatik bat 
guraso bakarrekoa zen.

Aurkeztu diren datuen bidez, horrelako etxeen zaurgarritasuna age-
rian geratu da, baina sexuaren araberako datuak are interesgarriagoak 
dira. Hain zuzen ere, aztertu diren urte guztietan, guraso bakarreko ia 
etxe guztiak emakume batek eta beren seme-alabek osatzen dituzte, ia 
inoiz ez gizonek; adibidez, 2016an, etxeen % 94,6ko guraso arduraduna 
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emakume bat zen, eta gainerako % 5,4an, gizon bat. Informazio hori oso 
garrantzitsua da, argi erakusten baitu haurrek zer neurritan jarraitzen 
duten izaten “emakumeen” kontu bat, eta emakumeak nolako egoera 
ekonomiko zaurgarrian egoten diren.

Egia da, dena den, azken hamarkadan arian-arian handitzen 
ari dela guraso arduraduna aita bat den etxe hartzaileen kopurua; 
hala ere, ez dugu ahaztu behar igoera konstante baina ia hau-

temanezina dela. Hain ia hautemanezina non, 2016an, guraso 
bakarreko 100 etxetatik 95 emakumeek eta beren seme-alabek 
osatzen baitzituzten.

Amaitzeko, aurkeztu diren datuek adierazten dute, halaber, errenta 
bermatua jasotzen duten bost etxetatik bat guraso bakarrekoa eta 
amaduna dela; alegia, guraso arduradun bakarra ama bat dela. Horrek 
esan nahi du etxe-mota hori bereziki zaurgarria dela, eta aintzat hartu 

70. grafikoa. Errenta bermatu* kopuruaren bilakaera Iruñean, sexuaren arabera. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: grafikoa prestatzeko, Errealitate Sozialaren Behatokiak emandako informazioa erabili dugu. 
* Errenta bermatua 2016ko lege baten bidez finkatu zen, aurreko gizarte-inklusiorako errentaren ordez. Azken hori, era berean, oinarrizko errentaren ordez finkatu zen 2012an. Horrenbestez, aurkezten diren datuak 

denboran zehar aldatu diren prestazio batzuei buruzkoak dira.

Emakumezko hartzaile-
kopurua beti izan da 
gizonezko hartzaile-
kopurua baino 
handiagoa. Haatik, 
errenta bermatuaren 
espedienteak ez 
dagozkie norbanakoei, 
baizik eta etxe oso 
bati; horrenbestez, 
erreferentziazko 
pertsonaren sexua 
aldagai zehaztugabe bat 
da, legezko izapideak 
nork egiten dituen 
besterik ez baitu 
adierazten. Jokatzeko 
eredu hori genero-
sozializazio jakin batekin 
lotuta dago, eta teknika 
kualitatiboen bitartez 
azter daiteke sakonago.
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behar da politikak, programak eta gizarte-baliabideak diseinatu eta 
abian jartzen direnean.

Bigarrenik, pertsona bakarreko etxeen errealitate espezifikoa azter-
tuko da. Beheko grafikoan ikusten denez, errenta bermatua jasotzen 

duten etxe guztien ehuneko handi samar bat da (2016an, % 42,2), eta 
gainera, ia ez da aldatu aztertu diren data guztietan.

Sexuaren araberako banaketa aztertuz gero, argazkia oso 
bestelakoa da guraso bakarreko etxeen aldean: guraso bakarreko 

71. grafikoa. Errenta bermatuaren banaketa sexuaren eta adinaren arabera, Iruñean. 2007, 2010, 2013 eta 2016

Iturria: grafikoa prestatzeko, Errealitate Sozialaren Behatokiak emandako informazioa erabili dugu.

Adinaren araberako 
banaketa aztertzen bada, 

eta beste prestazio-
mota batzuen aldean, 
ikusten da gazteenek 
osatutako kohorteek 
dutela pisu handien 

errenta bermatuaren 
barruan. Emaitza kohorte 
horretako pobrezia-maila 

handiagoekin lotuta 
egon daiteke (beharrak 

handitzen dituzte), 
eta gerta daiteke, era 

berean, langile gazteenek 
behar beste kotizatzeko 

zailtasunen ondorio 
izatea, langabezian 

geratuz gero ezin izaten 
baitituzte prestazio 

kontributiboak jaso, 
nahiz eta biztanle 

horiek langabezia-maila 
handienak dituzten.
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etxe gehienak emakumeek (eta beren seme-alabek) osatzen 
dituzte, eta pertsona bakarreko etxeak, berriz, batik bat gizo-
nek osatzen dituzte. Esate baterako, 2016an, gizonek osatzen 
zituzten errenta bermatua jasotzen zuten pertsona bakarreko 
etxe guztien % 63,5.

Nolanahi ere, pertsona bakarreko etxeetan gizonak gehiengo izateak 
ez du berez esan nahi etxe horiek zaurgarriagoak direnik emakumeek 
osatutakoak baino; aitzitik, ziur asko kopuru handiarekin dago lotuta 
(hala behar du, gainera, guraso bakarreko ia etxe guztiak emakumeek 
osatutakoak dira eta).

72. grafikoa. Guraso bakarreko etxe-kopurua errenta bermatua jasotzen duten etxe guztien aldean, Iruñean. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: grafikoa prestatzeko, Errealitate Sozialaren Behatokiak emandako informazioa erabili dugu.

Azkenik, sexuaren 
eta etxe-motaren 
araberako analisia egin 
dugu. Aurrena guraso 
bakarreko etxeetako 
errealitate espezifikoan 
jarri dugu arreta, jakinik 
etxe horiek kopuru 
osoaren ehuneko 
handi samar bat direla 
(gutxiengoa, dena den). 
Esate baterako, 2016an, 
bost etxetatik bat 
guraso bakarrekoa zen.
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Azkenik, gizonen etxeen ustekabeko garrantzi erlatiboa iku-
sita, pentsa daiteke etxean emakume bat dagoenean, hura dela 
laguntzak, prestazioak eta beste batzuk eskatzeaz arduratzen 
dena; hartara, espedientea haren izenean irekitzen da, eta hori 

da estatistika guztietan agertzen dena; izapide eta eskaera ho-
riek egin ditzakeen emakumerik ez badago, ordea, gizonek berek 
egin behar dituzte, eta horrenbestez, haien egoera ikusgaiago 
bihurtzen da bestela baino.

73. grafikoa. Errenta bermatua jasotzen duten guraso bakarreko etxe-kopurua Iruñean, sexuaren arabera. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: grafikoa prestatzeko, Errealitate Sozialaren Behatokiak emandako informazioa erabili dugu.

Errenta bermatua 
jasotzen duten bost 
etxetatik bat guraso 

bakarrekoa eta amaduna 
da; alegia, guraso 

arduradun bakarra ama 
bat da. Horrek esan 

nahi du etxe-mota hori 
bereziki zaurgarria dela, 

eta aintzat hartu behar 
da politikak, programak 
eta gizarte-baliabideak 

diseinatu eta abian 
jartzen direnean.
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74. grafikoa. Pertsona bakarreko etxe-kopurua errenta bermatua jasotzen duten etxe guztien aldean, Iruñean. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: grafikoa prestatzeko, Errealitate Sozialaren Behatokiak emandako informazioa erabili dugu.

Pertsona bakarreko 
etxeak errenta bermatua 
jasotzen duten etxe 
guztien ehuneko handi 
samar bat dira (2016an, 
% 42,2), eta gainera, 
ia ez da aldatu aztertu 
diren data guztietan.
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8.5.  Gizarte-larrialdietarako laguntzak

Jaso daitezkeen beste gizarte-prestazio batzuk gizarte-larrialdie-
tarako laguntzak30 (GLL) dira, Iruñeko Udalak kudeatzen dituenak31. 

30. Laguntza horren ezaugarri espezifikoak eta hura eskatzeko baldintzak glosarioan jaso dira.

31. Laguntza horiei buruzko 2015eko eta 2016ko datuak soilik aurkeztu dira, orduan jarri zirelako abian.

Beheko grafikoan ikusten den bezala, onuradunen artean, emaku-
meak gehiengo izan ziren bi urteetan (2015ean, % 63, eta 2016an, 
% 61,8). Datu horrek berriro adierazten du emakumeak zaurgarriagoak 
direla gizonak baino, eta etxe batean zailtasunak sortzen direnean, 

75. grafikoa. Errenta bermatua jasotzen duten pertsona bakarreko etxe-kopurua Iruñean, sexuaren arabera. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: grafikoa prestatzeko, Errealitate Sozialaren Behatokiak emandako informazioa erabili dugu.

Guraso bakarreko etxe 
gehienak emakumeek 

eta beren seme-alabek 
osatzen dituzte, eta 
pertsona bakarreko 

etxeak, berriz, batik bat 
gizonek osatzen dituzte; 

hala ere, horrek ez du 
berez esan nahi etxe 

horiek zaurgarriagoak 
direnik emakumeek 
osatutakoak baino. 

Ziur asko, kopuru 
handiarekin dago lotuta; 

hala behar du, gainera, 
guraso bakarreko ia etxe 

guztiak emakumeek 
osatutakoak dira eta.
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laguntzak bilatu eta eskatzeaz arduratzen direnak emakumeak izan 
ohi direla.

Haatik, datu horiek zuhurtzia handiz interpretatu behar dira, 
errenta bermatuarekin bezala, espedienteak ez baitagozkie nor-
banakoei, baizik eta etxe oso bati; horrenbestez, erreferentziazko 
pertsonaren sexua aldagai zehaztugabe bat da, legezko izapideak 
nork egiten dituen besterik ez baitu adierazten. Dena den, horrek 

ez du esan nahi aldagai horrek ez duenik baliorik, etxe-mota jakin 
batzuetan (guraso bakarreko eta pertsona bakarreko etxeak) era-
bat sinesgarria da eta; kontua da zuhurtzia handiz jokatu beharra 
dagoela emaitzak interpretatzen direnean.

Gorago aipatu da eskura ditugun datuak erabat fidagarriak 
direla bi etxe-mota hauetarako: guraso bakarreko etxeak eta 
pertsona bakarreko etxeak. Hortaz, bereziki interesgarria da 

76. grafikoa. Iruñeko Udalaren gizarte-larrialdietarako laguntzen onuradunak sexuaren arabera. 2015etik 2016ra bitartean

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafar Lansareko Behatokiak emandako datuak erabili ditugu.

Errenta bermatuarekin 
bezala, espedienteak ez 
dagozkie norbanakoei, 
baizik eta etxe oso 
bati; horrenbestez, 
erreferentziazko 
pertsonaren sexua 
aldagai zehaztugabe 
bat da, laguntza nork 
eskatzen duen besterik 
ez baitu adierazten. 
Dena den, horrek ez 
du esan nahi aldagai 
horrek ez duenik 
baliorik, etxe-mota 
jakin batzuetan (guraso 
bakarreko eta pertsona 
bakarreko etxeak) 
erabat sinesgarria da 
eta; kontua da zuhurtzia 
handiz jokatu beharra 
dagoela emaitzak 
inpretatzen direnean.
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laguntza horien sexuaren araberako banaketa aztertzea kasu 
horietan.

Hala, ikusten da gizarte-larrialdietarako laguntzak jasotzen dituzten 
guraso bakarreko etxeen oso ehuneko handi bat (% 91,2) emakumeek 
eta beren seme-alabek osatzen dituztela, eta guraso arduraduna oso 
gutxitan (% 8,8) dela gizon bat.

Pertsona bakarreko etxeetan, aldiz, egoera alderantzizkoa da, eta 
hartzaile gehienak (% 59,7%) gizonak dira. Haatik, aurreko kasuan ez 
bezala, emakumeak gutxiengo dira baina kopuru osoaren ehuneko handi 
samar batekin (% 40,3).

Azken batean, bi kasuetan errepikatzen da errenta bermatuarekin 
lotuta ikusi den panorama.

77. grafikoa. Gizarte-larrialdietarako laguntzak jasotzen dituzten etxe-kopurua Iruñean, sexuaren eta etxe-motaren arabera. 2017. urtea

Iturria: grafikoa prestatzeko, Iruñeko Udalak emandako informazioa erabili dugu.

Gizarte-larrialdietarako 
laguntzak jasotzen 

dituzten guraso 
bakarreko etxeen oso 

ehuneko handi bat (% 
91,2) emakumeek eta 

beren seme-alabek 
osatzen dituzte, eta 

guraso arduraduna 
oso gutxitan (% 

8,8) da gizon bat.

Pertsona bakarreko 
etxeetan, aldiz, egoera 
alderantzizkoa da, eta 
hartzaile gehienak (% 

59,7%) gizonak dira. 
Haatik, aurreko kasuan 
ez bezala, emakumeak 

gutxiengo dira baina 
kopuru osoaren 

ehuneko handi samar 
batekin (% 40,3).
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Bigarrenik, interesgarria da aztertzea ea emakumeen eta gizonen 
artean alderik ba ote dagoen laguntza horren xedearen harira. Oro har, 
banaketa oso antzekoa dela ikusi da: bai emakumeen bai gizonen ar-
tean, laguntza horietako gehienak ostatu hartzeko (kopuru osoaren 
% 47,1 eta % 50,2, hurrenez hurren) eta heziketako, gizarteratzeko eta 
lan-integraziorako (% 40,5 eta % 38,8, hurrenez hurren) beharrei aurre 
egiteko erabili ziren. Sexuaren araberako aldeei erreparatzen badie-

gu, nabarmentzekoa da energiarekin lotutako beharrei aurre egiteko 
laguntzek pisu handiagoa dutela emakumeen artean gizonen artean 
baino (% 7,1 eta % 3,7, hurrenez hurren).

Amaitzeko, etxeek jasotako gizarte-larrialdietarako laguntzen batez 
besteko zenbatekoa aztertuko da, eskatzailearen sexuaren arabera. Kasu 
horretan ikusi da ez dagoela ia alderik emakumeen eta gizonen artean.

78. grafikoa. Gizarte-larrialdietarako laguntzak jasotzen dituzten etxe-kopurua Iruñean, sexuaren eta laguntzaren xedearen arabera. 2017. urtea

Iturria: grafikoa prestatzeko, Iruñeko Udalak emandako informazioa erabili dugu.

Bai emakumeen bai 
gizonen artean, laguntza 
horietako gehienak 
ostatu hartzeko 
(kopuru osoaren % 47,1 
eta % 50,2, hurrenez 
hurren) eta heziketako, 
gizarteratzeko eta 
lan-integraziorako 
(% 40,5 eta % 38,8, 
hurrenez hurren) 
beharrei aurre egiteko 
erabili ziren. Sexuaren 
araberako aldeei 
erreparatzen badiegu, 
nabarmentzekoa da 
energiarekin lotutako 
beharrei aurre egiteko 
laguntzek pisu handiagoa 
dutela emakumeen 
artean gizonen artean 
baino (% 7,1 eta % 3,7, 
hurrenez hurren).
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8.6.  Alokairuetarako subsidioa emateko 
Provivienda programa

Bukatzeko, alokairuetarako subsidioa emateko Provivienda pro-
grama eska daitekeen beste prestazio bat da, eta Iruñeko Udalak 

32. Laguntza horren ezaugarri espezifikoak eta hura eskatzeko baldintzak glosarioan jaso dira.

ematen du32. Ikusten denez, onuradun gehienak emakumeak dira. 
Ez alferrik, onuradunen % 78,8 emakumeak izan ziren 2016an, 
eta % 80,0 2017an, orain arte. Beste behin, datuak ikusita, na-
barmendu behar da kolektibo horren zaurgarritasun sozial eta 
ekonomikoa handiagoa dela gizonena baino, eta laguntzak eta 

79. grafikoa. Etxeek jasotako gizarte-larrialdietarako laguntzen batez besteko zenbatekoa sexuaren arabera, Iruñean. 2017. urtea

Iturria: grafikoa prestatzeko, Iruñeko Udalak emandako informazioa erabili dugu.

Etxeek jasotako 
gizarte-larrialdietarako 

laguntzen batez besteko 
zenbatekoa aztertu da, 
eta ikusi da ez dagoela 
ia alderik emakumeen 

eta gizonen artean.
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babesa eskatzeko aurretiko joera handiagoa dutela, etxean be-
harrezkoa denean.

Alabaina, oraingoan ere datuak zuhurtzia handiz interpretatu behar 
dira, laguntza honetan ere espedienteak ez baitagozkie norbanakoei, 
baizik eta etxe oso bati.

80. grafikoa. Alokairuetarako subsidioa emateko Iruñeko Udalaren Provivienda programaren onuradunak. 2016tik 2017ra bitartean

Iturria: Iruñeko Udala

Alokairuetarako 
subsidioa emateko 
Provivienda programa 
eska daitekeen beste 
prestazio bat da, eta 
Iruñeko Udalak ematen 
du; laguntza honetan 
ere espedienteak ez 
dagozkie norbanakoei, 
baizik eta etxe oso bati.
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Langabeziagatiko 
prestazio kontributiboak

Iruñeko joera orokorra berdina da 
emakume eta gizonentzat (igoera handia 

2007tik 2009ra bitarte; zertxobait murriztu 
zen 2009tik 2011ra artean; berriz ere pixka bat igo 
zen 2012tik 2013ra bitartean; eta azkenik, behera 
egiten ari da 2014tik aurrera), baina emakumeen 

artean, igoerak askoz txikiagoak izan ziren. 
Sexuaren araberako alde horiek ikusita, aintzat 

hartu behar da gizonen langabezia gehiago 
handitu zela, eta emakumeen proportzio 
handi bat langabezian zegoela baina ezin 

zuela prestazioa eskatu, nahikoa 
kotizatu ez izanagatik.

Langabezia-
subsidioa

Iruñean, kopurua zeharo 
handitu zen 2007tik 2013ra bitarte. 

Kopurua handiagoa izan zen gizonen 
artean emakumeen artean baino (gizonezko 

hartzaileen kopurua bost bider ere handitu zen, 
eta emakumezko hartzaileen kopurua bikoiztu 

zen); hala eta guztiz ere, emakumezko hartzaileen 
kopurua gizonezkoena halako bi izan zen 2007an, 
eta horrenbestez, emakume gehiagok jaso zuten 

laguntza aztertutako data guztietan, gizonek 
baino. Bukatzeko, bi sexuetan, jasotako laguntza-

kopurua txikiagotzen joan da pixkanaka 2013tik 
2016ra artean, eta joera horren zergatia izan 

daiteke prestazioak amaitzen ari direla 
edo lan-merkatuko adierazleak 

zertxobait hobetu direla.

Txertaketako 
errenta aktiboa

Hala emakumeentzat nola 
gizonentzat, igoerarik handiena krisia 
bete-betean zegoenean gertatu zen 

(2010/2011tik 2012/2013ra), orduan gero eta 
pertsona gehiagori beste prestazioak bukatzen 

hasi zitzaizkiolako, beharbada. Gero, 2015etik 2016ra 
bitarte, behera egin zuen zertxobait, baina egiaztatu 

behar da ea oszilazioa aldi baterakoa izan zen edo 
joera benetan aldatu zen. Kontuan hartu behar 
da prestazio hori genero-indarkeriaren biktimei 

ere ematean zaiela langabezian badaude, 
eta baliteke, oro har, emakumeen artean 

aldaketak txikiagoak izatea horrekin 
lotuta egotea, hori ez baitago ziklo 

ekonomikoari dagozkion 
aldaketen menpe.
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Errenta 
bermatua

Hartzaile-kopurua asko handitu 
zen 2007tik 2015era (emakumeenak 5,5 

bider egin zuen gora, eta gizonenak, 7,5 bider); 
ordutik aurrera, behera egin du pixka bat, baina 

ikusi beharko da ea aldi baterako oszilazio bat den ala 
benetako joera-aldaketa bat. Lehen fasean (2007-2011), 
emakumeen eta gizonen arteko aldeak txikiagotu egin 
ziren; hurrengo biurtekoan, egonkorrak izan ziren; eta 

2013tik aurrera, handitu egin dira ostera ere. Datu horiek 
interesgarriak dira, baina zuhurtzia handiz interpretatu 

behar dira, errenta bermatuaren espedienteak ez 
baitaude norbanakoekin lotuta, baizik eta etxe osoei 

baitagozkie. Azkenik, nabarmentzekoa da errenta 
bermatua jasotzen duten bost etxetatik bat 

guraso bakarrekoa dela, eta horietatik 
ia gehienetan (2016an, % 94,6) 

emakume bat dela guraso 
arduraduna.

Gizarte-
larrialdietarako 

laguntzak
Laguntza hauek 2015ean jarri 

ziren abian, eta onuradunen artean, 
emakumeak gehiengo izan ziren eman 
diren bi urteetan (2015ean, % 63, eta 

2016an, % 61,8). Guraso bakarreko etxeen 
kasu espezifikoan, kasuen ehuneko oso-

oso handi batean (% 91,2), emakume 
bat da guraso arduraduna. Pertsona 

bakarreko etxeetan, berriz, 
gizonak nagusitzen dira 

(2016an, % 59,7). Alokairuetarako 
subsidioa emateko 

Provivienda programa
Onuradun gehienak emakumeak 

dira; 2016an, kopuru osoaren % 78,8 
izan ziren, eta 2017an, orain arte, % 

80,0. Alabaina, oraingoan ere datuak 
zuhurtzia handiz interpretatu 

behar dira, laguntza honetan ere 
espedienteak ez baitagozkie 

norbanakoei, baizik eta 
etxe oso bati.
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9.  Etxebizitza 
izatea



Orain, etxebizitza izatearen harira emakumeen eta gizonen 
artean dauden aldeak aztertuko dira. Kasu honetan ere ikusi 
da ezen, bi sexuen egoera alderatuz gero, emakumeena oke-

rragoa dela gizonena baino. Soldata nagusia emakume batek jasotzen 
duenean, gainera, egoitza-bazterkeria jasateko arriskua argiro handiagoa 
da sostengatzaile nagusia gizon bat denean baino, eta hori bai Estatuan 
bai Nafarroan gertatzen da.

Egoitza-bazterkeria dagoela ondorioztatzeko, sei adierazle erabilt-
zen dira. Zehazkiago, etxe bat egoitza-bazterkeriako egoeran dagoela 
esaten da bertako kideak honelako toki batean bizi badira: infraetxe 
batean (txabola, etxabea, barrakoia, aurrefabrikatua edo antzekoa); 
eraikuntzan akats larriak dituen etxebizitza bat, aurri-egoeran, etab.; 
etxebizitza osasungaitz batean (hezetasunak, zikinkeria eta kiratsak); 
oztopo arkitektonikoak dituen etxebizitza batean, nahiz eta etxean 
desgaitasun fisikoa duten pertsonak dauden; estutasun-egoeran duten 
etxebizitza batean (beste pertsona batzuek edo erakunderen batek ut-
zitakoa, edo berralokatua, edo legez kanpo okupatua); pilaketa-egoeran 
(< 15 m2/pertsona); oso degradatuta dagoen inguru batean; edo etxe 
horretarako gastu handiegia den etxebizitza batean (diru-sarrerak - 
etxebizitza-gastuak < pobrezia larriaren atalasea).

Hemen azpimarratu behar da sei adierazle horietatik batean soilik 
ikusten dela soldata nagusia emakume batek duen etxeak egoera oke-
rragoan daudela soldata nagusia gizon batek jasotzen duen etxeena 
baino: diru-sarreren ehuneko handiegi bat etxebizitza ordaintzera eta 
mantentzera bideratzen duten etxeen proportzioa. Zehatz-mehatz, 
etxe horiek dira pobrezia larriko egoeran geratzen direnak etxebizitza 
ordaindu ondoren.

Pobrezia-arriskuari eta gizarte-prestazioak eskuratzeari buruz jar-
dun genuenean bezala, datu horiek ikusita ematen du emakumeen 
eta gizonen arteko desberdintasunen jatorria lan-merkatuan oraindik 
ere sexuaren arabera sortzen diren desberdintasunak direla.

Egin dugun analisi kuantitatiboari jarraikiz, aurrenekoz ger-
tura gaitezke etxebizitza dela-eta emakumeen eta gizonen ar-
tean sortzen desberdintasunetara. Alabaina, zehaztasun-maila 
eta desberdintasunen atzean dauden dinamiketan sakontzeko 
gaitasuna txiki samarrak dira. Ildo horretan, gogora ekarri behar 
dugu datuak kuantitatiboak baino ez direla, eta gainera, aurrez 
bazeuden iturrietatik atera direla; alegia, ez dira ad hoc diseinatu 
ikerlan hau egiteko.
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Halaber, kontuan hartu behar dira gertuko autonomia-erkidegoetan 
egin diren beste azterlan xehatuago batzuk (adibidez, Emakunde 2016); 
horietan agerian ipini da ezen, nahiz eta muturreko egoitza-bazterke-
riako egoerek batik bat gizonei eragiten dieten, badirela “ezkutuago” 
dauden beste egoera batzuk, nagusiki emakumeei eragiten dietenak 
(esate baterako, etxegabetzeko mehatxupean bizi diren pertsonak, 

seguruak ez diren edukitze-erregimenak dituztenak, edo bikotekidea-
ren edo familiaren indarkeriaren mehatxupean daudenak). Gainera, 
etxe falta erlatiboko (Tutty et al. 2014) egoera horiek gutxietsi egin 
dira eskuarki. Hori dela eta, oso garrantzitsua da horiek xehetasunez 
ikertzen hastea, eta dimentsio kualitatiboa ezinbestez darabilten 
metodologiak baliatzea.

81. grafikoa. Egoitza-bazterkeriako egoeran dauden etxeak diru-sarrera handienak dituen pertsonaren sexuaren arabera, Estatuan eta Nafarroan (%). 2013. urtea*

Iturria: Foessaren 2013ko inkesta. 

* Dena den, Nafarroari buruzko datuak orientazio moduan soilik ulertu behar dira, lagina txikia baita, eta beraz, errore-marjina, handia.

Etxebizitza izatearen 
harira, emakumeak 
egoera okerragoan 

daude gizonak baino. 
Soldata nagusia 

emakume batek jasotzen 
duenean, gainera, 

egoitza-bazterkeria 
jasateko arriskua 

argiro handiagoa da 
sostengatzaile nagusia 

gizon bat denean baino, 
eta hori bai Estatuan bai 
Nafarroan gertatzen da.
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82. grafikoa. Egoitza-bazterkeriaren adierazleak diru-sarrera handienak dituen pertsonaren sexuaren arabera, Estatuan eta Nafarroan (%). 2013. urtea*

Iturria: Foessaren 2013ko inkesta. 
* Nafarroari buruzko datuak orientazio moduan soilik ulertu behar dira, lagina oso txikia baita, eta beraz, errore-marjina, oso handia.

Kontuan hartzen diren 
sei adierazleetatik batean 
soilik ikusten da soldata 
nagusia emakumearena 
duten etxeak egoera 
okerragoan daudela 
soldata nagusia gizonak 
jasotzen duen etxeena 
baino: diru-sarreren 
ehuneko handiegi bat 
etxebizitza ordaintzera 
eta mantentzera 
bideratzen duten 
etxeen proportzioa. 
Zehatz-mehatz, etxe 
horiek dira pobrezia 
larriko egoeran geratzen 
direnak etxebizitza 
ordaindu ondoren.
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Hala Estatuan nola 
Nafarroan, soldata nagusia 

emakume batek jasotzen badu, 
egoitza-bazterkeriako arriskua handiagoa 
da, argi eta garbi, sostengatzaile nagusia 

gizon bat denean baino.

Alde horiek adierazten dute emakumeen 
artean etxeen ehuneko handiago bat dagoela 

gizonen artean baino, non diru-sarreren 
ehuneko handiegi bat etxebizitza ordaindu 

eta mantentzera bideratu behar baita.

Analisi sakonago bat egiteko, ikerketa 
kualitatiboa egin beharko 

litzateke.
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10. Baliabide sozioasistentzialak



Azken kapitulu honetan, emakumeen eta gizonen arteko des-
berdintasunak aztertuko dira baliabide sozioasistentzialen 
erabileraren harira. Zehazki, arreta adinekoen, desgaitasuna 

duten pertsonen eta etxerik gabekoen baliabideetan jarriko da.

10.1.  Adinekoentzako baliabideak

Adinekoentzako baliabideekin hasteko, funtsean egoitza-arreta 
aztertuko da. Ildo horretan, aipatu beharreko lehen elementua da 
emakumezko erabiltzaileen kopurua argiro handiagoa dela gizonezko 
erabiltzaileen kopurua baino, aztertu diren urte guztietan (2016an, 
emakumezko erabiltzaileen kopurua 2,3 bider handiagoa izan zen gi-
zonezko erabiltzaileena baino). Datu horrek zuzeneko lotura du emaku-
meen bizi-itxaropen luzeagoarekin; horren ondorioz, erronka eta behar 
espezifikoak dituzte, zahartzearekin, mendekotasunarekin eta alargun 
izateak dakarren bakardadearekin zerikusia dutenak.

33. Kasu honetan, ez da eguneko zentroei buruzko daturik eman zifrak txiki-txikiak direlako; hortaz, ez du zentzurik analisi kuantitatibo bat egiteak.

Eguneko zentroetako erabiltzaile gehienak ere emakumeak dira, 
baina azken urteotan, sexuaren araberako aldeak behera egiten dira, 
emakumezko erabiltzaileen kopurua pixkanaka txikiagotu delako, 
batik bat; 2008an, emakumezko 133 erabiltzaile izan ziren, baina 
horren erdia zegoen 2016an. Gizonezko erabiltzaileen kopurua, aldiz, 
egonkor samarra izan da.

10.2.  Desgaitasuna duten 
pertsonentzako baliabideak

Desgaitasuna duten pertsonen kasuan, nabarmendu behar da egoit-
za-zentroetako erabiltzaile gehienak gizonak direla33.

Hala ere, analisi kuantitatiboa egitea zaila da zifrak txiki-txi-
kiak direlako, baina azpimarratzekoa da gizonezko erabiltzai-
leen kopurua beti izan dela emakumezkoena baino handiagoa, 
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83. grafikoa. Egoitza-arreta adinekoentzat sexuaren arabera, Iruñean. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: grafikoa prestatzeko, Errealitate Sozialaren Behatokiak emandako datuak erabili ditugu.

Egoitza-arretaren 
harira, emakumezko 

erabiltzaileen kopurua 
argiro handiagoa da 

gizonezko erabiltzaileen 
kopurua baino 

(2016an, emakumezko 
erabiltzaileen kopurua 

2,3 bider handiagoa 
izan zen gizonezko 

erabiltzaileena baino). 
Datu horrek zuzeneko 
lotura du emakumeen 

bizi-itxaropen 
luzeagoarekin; horren 
ondorioz, erronka eta 

behar espezifikoak 
dituzte, zahartzearekin, 

mendekotasunarekin eta 
alargun izateak dakarren 

bakardadearekin 
zerikusia dutenak.
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84. grafikoa. Adinekoentzako eguneko zentroetako erabiltzaileak sexuaren arabera, Iruñean. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: grafikoa prestatzeko, Errealitate Sozialaren Behatokiak emandako datuak erabili ditugu.

Eguneko zentroetako 
erabiltzaile gehienak 
ere emakumeak dira, 
baina azken urteotan, 
sexuaren araberako 
aldeak behera egiten 
ari dira, emakumezko 
erabiltzaileen kopurua 
pixkanaka txikiagotu 
delako, batik bat; 
2008an, emakumezko 
133 erabiltzaile izan 
ziren, baina horren 
erdia zegoen 2016an. 
Gizonezko erabiltzaileen 
kopurua, aldiz, egonkor 
samarra izan da.
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85. grafikoa. Egoitza-arreta desgaitasuna duten pertsonentzat sexuaren arabera, Iruñean. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: grafikoa prestatzeko, Errealitate Sozialaren Behatokiak emandako datuak erabili ditugu.

aztertutako data guztietan. Bestalde, datu hori deigarria da, 
kontuan hartuta Nafarroan minusbaliotasuna duten pertsonen 
ehunekoa handiagoa dela emakumeen artean gizonen artean 
baino (2008an, emakumeak % 8,7 ziren, eta gizonak, % 6,1). Des-

gaitasuna duten pertsonentzat Iruñean dauden enplegu-zentro 
berezietako erabiltzaile gehienak ere gizonak dira. Beraz, datu 
horiek bat datoz egoitza-arretari buruzkoekin. Kasu honetan, 
ordea, sexuaren araberako aldeak are nabarmenagoak dira bes-

Desgaitasuna duten 
pertsonen kasuan, 

egoitza-zentroetako 
erabiltzaile gehienak 

gizonak dira. Hala ere, 
analisi kuantitatiboa 

egitea zaila da 
zifrak txiki-txikiak 

direlako, baina 
azpimarratzekoa da 

gizonezko erabiltzaileen 
kopurua beti izan dela 

emakumezkoena baino 
handiagoa, aztertutako 

data guztietan. Bestalde, 
datu hori deigarria 

da, kontuan hartuta 
Nafarroan desgaitasuna 

duten pertsonen 
ehunekoa handiagoa 

dela emakumeen artean 
gizonen artean baino 

(2008an, emakumeak 
% 8,7 ziren, eta 
gizonak, % 6,1).
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86. grafikoa. Desgaitasuna duten pertsonentzako enplegu-zentro berezietako erabiltzaileak sexuaren arabera, Iruñean. 2007tik 2016ra bitartean

Iturria: grafikoa prestatzeko, Nafar Lansareko Behatokiak emandako datuak erabili ditugu.

tean baino, eta beharbada, horrek esan nahi du, lan-merkatuan 
sartzearen harira, desberdintasun berak betikotzen ari direla 
desgaitasuna duten pertsonen artean eta desgaitasuna ez duten 
pertsonen artean.

10.3.  Etxerik ez dutenentzako baliabideak

Azkenik, etxerik ez dutenek zer baliabide dituzten eskura aztertuko da. 
Espero zitekeen bezala, erabiltzaile gehienak gizonak dira (2016an, % 88,6).

Desgaitasuna duten 
pertsonentzat Iruñean 
dauden enplegu-zentro 
berezietako erabiltzaile 
gehienak ere gizonak 
dira. Kasu honetan, 
ordea, sexuaren 
araberako aldeak are 
nabarmenagoak dira 
bestean baino, eta 
beharbada, horrek esan 
nahi du, lan-merkatuan 
sartzearen harira, 
desberdintasun berak 
betikotzen ari direla 
desgaitasuna duten 
pertsonen artean eta 
desgaitasuna ez duten 
pertsonen artean.
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Emaitza hori oso adierazgarria da, eta agerian jartzen du gizonak 
direla zaurgarrienak bazterkeria-prozesu horiek jasateko arriskua-
ri begira. Nolanahi ere, horrek ezin gaitu emakumeen errealitatea 
ahaztera eraman; hain zuzen, emakumeak gutxiengo dira argi eta 
garbi, eta zailtasun espezifikoei egin behar diete aurre, emakume 
izateak eta etxerik ez edukitzeak dakarten intersekzioaren ondorioz.

Programa-motaren arabera bereizten badugu, ikusten da emaku-
meen presentzia oso txikia dela (2016an, % 9,2) Iruñean aldi bate-

rako daudenentzako programan; egonaldi laburreko baliabide bat da 
(gehienez, urtean hiru gau), Estatuan zehar hiriz hiri ibiltzen diren 
pertsonentzat.

Iruñean erroldatuta daudenentzako programan, aldiz, emaku-
meen proportzioa handiagoa da (2016an, % 13,8); baliabide hori 
egonaldi ertainekoa da (gehienez, sei hilabete), eta hartzaileak 
Iruñean gutxienez hiru urte erroldatuta daramatzaten pertso-
nak dira.

87. grafikoa. Iruñeko Udaleko Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko Zerbitzuak arreta eman dien pertsona-kopurua, sexuaren arabera. 2011tik 2016ra bitartean

Iturria: grafikoa prestatzeko, Iruñeko Udaleko Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko Zerbitzuak emandako datuak erabili ditugu.

Etxerik ez dutenentzako 
baliabideen erabiltzaile 

gehienak gizonak 
dira. Emaitza hori 
oso adierazgarria 

da, eta agerian 
jartzen du gizonak 

direla zaurgarrienak 
bazterkeria-prozesu 

horiek jasateko arriskuari 
begira. Nolanahi ere, 

horrek ezin gaitu 
emakumeen errealitatea 

ahaztera eraman; hain 
zuzen, emakumeak 

gutxiengo dira argi eta 
garbi, eta zailtasun 

espezifikoei egin behar 
diete aurre, emakume 
izateak eta etxerik ez 
edukitzeak dakarten 

intersekzioaren ondorioz.
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Amaitzeko, emakumeen presentziarik handiena kalean artatzeko 
programan ikusi da (2016an, % 20,4); hartzaileak aterpetxera joan 
ezin diren edo handik atera diren pertsonak dira. Azken datu hori oso 
esanguratsua da: batetik, adierazten du emakumeek gizonek baino 
joera txikiagoa dutela egoitza-baliabideak eskuratzeko, izan egonaldi 

laburrekoak izan ertainekoak (pentsatzekoa denez, gerora haien zaur-
garritasuna handituz doa horregatik); eta bestetik, bistan geratzen da 
etxerik gabekoen artean ere badagoela emakumeen ehuneko handi 
samar bat, txikia bada ere. Garrantzitsua da hori gogoratzea, gizar-
teari buruzko diskurtsoan emakume horiek erabat ikusezinak baitira.

88. grafikoa. Iruñeko Udaleko Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko Zerbitzuko programetan (hiriz hiri dabiltzan etxerik gabekoentzat, erroldatuta 

daudenentzat eta arreta kalean jasotzen dutenentzat) arreta eman zaien pertsona-kopurua, sexuaren arabera. 2011tik 2016ra bitartean*

Iturria: grafikoa prestatzeko, Iruñeko Udaleko Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko Zerbitzuak emandako datuak erabili ditugu. 
* Baliabide horien ezaugarri espezifikoak eta horiek eskuratzeko baldintzak glosarioan jaso dira

Programa-motaren 
arabera bereizten badugu, 
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baterako daudenentzako 
programan 
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Iruñean erroldatuta 
daudenentzako 
programan (gehienez, 
sei hilabete), aldiz, 
emakumeen proportzioa 
handiagoa da; eta 
azkenik, emakumeen 
presentziarik handiena 
kalean artatzeko 
programan ikusi da. 
Horrek adierazten du 
emakumeek gizonek 
baino joera txikiagoa 
dutela egoitza-
baliabideak eskuratzeko, 
izan egonaldi laburrekoak 
izan ertainekoak 
(pentsatzekoa 
denez, gerora haien 
zaurgarritasuna handituz 
doa horregatik). Bestalde, 
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badagoela emakumeen 
ehuneko handi samar bat, 
txikia bada ere, gizarteari 
buruzko diskurtsoan 
emakume horiek erabat 
ikusezinak baitira.
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Etxerik ez 
dutenentzako 

baliabideak
Erabiltzaile gehienak 
gizonak dira (2016an, 

% 88,6).
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Adinekoentzako 
baliabideak

Aztertu diren urte guztietan, 
emakumezko hartzaileen 

kopurua beti izan da nabarmen 
handiagoa gizonezko hartzaileen 

kopurua baino (2016an, 2,3 
emakume gizoneko, egoitza-

baliabideetan).

Desgaitasuna 
duten pertsonentzako 
baliabideak (egoitza-

zentroak eta enplegu-zentro 
bereziak)

Aztertu diren data guztietan, gizonezko 
erabiltzaileen kopurua beti izan da 

emakumezkoena baino handiagoa. Datu hori 
deigarria da, kontuan hartuta Nafarroan 
desgaitasuna duten pertsonen ehunekoa 

handiagoa dela emakumeen artean 
gizonen artean baino (2008an, 

emakumeak % 8,7 ziren, eta 
gizonak, % 6,1).
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11. Ondorioak



Ikerlan honetan, Iruñeko hiriko emakumeen eta gizonen arteko desber-
dintasunen nondik norakoak eta ezaugarriak aztertu dira. Horretarako, 
zenbait esparru aztertu dira: demografia, heziketa, lan-merkatuko 

partaidetza, pobretzeko eta gizartetik baztertzeko arriskua, etxebizitza 
izateko aukera, gizarte-prestazioen erabilera eta baliabide sozioasis-
tentzialak.

Heziketaren gainean, batik bat frogatu da emakumeek emaitza 
akademiko hobeak lortzen dituztela gizonezko kideek baino. Izan ere, 
emakumeek ikasketak goiz uzteko joera txikiagoa dute gizonek baino 
(2016an, Nafarroan, emakumeen % 9,8k utzi zituzten, eta gizonen 
% 16,9k); Lanbide Heziketan, gizonak baino maila altuagoetan jarduten 
dute (2016/2017 ikasturtean, Oinarrizko Heziketan, 2,8 gizon zeuden 
emakumeko; Erdi-mailako Heziketan, 2 gizon emakumeko; eta Goi-mai-
lako Heziketan, 1,2 gizon emakume bakoitzeko); eta unibertsitate-ikas-
ketetan, emaitza akademiko hobeak lortzen dituzte gizonezko kideek 
baino (matrikulan, kreditu gehiago hartzen dituzte, kredituen ehuneko 
handiago bat aurkezten dute, eta aurkezten dituztenen artean, kredi-
tuen ehuneko handiagoa gainditzen dute gizonek baino).

Horrenbestez, esparru horretan, historian zehar emakumeek jasan 
duten egoera kaltegarria desagertu dela dirudi, eta ematen du alderant-
zikatu ere egin dela. Alabaina, gogoeta lasaitasunez eginez gero, ondorio 

horiei zenbait ñabardura egin behar zaizkie. Ez alferrik, beste adierazle 
batzuen arabera, oraindik ere badaude sexuaren araberako desberdin-
tasun garbiak, eta horrezaz landa, ez du ematen hezkuntza-sisteman 
lortutako arrakasta lan-merkatuan islatzen denik. Lehen elementua-
ri begiratzen badiogu, nabarmendu egin behar da ikasketen hautua 
sexuak baldintzatuta dagoela oraindik, batez ere Lanbide Heziketan 
(2016/2017 ikasturtean, Iruñean, hamar ikasletik bakar bat zen gizona 
Irudi pertsonala eta Gizarte eta kultur zerbitzuak eta komunitatearent-
zako zerbitzuak ikasketetan, adibidez; aitzitik, Garraioa eta ibilgailuen 
mantentze-lanak eta Fabrikazio mekanikoa ikasketetan, emakume 
bakar bat zegoen 50 ikasleren artean); baina unibertsitate-ikasketetan 
ere bai (ikasturte berean, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Indus-
tria eta Telekomunikazio Ingeniaritza fakultatean, bost ikasletatik lau 
gizonak izan ziren, eta Osasun Zientziak eta Giza eta Gizarte Zientziak 
fakultateetan, berriz, lau ikasletatik hiru emakumeak izan ziren). Orobat, 
irakasleen artean ere bereizketa bertikala argi ikusten da; denboran 
zehar bere horretan jarraitzen du, eta ez dirudi behera egiten ari denik 
(2015/2016 ikasturtean, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, emaku-
meak kontratupeko langileen ia erdia ziren, baina lau katedradunetatik 
hiruk gizon izaten jarraitzen zuten).

Esan bezala, nahiz eta emakumeen emaitza akademikoak gizo-
nenak baino hobeak diren, menpekotasunak hortxe dirau; hartara, 
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ematen du hobeak diren ezaugarri horiek ez dutela zuzeneko eraginik 
emakumeek lan-merkatuan duten partaidetzan, ez alde kuantitati-
boari ez kualitatiboari begira. Ez alferrik, emakumeen jarduera- eta 
okupazio-tasak txikiagoak dira gizonenak baino (2016an, Nafarroan, 
emakumeen % 53,8 aktibo zegoen, eta gizonen % 63,4; aldiz, lanean 
zeuden % 46,1 eta % 56,5, hurrenez hurren); gainera, gizonek baino 
langabezia-tasa handiagoak dituzte (antza, 2016an, emakumeen 
% 16,5 langabezian zegoen Iruñean, eta gizonen % 13; epe luzeko 
langabeziaren kasuan, emakumeen % 7,6 eta gizonen % 5,3 egon 
ziren egoera horretan). Egia da emakumeen eta gizonen arteko aldeak 
txikiagotu egin direla azken urteotan, erabat desagertu ez badira 
ere. Haatik, hori ez da genero-harremanetan egiturazko aldaketak 
gertatu izanaren emaitza, baizik eta krisi ekonomikoaren ondorio 
koiunturala, hasiera batean lanbide maskulinizatuetan izan baitzuen 
inpaktu handiena. Horren froga da, hain zuzen ere, azken urteotan 
gertatu den susperraldi ekonomiko ahularekin aldeak handitu egin 
direla berriro.

Halaber, azpimarratzekoa da ezen, lan-merkatuan emakumeek 
gizonek baino neurri txikiago batean parte hartu ez ezik, parte 
hartzen dutenean ere kalitate txikiagoko enpleguetan jarduten 
dutela, lan-motari (2015ean, Nafarroan, 0,4 emakumek ziharduten 
enplegu kualifikatuetan gizon bakoitzeko, eta proportzio bera ze-
goen zuzendaritza-lanpostuetan), enpleguan emandako denborari 
(urte berean, gizoneko 3,8 emakumek lanaldi partziala zuten), eta 
bistan denez, enplegu horrek sortzen dituen diru-sarrerei begira 
(2015ean, generoaren araberako soldata-arrakala % 29,6ra iritsi 
zen, eta Nafarroa arrakalarik handiena zuen Estatuko autono-
mia-erkidegoa izan zen).

Hortaz, lan-merkatua da genero-desberdintasunak bereziki handiak 
eta iraunkorrak diren esparruetako bat. Datu horiek ulertzeko, aintzat 

hartu behar da gizarte-egitura patriarkalaren oinarria lana sexuaren 
arabera banatzea izan dela; hala, gizonei lan produktiboa esleitu zaie, eta 
emakumeei, ugalketa- eta zaintza-lana. Egitura horrek bere bilakaera 
izan du; aldatuz joan da denboran zehar, baina indarrean jarraitzen du. 
Ildo horretan, interesgarria izango litzateke alderdi zehatzak ikertzea; 
esate baterako, emakumeen eta gizonen jarduera- eta okupazio-tasak 
seme-alaben kopuruaren arabera, baina zoritxarrez, ez dago horrelako 
daturik. Era berean, oso interesgarria izango litzateke genero-desberdin-
tasunen norainokoak aztertzea denboraren banaketari eta zaintza-lanak 
nork bere gain hartzeari begira, baina, berriz ere, ez Estatistikako Insti-
tutu Nazionalean (INE) ez Nafarroako Estatistika Erakundean (IEN) ez 
dago halakorik jasota. Interesgarria izango litzateke horrelako datuak 
izatea etorkizunean, Euskal Autonomia Erkidegoan bezala, han horre-
lakoak eskuragarri daude-eta Euskal Estatistika Erakundeak (Eustat) 
eginiko inkestei esker.

Gure testuinguruan, enplegua da norbanakoen eta etxeen di-
ru-sarreren iturri nagusia, baita bazterkeria-prozesuak jasateko 
arriskuari aurre egiteko oztoporik garrantzitsuena ere, nahiz eta 
ez den bakarra. Hartara, emakumeek lan-merkatuan duten egoera 
kaskarragoak pobrezia- eta bazterkeria-arrisku handiagoa dakar: 
2014an, Nafarroan, emakumeen % 15,6 eta gizonen % 10,4 pobrezia 
erlatiboko egoeran zeuden, eta % 10,3 eta % 9,8, pobrezia larrian, 
hurrenez hurren. Datu horiek kezkatzeko modukoak dira, batik bat 
kontuan hartuta sexuaren araberako aldeak ikusezin geratzen direla 
neurri batean, datuak lortzeko erabiltzen den informazio bateratua 
etxeei buruzkoa baita. Orobat, soldata nagusia emakume batek 
jartzen duen etxeetan ere bazterkeria-arriskua handiagoa bada bes-
telako egoeretan baino (2013an, kopuru osoaren % 22,0 ziren, eta 
sostengatzaile nagusia gizon bat zen etxeak, % 15,0). Adierazitako 
zifrak kezkagarriak dira, funtsean, Nafarroako arrakala Estatukoa 
baino handiagoa delako, argi eta garbi.
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Hala, emakumeek gizonek baino gutxiago parte hartzen dutenez 
lan-merkatuan, eta horrekin lotuta, pobrezia edo bazterkeria pai-
ratzeko arrisku handiagoa dutenez, emakumeek eta gizonek gizar-
te-prestazioak erabiltzeko ereduak horren araberakoak dira. Adibidez, 
langabeziagatiko prestazio kontributiboa gizonek erabiltzen dute 
sarriago emakumeek baino; langabezia-subsidioa, berriz, emakume 
gehiagok eskatzen dute gizonek baino. Emaitza horiek emakumeek 
lan-merkatuan duten ibilbideekin zerikusia dute: sarritan, etenaldi 
gehiago izaten dituzte eta zatituagoak dira gizonenak baino, nagusiki 
emakumeak arduratzen baitira ugalketa- eta zaintza-lanez. Horren 
eraginez, langabezian dauden emakume-kopuru handi samar batek 
ezin izan du lortu langabeziagatiko prestazio kontributiboa jasotzeko 
eskubidea, eta beraz, aukera bakarra subsidioa eskatzea da. Bestalde, 
krisia hasi aurretik eta horren lehen urteetan, batik bat emakumeek 
erabiltzen zuten txertaketako errenta aktiboa, eta orain, aldiz, gehienak 
gizonak dira. Bukatzeko, etxeentzako prestazio ez-kontributiboak 
ere (errenta bermatua, gizarte-larrialdietarako laguntzak eta alokai-
ruetarako subsidioa emateko Provivienda programa) emakumeek 
erabiltzen dituzte gehienbat. Kasu honetan, hala ere, eskuragarri 
dauden datuak zuhurtzia handiz interpretatu behar dira, espedienteak 
ez baitira norbanakoenak, etxe osoenak baizik; hortaz, horrek esan 
nahi du erreferentziazko pertsonaren sexuak legezko izapideak nork 
egin dituen baino ez duela adierazten. Azkenik, nabarmendu behar 
da ezen, errenta bermatua jasotzen duten etxeen artean, bostetik 
bat emakume batek eta beren seme-alabek osatzen dutela, eta oso 
gutxi dira gizon batek eta beren seme-alabek osatzen dutenak. Ho-
rrenbestez, guraso bakarreko etxe amadunak egoera bereziki zailean 
daude, eta seme-alaben zaintza-lana, hein handi batean, emakumeen 
gain dago oraindik ere.

Emakumeek pobrezia jasateko arrisku handiagoa dutenez gizonek 
baino, egoitza-bazterkeria pairatzeko probabilitate handiagoa ere 

badute. Izan ere, probabilitate hori handiagoa da soldata nagusia 
emakume batek duen etxeetan, hain zuzen ere, horrelako etxeetan 
bestelakoetan baino aukera gehiago baitaude diru-sarreren ehuneko 
handiegi bat etxebizitza ordaintzera bideratu behar izateko; ondo-
rioz, gerta daiteke etxe hori pobrezia larrian geratzea etxebizitza 
ordaindu ostean. Datu horiek oso kezkagarriak dira (etxebizitza 
duina izatea giltzarri da gizarte-inklusiorako), eta agerian jartzen 
dute ad hoc ikerlanak egin behar direla, arlo horretan oraindik ere 
badauden emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunetan 
sakontzeko.

Azkenik, aztertu da emakumeek eta gizonek zer ereduri jarrai-
tuz erabiltzen dituzten zenbait gizarte-baliabide (adinekoentzako, 
desgaitasuna duten pertsonentzako eta etxerik gabekoentzako 
baliabideak). Hala, egiaztatu da adinekoentzako baliabideak emaku-
meek erabiltzen dituztela gehienbat (2016an, 2,3 emakume izan 
ziren gizon bakoitzeko). Datu horiek zuzeneko lotura dute emaku-
meen bizi-itxaropen luzeagoarekin; horren ondorioz, erronka eta 
behar espezifikoak dituzte, zahartzearekin, mendekotasunarekin 
eta ezkontidea hiltzeak sarritan dakarren bakardadearekin zerikusia 
dutenak. Desgaitasuna duten pertsonentzako baliabideak, ordea, 
gizonek erabiltzen dituzte batez ere, eta harritzeko modukoa da, 
kontuan hartuta Nafarroan desgaitasuna duten pertsonen ehunekoa 
handiagoa dela emakumeen artean gizonen artean baino. Nolanahi 
ere, baliteke horren jatorria hemen darabiltzagun zifren kopuru urria 
izatea. Azkenik, etxerik ez dutenentzako baliabideak, funtsean, gi-
zonek erabiltzen dituzte (2016an, erabiltzaile guztien % 88,6 izan 
ziren), haiek baitira gehiengoa kolektibo horren barruan. Dena den, 
horrek ezin gaitu emakumeen errealitatea ahaztera eraman; hain 
zuzen, emakumeak gutxiengo dira argi eta garbi, eta zailtasun es-
pezifikoei egin behar diete aurre, emakume izateak eta etxerik ez 
edukitzeak dakarten intersekzioaren ondorioz.
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13. Eranskinak



13.1. Gizarte-bazterkeriaren adierazleak FOESSA inkestetan

Bazterkeriaren
ardatzak

Dimentsioak Alderdiak Adierazleak

Ekonomikoa

Partaidetza
ekoizpenean

Enplegutik
baztertzea

1 Sostengatzaile nagusiak langabezian urtebete baino gehiago daraman etxeak.

2
Sostengatzaile nagusiak bazterkeriako enplegu bat duen etxeak: etxez etxeko saltzailea, salmenta 
ibiltaria laguntza moduan, salmenta ibiltari marjinala, etxeko langile ez-kualifikatuak, nekazaritzako 
aldi baterako peoiak, sasoikako langileak, kartoi biltzaileak, propaganda-banatzaileak, eskaleak.

3
Sostengatzaile nagusiak bazterkeriako enplegu bat duen etxeak: ez dauka Gizarte Segurantzaren es-
taldura (enplegu irregularra).

4
Lanean diharduen inor ez dagoen etxeak, ezta pentsionista kontributiboak, bajan dauden aktiboak edo 
INEMen langabeziagatiko prestazio kontributiboak jasotzen dituztenik ere.

5 Langabeak bizi diren etxeak, azken urtean prestakuntza okupazionala jaso gabe.

6 Aktibo guztiak langabezian dauden etxeak.

Partaidetza
gizarte-

produktuan

Muturreko 
pobrezia

7
Muturreko pobrezia: familia-errentaren erdiko balio baliokidearen (3.000 €/urte) % 30etik beherako 
diru-sarrerak.

Pribazioa 8
Gizartearen % 95ek baino gehiagok oinarrizkotzat jotzen duen ondasunen bat ez duten etxeak, or-
daindu ezin dutelako (iturriko ura, ur beroa, argindarra, hondakin-urak hustea, komun osoa, sukaldea, 
arropa-garbigailua, hozkailua).
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Bazterkeriaren
ardatzak

Dimentsioak Alderdiak Adierazleak

Politikoa
(herritarrak)

Eskubide
politikoak

Eskubide 
politikoetatik 

baztertzea

9
Ordezkari politikoak hautatzeko eta hautatua izateko eskubidea: 18 urteko edo hortik gorako norbait 
bizi den etxeak, Erkidegotik kanpoko nazionalitatea badu.

10
Kontuan hartua izateko eta erabaki kolektiboak hartzeko prozesuan eragiteko gaitasun eraginkorra: 
ez dute hauteskundeetan parte hartzen ez zaielako interesatzen, eta ez dute parte hartzen herritarrek 
sortutako inolako erakundetan.

Gizarte-
eskubideak

Heziketatik 
baztertzea

11 Eskolatuta ez dauden 3 eta 15 urte arteko adingabeak dauden etxeak.

12
16 eta 64 urte bitarteko inork ikasketarik ez duen etxeak: 16 urtetik 44 urtera bitarte, OHO, DBH edo 
eskola-graduaturik ez; 45 urtetik 64 urtera artean, bost urte baino gutxiago eskolan.

13 Irakurtzen eta idazten ez dakien 65 urteko edo hortik gorako norbait dagoen etxeak.

Etxebizitzatik
baztertzea

14 Infraetxebizitza: txabola, etxabea, barrakoia, aurrefabrikatua edo antzekoa.

15 Akats larriak eraikuntzan, aurri-egoeran, etab.

16 Hezetasunak, zikinkeria eta kiratsak (osasungaitza).

17 Pilaketa larria (< 15m2/pertsona).

18
Estutasun-egoeran edukitzea (beste pertsona batzuek edo erakunderen batek utzitakoa, edo berra-
lokatua, edo legez kanpo okupatua).

19 Inguru degradatua.

20 Oztopo arkitektonikoak, etxean desgaitasun fisikoak dituzten pertsonak egonda.

21 Etxebizitzarekin lotutako gastu handiegiak (diru-sarrerak - etxebizitza-gastuak < muturreko pobreziaren atalasea).

Osasungintzatik
baztertzea

22 Osasun-estaldurarik ez.

23 Azken hamar urteotan, gosea izan dute maiz, edo gose dira orain.

24
Heldu guztiek desgaitasun bat, gaixotasun kroniko bat edo osasun-arazo larriak dituzte, eguneroko 
jarduerak baldintzatzen dizkietenak.

25
Mendekotasuna duten pertsonak bizi diren etxeak (beste pertsona batzuen laguntza edo zaintza behar 
dute eguneroko jardueretan, baina ez dute hori jasotzen).

26 Gaixoak bizi diren etxeak, urtebetean osasun-zerbitzuak erabili ez dituztenak.

27 Botikak erosteari eta tratamenduak edo dietak egiteari utzi dioten etxeak, arazo ekonomikoak direla eta.
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Bazterkeriaren
ardatzak

Dimentsioak Alderdiak Adierazleak

Gizarte-loturak,
gizarte-

harremanak

Gizarte-
gatazka,
anomia

Familia-
gatazkak

28 Azken hamar urteotan, etxeko norbaitek tratu txar fisiko edo psikologikoak jasan ditu, edo jasaten ari da.

29 Oso harreman txarrak, harreman txarrak edo harreman txar samarrak dauden etxeak.

Jokabide 
asozialak

30
Azken hamar urteotan alkoholarekin, beste droga batzuekin edo jokoarekin arazoak izan dituzten edo 
oraindik ere badituzten pertsonak bizi diren etxeak.

31 Norbait ama izan da nerabezaroan bikotekiderik gabe, edo ia-ia egoera horretan egon da.

Delituzko 
jokabideak

32
Azken hamar urteotan justiziarekin arazoak izan dituzten edo oraindik ere badituzten pertsonak bizi 
diren etxeak (aurrekari penalak).

Gizarte-
isolamendua

Familiaren 
laguntzarik ez

33 Etxean harremanik ez duten pertsonak, gaixotuz gero edo arazoak izanez gero laguntzarik ez dutenak.

Bizilagunen 
arteko gatazka

34 Bizilagunen arteko harremana txarra edo oso txarra den etxeak.

Erakundeetan 35
Etxeko norbait erakunderen batean dago: ospitaleak eta pisu psikiatrikoak, droga-mendekotasunari 
aurre egiteko zentroak, adingabeen zentroak, espetxeak, iragaitzazko bidaiarien zentroak edo emaku-
meen zentroak.
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13.3. Glosarioa

Jarduera-tasa: aktibo diharduten pertsona-kopuru osoaren eta 
16 urteko edo hortik gorako biztanleriaren arteko zatidura da.

Okupazio-tasa: okupatuta dauden pertsona-kopuru osoaren eta 
16 urteko edo hortik gorako biztanleriaren arteko zatidura da.

Langabezia-tasa: okupatuta dauden pertsona-kopuru osoaren eta 
biztanleria aktiboaren arteko zatidura da.

Epe luzeko langabezia: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 
(SEPE) arabera, norbait epe luzeko langabezian dagoela esaten da 
egoera horretan geratu bazen duela 6 hilabete baino gehiago (25 ur-
tetik beherakoak) edo duela urtebete baino gehiago (gainerakoak).

AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion): adierazle honen 
bidez, pobrezia eta gizarte-bazterkeria jasateko arriskua neurt-
zen da. EUROSTATen barruan eginiko adierazleen bateratze-lana 
dela-eta sortu zen, eta EU2020 Estrategiaren bitartez abian jarri 
zen. Balio bikoitza du: batetik, Europako datuak bateratu direnez 
gero, herrialdeak alderatu daitezke; eta bestetik, horren barruan 
monetarioak ez diren dimentsioak ere aintzat hartzen direnez (po-
brezia-arriskuaren tasa gizarte-transferentzien ostean, gabezia 
material larria, eta lan-intentsitate txikia), pobreziaren definizioa 
zabaltzeko eta monetarioak soilik ez diren alderdiak ere kontuan 
hartzeko aukera ematen du (EAPN 2014), nahiz eta esfera ekono-
mikoarekin lotuta dauden argiro. Xehetasun handiagoz, esaten da 
pertsona bat pobrezia edo gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan 
dagoela honako egoera hauetan (INE):

pobrezia jasateko arriskuan daude gizarte-transferentzien ostean: 
pertsona horien diru-sarrerak eskuragarri duten errenta-
ren erdiko balio baliokidearen % 60tik beherakoak dira 
(gizarte-transferentzien ondoren). Diru-sarrerak inkesta 
egin aurreko urtekoak dira.

gabezia material larria jasaten dute: pertsona horiek bizi diren etxeetan ez 
dira betetzen, gutxienez, bederatzi kontzeptu hauetatik 
lau: ez izatea atzerapenik alokairuaren, hipotekaren, etxe-
bizitzarekin lotutako ordainagirien edo epekako erosketen 
ordainketan; etxebizitza tenperatura egokian eduki ahal 
izatea hotza egiten duen hilabeteetan; ustekabeko gas-
tuei aurre egin ahal izatea; haragia, oilaskoa edo arraina 
bi egunean behin jan ahal izatea; etxetik kanpo oporretan 
joan ahal izatea urtean astebetez, gutxienez; autoa iza-
tea; arropa-garbigailua izatea; koloretako telebista izatea; 
telefono bat izatea.

oso lan-intentsitate txikiko etxeetan bizitzea: 0 urtetik 59 urtera arteko 
pertsona horiek bizi diren etxeetan, lan egiteko adina 
dutenek lan-ahalmen osoaren % 20 baino gutxiago lan 
egin zuten elkarrizketa egin aurreko urtean.

Pobrezia erlatiboa: etxe bat pobrezia erlatiboko egoeran dagoe-
la esaten da diru-sarrerak errentaren erdiko balio baliokidearen 
% 60tik beherakoak badira. Baliokidetasuna zehazteko, diru-sa-
rrerak kalkulatu behar dira kontsumo-unitateko, eta diru-sarrera 
horiek lortzeko, etxeko diru-sarrera guztiak zati kontsumo-unitate 
(u.c.) kopurua egin behar da. Kontsumo-unitateak kalkulatzeko, 
ELGEren baliokidetasun-eskala aldatua erabiltzen da, Eurostatek 
ere erabiltzen duena. Hartan, lehen helduaren balioa 1 da; gaine-
rako helduena, 0,5; eta 14 urtetik beherakoena, 0,3 (Errealitate 
Sozialaren Behatokia 2017).

Pobrezia larria: etxe bat pobrezia larriko egoeran dagoela esaten 
da diru-sarrerak errentaren erdiko balio baliokidearen % 30etik 
beherakoak badira.
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Etxeen gizarte-bazterkeriaren adierazle sintetikoak (ISES): 
35 adierazletatik34 abiatuta kalkulatu da, eta 0 balioa esleit-
zen zaie arazo horietatik bat ere ez duten etxeei. Etxe guztien 
multzorako batezbestekoa Estatuan eta 2007an 1 izateko mo-
duan eratu da. Hori da, beraz, lan honetan zehar aurkeztu diren 
balioetarako erreferentzia-puntua, bai 2007rako bai 2009 eta 
2013rako.

Langabeziagatiko prestazio kontributiboa: prestazioa kontribu-
tibo bat da, eta enplegu bat nahi gabe galtzen denean jasotzen 
da. Prestazio hori jasotzeko, gutxienez urtebete lan egin behar 
izan da azken sei urteotan. Zenbatekoa kalkulatzeko, lan egin den 
aldietako kotizazioak hartzen dira kontuan (Enplegu eta Gizarte 
Segurantzako Ministerioa).

Langabezia-subsidioa: langabezia-subsidioa eta langabeziagatiko 
prestazioa zeharo desberdinak dira, langabezia-subsidioa ez baita 
kontributiboa, baizik eta laguntza ekonomiko asistentzial bat. 
Hartzaileak langabeziagatiko prestazio kontributiboa bukatu zaiz-
kien herritarrak dira, edo hori jasotzeko nahikoa denbora kotizatu 
ez dutenak. Guztira, 426 € dira hilero. Iraupena zenbait faktoreren 
araberakoa da, eta hiru hilabetetik zenbait urtera artekoa izan 
daiteke (Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa).

Txertaketako errenta aktiboa (RAI): laguntza asistentzial bat 
da, eta hartzaileak behar ekonomikoa duten pertsonak dira, zail-
tasun larriak badituzte lan-merkatura berriz sartzeko. Zehazki, 
epe luzeko eta 45 urtetik gorako langabeak, 45 urtetik gorako 
itzulitako emigranteak, bikote-harremanean genero-indarkeria 

34.  Adierazle horiek eranskinean jasota daude.

jasan duten emakumeak, eta % 33ko edo hortik gorako des-
gaitasuna duten pertsonak. Hilean 426 € dira, eta gehienez, 
11 hilabetez.

Errenta bermatua (EB): prestazio ekonomiko honen hartzaileak 
nahikoa diru-sarrera ez dituzten eta gizarte-bazterkeriako egoeran 
dauden pertsonak eta etxeak dira. (Gizarte-bazterkeria proze-
su dinamiko baten modura ulertuta, zeinean askotariko defizit 
edo gabeziak pilatu edo konbinatzen baitira zenbait esparrutan: 
arlo pertsonala, harremanen esparrua, lanekoa edo gizarte eta 
ingurumenekoa). Osagarria eta subsidiarioa da indarreko legerian 
jasota dauden edozein motatako baliabide edo prestazioekiko. 
Langabeziagatiko prestazio kontributiboa, langabezia-subsidioa 
eta RAI ez bezala, EB ez da Estatuko prestazio bat, baizik eta 
autonomia-erkidegoetakoa. Hartzaileak ez dira norbanakoak 
soilik, pertsonak nahiz familia-unitateak baizik. EB 2016ko lege 
baten bidez finkatu zen, aurreko gizarte-inklusiorako errentaren 
ordez. Azken hori, era berean, oinarrizko errentaren ordez finkatu 
zen 2012an.

Gizarte-larrialdietarako laguntzak (GLL): Iruñeko Udalaren pres-
tazio ekonomiko hauek ez dira aldian behingoak, eta helburua gastu 
espezifikoak ordaintzea da, ohikoak zein ezohikoak, gizarte-baz-
terkeriako egoerak prebenitu, saihestu edo arintzeko.

Alokairuetarako subsidioa emateko Provivienda programa: 
Iruñeko Udalaren prestazio ekonomiko bat da, bermatua ez dena; 
alegia, eman egiten da aurrekontua eskuragarri dagoen bitartean. 
Helburua krisi ekonomikoan dauden etxeen alokairuaren zati bat 
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ordaintzea da, etxebizitza izatea edo mantentzea kolokan badago. 
Infraetxebizitza edo etxebizitza desegokia denean ere ematen da. 
Lehentasun erabatekoa kalean dauden (etxegabetzeengatik, etab.) 
eta adingabeak dituzten familiei subsidioa ematea da, alokairua 
ordaintzeko.

Etxerik Gabeko Pertsonak Artatzeko Udal Zerbitzua: Iruñeko 
Udalaren baliabide bat da, eta horren barruan, hiriz hiri ibiltzen 
direnak, Iruñean erroldatuta daudenak eta kalean egoten direnak 
artatzeko programak daude.

Hiriz hiri ibiltzen diren etxerik gabekoentzako programa: egonaldi laburre-
ko baliabide bat da (gehienez, hiru gau urtean), 35 toki 
daude eta hartzaileak Estatuan zehar hiriz hiri ibiltzen 
diren pertsonak dira.

Erroldatuta dauden etxerik gabekoentzako programa: egonaldi ertaineko 
programa bat da (gehienez, sei hilabete), 15 toki ditu eta 
hartzaileak Iruñean gutxienez hiru urte erroldatuta da-
ramatzaten pertsonak dira. Baliabide honek bi fase ditu: 
lehenengoan, exijentzia-maila txikia da, eta diagnosti-
koa egiten da orduan; bigarrenean, aldiz, erabiltzaileek 
substantziarik ez hartzeko konpromisoa hartzen dute. 
Kasu honetan, oinarrizko beharrak asetzeaz gain, zenbait 
jarduera egiten dira erabiltzaileek bazterkeria handiko 
egoera gainditu dezaten.

Arreta kalean emateko programa: hiri osoan zehar, gizarte-, osasun-la-
guntza eta beste ematen zaie etxerik ez duten pertso-
nei, aterpetxera ezin badira joan edo handik atera badi-
ra. Abian diren baliabideetan laguntzeko funtsezkoa 
da, mesedegarria baita lan egiteko bestelako dinami-
kak bideratzeko, pertsonekin gertuagoko harremanak 
sortzeko, eta esku hartzeko aukera gehiago izateko. 
Orobat, lagungarri da kasu berriak detektatzeko eta 
beste batzuk Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara biderat-
zeko.
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