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POBRETZE POLITIKAK EUSKAL HERRIAN: 
LAN ERREFORMAREN APLIKAZIOAREN ETA MURRIZKETEN ERAGINA
POBREZIAN ETA LANGABEZIAREN AURREKO BABES SISTEMETAN

• 10 langiletik bi pobreak dira Euskal Herrian
• 10 langiletik (jardunean zein langabezian) ia 4 pobreak dira
• Langabezian diren langileetatik, ia erdia babesik gabe dago
• Diru-sarrerak bermatzeko errenten zenbatekoak pobreziaren mugaren %75ra ez dira iristen

SARRERA

Ukaezina da pobrezia errealitatea bat dela Euskal Herrian, eta ukaezina da, halaber, beraren
neurria gero eta handiagoa dela.  xosten eta azterlan guzti-guztiek berresten dute mugimendu
sozial eta sindikalek egunero salatzen dutena. Gero eta gehiago dira  baliabide ekonomiko nahiko-
rik ez duten sektoreak gutxieneko ongizate-mailari eusteko (dirua eskura izatea, etxebizitza,
elikadura, haur-garapena, aisia eta kultura). 

Dena dela, ez da aski pobreziaz konturatzea eta beraren argazkia egitea. Gisa berean, ez dira
baliagarriak boterearen diskurtso paternalistak. Instituzioek identifikatu beharko lituzkete pobrezia
sortzera eta hedatzera daramaten erabakiak. Pobreziaz hitz egitea pobrezia ekartzen duten proze-
su eta erabakiez hitz egitea da. Ezein diskurtsok ez du baliorik ez badu planteatzen hori gainditzea.
Horregatik, eta diskurtso teoriko hutsal eta errazetan ez galtzeko, lan honetan pobreziaren
atzean diren mekanismoak salatu nahi ditugu, bereziki laneko pobrezia eta prekarietatea,
horixe baita bizi-baldintzak okertzeko prozesuaren elementu nagusietako bat, biztanleriaren
sektore gero eta zabalagoentzat.

LABen aldetik, argi eta garbi salatu nahi dugu: lan-pobreziaren jatorria Euskal Herriko eskubide
sozial eta ekonomikoak etengabe eta nahita haustea eta ukatzea da, eskubide horiek
nazioarteko hainbat itun, hitzarmen eta gutunetan jasota egon arren. Hain zuzen ere:  

a) Lan baldintza bidezkoak eta gogobetekoak izateko eskubidea, bizimodu duina izatea ahal-
bidetzen duen ordainsari nahikoarekin. (Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen
Nazioarteko Itunaren 7. artikulua), Eskubide hau ezerezean geratu da.

b) Pertsona orok beretzat eta bere familiarentzat egokia den bizi maila izateko eskubidea, eli-
kagai, arropa eta etxebizitza egokiak barne sartuta, eta bizi-baldintzak etengabe hobetzeko
eskubidea. (Eskubide Ekonomiko, Sozial eta  Kulturalen Nazioarteko Itunaren 11. artikulua).

Eskubideen urraketa hau euskal langile-klasea pobretu eta zigortzen ari diren hiru bideren
bidez gertatzen ari da:

a) Lan-erreformaren aplikazioa euskal enpresetan: lan-merkatu gero eta desorekatuago bat,
pobretzen duena eta baliabide ekonomiko nahikorik bermatzen ez duena.   

b) Emakumezkoen diskriminazioa, enplegurako bidea erabat baldintzatuta dutenak, sexuen
araberako lan merkatu segregatu batean egonik, erabat oztopatzen duena autonomia
ekonomikoa bizi proiektu burujabe bat garatu ahal izateko.
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4 c) Babes-sistemaren suntsipena eta horrek langileengan dituen ondorio dramatikoak, lan-
merkatutik kanpo geratzen direnean: babes-sistema honek jende gutxiago babesten du,
prestazio gero eta txikiagoekin.

Pobrezia ez da krisiaren ondorio “natural” bat. Aitzitik, lan-baldintzen narriaduraren eta zerbitzu
publikoen suntsipenaren konbinazioa politika neoliberalen emaitza da, zeren politika horiek
pobrezia sortu eta behar baitute kapitalaren irabaziei eusteko. 

Horregatik esaten dugu badirela pobretzearen erantzukizuna duten politikak eta subjektuak:
lan-erreforma lan-baldintzak okertzeko erabiltzen ari direnak, hala nola CONFEBSK eta CEN, gero
eta pobreagoak diren pertsonak sortzen ari baitira. Gizarte-babesa suntsitu eta murrizten dutenak,
Madrilgo Gobernuak egiten duen moduan, eta murrizketa horien ondorioez kezkatzen ez direnak
eta alternatibarik planteatzen ez dutenak, Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako Gobernua bezala,
pobrezia betikotzen ari baitira. Beraz, erantzukizunez hitz egin dezagun: instituzioen erantzukizu-
naz eta patronalaren erantzukizunaz.
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1. LAN MERKATUA, DESBERDINTASUN ETA PREKARIETATE FAKTORE
BEZALA 

1.1 Langile pobreen kopurua etengabe hazten ari da 

Orokorrean, lan-merkatuak inklusio-mekanismo bezala funtzionatu izan du: soldataren truke,
ondasun eta zerbitzuez gozatzera iritsi zitekeen eta nolabaiteko ongizatea lortu; egia da, dena
dela, egoera horren ondoan pobrezia- eta bazterketa-poltsak ere egon direla eta poltsa horiek ez
direla inoiz ere desagertu. 

Hala eta guztiz ere, lan-baldintzen prekarizazio gero eta handiagoa gizarte-haustura handitzen
ari da, langile pobreen kolektiboa handitzeaz batera. Hau da, gero eta langile gehiagok, lan-
postua izan arren, ez dute diru-sarrera nahikorik ongizate-baldintza duinak eskuratzeko,

1.2 2008az geroztik, lanaldi osoko enplegua suntsitzeko prozesu bat gauzatzen ari da; enple-
gu horren ordez, lanaldi partzialeko enplegua sortzen ari da, prekarioagoa eta txartoago
ordainduta.

2008-2013 sasoian, lanaldi osoko enpleguaren % 19 galdu da Euskal Herrian; lanaldi partzialeko
enplegua, aldiz, % 6,2 hazi da denbora-tarte berean. Horren eraginez, lanaldi osoko 214.500
lanposturen galera garbia gertatu da; horren ordez, baina, lanaldi partzialeko lanpostuen
sorrera garbia 10.800 lanpostukoa izan da.

1.3 Gero eta handiagoa da lanaldi partziala duten pertsonen kopurua. 

Lanaldi partzialean diharduten pertsonen ehunekoa etengabe hazi da. Hala, gaur egun,
Hegoaldean okupatuta dauden pertsonen % 17 lanaldi partzialean ari da, hau da, 189.500
pertsona. Orain dela bost urte, ehunekoa % 13,5 zen. Beraz, igoera % 3, 5ekoa izan da.

Gaur egun, okupatutako langileen % 6,4k lanaldi partzialean dihardu; emakume okupatuen
kasuan, berriz, ia % 29 dira lanaldi partzialean dihardutenak. 

1.4 Kontratazioaren alorrean, orokorra da narriadura; horren ondorioz, lan-baldintzak behe-
ko eskalan berdintzen ari dira. 

Gogoan izan behar dugu lanaldi partzialeko lanak emakumeei esleitu izan zaizkiela gehienbat; izan
ere, baliorik gabeko zereginak egin behar izaten dituzte, bigarren mailako rola betez lan-merka-
tuan, beren lana etxeko ugalketa-zereginen ardurarekin nahitaez uztartuz. Gaur egun, lanaldi par-
tzialeko lanpostuen % 80 emakumeek betetzen dute. 

Lanaldi partzialeko kontratuen igoera gizonen artean izan da bereziki nabaria. Azken bost
urteetan, lanaldi partzialean okupatutako gizonen kopurua % 27 inguru hazi da; lanaldi partzialean
diharduten emakumeen kopurua, berriz, % 2 baino ez da hazi. 

Emakumezkoen lan baldintzak hobetu beharrean, denak behetik berdintzeko joera dago.

1.5 Lanaldi partzialeko lana lan-baldintza prekarioen inposaketa da.

Garbi dago lanaldi laburragoek, hala nola mini-enpleguek, ordainsari maila txikiagoak determi-
natzen dituztela. Lanaldi partzialean diharduten pertsonen % 62k dio ez duela hori bere



6 borondatez aukeratu, eta horrek berresten du lan mota horren izaera prekario eta behartua. Orain
dela bost urte, krisialdiaren hasieran, arrazoi hori kasuen % 33an aipatzen zen.
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2. SOLDATEN JAITSIERA ETA POBRETZEA

2.1 Enpresarien boterearen alde egindako lan-erreforma  soldaten jaitsiera ekartzen ari da.

INEk egindako Soldata Egiturari buruzko Inkestek berresten duenez, soldata txikiko enplegua
zabaltzen ari da espainiar Estatuan:

Soldata txikia duten soldatako langileen proportzioa1

2008 % 17,6
2009 % 18,0
2010 % 13,4
2011 % 18,9

Gero eta handiagoa da bere lanagatik soldata txikiak jasotzen duen soldatako biztanleriaren
ehunekoa. Hain zuzen ere, 2008an, soldatako biztanleriaren % 17,6k soldata baxuak zituen. 2011n,
soldatako biztanleriaren % 19 inguru zegoen egoera horretan. 

Azpimarratu behar dugu, gainera, datu horiek ordukako soldatari buruzkoak direla; horrenbestez,
garbi dago bilakaera askoz ere negatiboagoa dela hileko soldata kontuan hartuz gero. Izan ere,
lehen ikusi dugun bezala, lanaldi partzialeko lana izugarri hedatzen ari da eta, logikoa denez, sol-
datak txikiagoak dira lan-modalitate horretan. 

Lanaldi partziala dutenen soldatak, bataz beste, lanaldi osoa dutenen %61 baino ez dira.

URTEKO BATAZ BESTEKO SOLDATAK (gordina,eurotan) Soldata Egituraren Inkesta- 2010
Sexu biak Emakumezkoak Gizonezkoak

Nafarroa
Denetara 23824,88 19927,15 19927,15

Lanaldi osoa 27236,3 24.020,00 29316,38
Lanaldi partziala 10.678 10.524,70 10.974,87

EAE
Denetara 26.593,70 22.706,10 29.708,66

Lanaldi osoa 30.213,16 27.760,80 31717,91
Lanaldi partziala 11.626,15 11.539,78 11.839,51

2.2  Gero eta handiagoak dira soldaten sakabanaketa. 

Nafarroan, 2008 eta 2011 bitartean, urteko batez besteko soldata % 1,4 murriztu egin zen (infla-
zioaren eraginez eroste-ahalmenak izandako galera kontuan hartuta); soldata txikienak, berriz, %
6,9 murriztu dira.

EAEren kasuan garai berean, urteko batez besteko ordainsaria % 3,2 jaitsi egin da; soldata txikie-
nak, berriz, % 10,2 murriztu dira.

1 Bere ordukako ordainsaria soldaten medianaren 2/3en azpian duen soldatako biztanleriaren proportzioa



8 2.3 Emakumezkoen bataz besteko soldata gizonezkoena baino txikiagoa da.

Azken datuen arabera (2011), emakumezkoen urteko soldata, EAE zein Nafarroan, gizonezkoena
baino %24-%28 baxuagoa dela.

2011an, urtearteko aldea handiagoa da. Nafarroan, emakumezkoen soldata %0,3 hazten dene-
an, gizonezkoena %3,2 igo egiten da (termino nominaletan). EAEri dagokionez, emakumezko-
en kasuan, urtearteko tasa %1,1 jaisten den bitartean, gizonezkoenak %0,7 baino ez du behera
egiten.
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3. LANGABEZIA: ARAZO ESTRUKTURAL BAT 

3.1 Enpleguaren suntsipena maila ikaragarrira iritsi da Hego Euskal Herrian

Azken bost urteotan, 203.000 lanpostu galdu dira, hau da, krisiaren aurretik egon zen enple-
guaren % 15,7 (2008ko bigarren hiruhilekotik aurrera).

2013ko bigarren hiruhilekoari buruzko EPA inkestaren arabera, Hego Euskal Herriko langabezia-
tasa % 16 da, gutxi gorabehera (aurreko hiruhilekoan, baina, % 16,9ra iritsi zen), eta lau herrial-
deetako langabeen kopurua 210.000 pertsonatik gorakoa da, guztira.

Krisia hasi orduko, “langabezia teknikotik” gertu zegoen egoera batean geunden, langabezia-tasa
% 5,6 baitzen. 2008 urteaz geroztik, langabeen kopurua % 174 baino gehiago hazi da.

3.2 Enplegua suntsitzeko dinamika Hego Euskal Herrira hedatzen ari da indar handiz, espai-
niar Estatutik etorrita

Azken bost urte hauetan gertatutako enplegu suntsipen masiboa onartezina da, ezin dugu gure
gain hartu; gainera, neurrigabea da, modu eskandalagarrian, enpleguak Europar Batasunean
izandako bilakaerarekin alderatzen badugu, zeren bertan enpleguaren % 3 soilik galdu baita
garai berean. Euskal Herri penintsularrean gertatutako lan-doikuntzako prozesua (% 15,7 galdu da)
izugarri handia da, hainbesteraino non ez baitu ia parekorik Europar Batasun osoan. Enplegua
suntsitzeko prozesuaren erritmoa EBko hiru estatutan soilik izan da gogorragoa: Letonia (- % 20,7),
Grezia (-% 20,4) eta espainiar Estatua (- % 17,9).

3.3 Krisia luzatu izanaren eraginez eta lana aurkitzeko zailtasun gero eta handiagoen eragi-
nez, langabezia-egoerek kronifikatzeko joera hartu dute.

Gaur egun, langabezian dauden pertsonen % 56k urtebete baino gehiago darama egoera horre-
tan; orain dela bost urte, berriz, iraupen luzeko langabezian zeuden langabeak % 28,3 ziren.

Orain dela bost urte, langabezian zegoen kolektiboaren % 19k bi urte zeramatzan lana bilatzen;
gaur egun, “oso iraupen luzeko” langabeziak langabeen % 30 ukitzen du.



10 4. LANGABEZIAREN PRESTAZIOAK: BABES GUTXIAGO, BAZTERKETA
GEHIAGO

4.1 Urteak aurrera joan ahala, babesgabetasun mailak ere gora egiten du. 

2008az geroztik, Euskal Herriko pertsona langabeen babesgabetasunak gora egin du etengabe.
Eta babesgabetasun hori langabeziaren ehunekoak igotzen diren neurrian igotzen da.

2008 urtean, babesgabetasuna % 32,6ra iristen zen. 2013an, berriz, babesgabetasun hori % 46raino
handitu da.

Erregistratutako langabeziaren eta langabezia-babesaren bilakaera (Hego Euskal Herria)

4.2 Lanik gabeko pertsonen babesaren kalitatea gero eta txarragoa da eta ez du baliabide
ekonomiko nahikorik bermatzen.

Pertsona langabeek jasotzen dituzten prestazioen zenbatekoa gero eta gehiago murrizten ari da,
Madrilek ezarritako murrizketa-neurrien eraginez:

• Nafarroan, langabezia-prestazioen batez besteko zenbatekoa 932 eurotik 914,2 eurora pasatu da
2012ko abuztutik 2013ko abuztura. Horrek esan nahi du prestazio kontributiboen batez besteko
zenbatekoa % 2 jaitsi dela.

• EAEn, prestazioen batez besteko zenbatekoa 916 eurotik 896,2 eurora jaitsi da urtebete batean.
Horrek esan nahi du batez besteko zenbatekoa % 2,2 jaitsi dela.  

• 2009az geroztik, IPREM (lanbide arteko gutxieneko soldataren % 80) izoztuta dago, eta horrek %
8ko balio-galera ekarri du. Gogoan izan behar dugu adierazle horrek baduela eragina subsidio txi-
kienen kalkuluan: badira 44.000 langile, 426 eurotik pasatzen ez diren subsidioak dituztenak. 
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4.3 Lanik gabeko pertsonen babesari murrizketak egiten ari zaizkio etengabe.

Langabezia-prestazioak gogortzea eta alor horretan aplikatutako murrizketak sektore ahulenak
pobretzen ari dira, zuzeneko moduan. 

• Langabeei Gizarte Segurantzaren kostuak ezarri zaizkie, eta horrek % 2,5-% 6 bitarteko murrizke-
ta dakarkie.

• Langabezia-prestazio kontributiboaren zenbatekoak murriztu egin dira, zeren oinarri arautzailea-
ren % 60tik % 50era pasatzen baitira zazpigarren hilabetetik aurrera.

• 52 urtetik gorakoentzako subsidioa ezabatu da, muga hori 55 urtera pasatuz. Beraren izae-
ra pertsonala ezabatu da, zeren orain familiaren diru-sarrerekin lotzen baita (eskubidea desager-
tzen da senide bakoitzeko 488 euro baino gehiagoko sarrerak egonez gero). Ildo beretik, 55 urte-
tik gorako pertsonek prestazio kontributibo baten bidez edo beste subsidio baten bidez soilik irits
daiteke subsidio hori kobratzera. Hau da, orain ez da aski ezarritako adina betetzea.

• Orain –lehen ez bezala-, langabezia-subsidioa ez da bizitzeko behar den gutxienekotzat hartzen.  

4.4  Madrilek langabezia-babesaren eremuan ezarri dituen murrizketa-neurriek ez dute eran-
tzunik izan Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako Gobernuaren aldetik.

Euskal Herriak ez du eskumen mailarik gizarte segurantzako esparru propiorik izateko. Enplegu-
politika pasiboetan ezarritako murrizketak espainiar botere zentraletik etorri dira. Hala eta guztiz
ere, prestazioen zenbatekoa nabarmenki murriztu duten eta Euskal Herriko milaka pertsona babes-
sistematik kanpo utzi dituzten neurri horiek ez dute inolako erantzunik izan Eusko Jaurlaritza eta
Nafarroako Gobernuaren aldetik; ez da inolako ekimenik sortu haien aldetik. Eskumenik ez izatea
ezin erabil daiteke aitzakia gisa alternatibarik ez bilatzeko enplegua galtzearen eraginez egoera
txarrenean daudenentzat.  



5. DIRU-SARRERAK BERMATZEKO POLITIKEK ESKUBIDE IZAERA GALTZEN
DUTE BULTZADA NEOLIBERALAREN AZPIAN

5.1 Diru-sarrerak bermatzeko eskaeren kopurua hazi egin da.

Nafarroan zein EAEn oinarrizko errenten eskaria igo egin da. 2008 az geroztik hirukoiztu egin da,
gaurko 70.000 konbibentzia unitate izan arte. Haietatik %60an  emakume bat da buru. Denetara,
150.000 lagunek prestazio honen onurak jasotzen dituzte.

5.2 Premien hazkundearen aurrean, diru-sarrerak bermatzeko errenta zabaldu eta unibertsa-
lizatu beharrean, murriztu eta onuradunen kopurua mugatu egin da.

Langabeziak edo diru-sarreren gabeziak eskarien kopuruan eragindako igoeraren aurrean,
Nafarroako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak eman duten erantzuna izan da prestazio horiek esku-
ratzeko baldintzak gogortzea. Beren gastu publikoa kontrolatzeko helburuaren ondorioz,
Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan 8.000 konbibentzia-unitate (16.000 pertsona gutxi
gora behera) baino gehiago geratu dira gizarte-babesaren sare publikotik kanpo, sostengu-
rako erakunde solidarioek salatu duten bezala.

5.3  Diru-sarrerak bermatzeko programen zenbatekoak balioa galtzen ari dira modu nabarian. 

2012 urteaz geroztik, diru-sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekoek % 7ko murrizketa izan
zuten Eusko Jaurlaritzaren aldetik. Nafarroako Gobernuak, berriz, izoztuta ditu zenbatekoak 2010
urteaz geroztik. KPIari begira, agerikoa da hor gertatutako balio galera. 2010 az geroztik, %8,3ko
eros-ahalmena galdu dute. Balioa galtzen duten prestazioak oinarrizko beharrak asetzeko gaitasu-
na galtzen duten prestazioak dira. 

Prestazioen jaitsiera / izozketa hori, prestazioak eskuratzeko baldintzak gogortzearekin batera,
onuradunak kanporatzeko eta balizko onuradunak errefusatzeko mekanismo bezala erabiltzen ari
da, eskariaren igoerak konpentsatzeko.   

5.4  Gora egin du Euskal Herriko zenbateko asistentzialek Europako adierazleekin duten dife-
rentziak, pobreziaren mugari dagokionez. 

Kontuan hartzen baditugu Europan erabiltzen diren irizpideak (BPG dela edo soldatak direla)
zehazteko zein den gutxieneko ekonomikoa pobrezian ez erortzeko, ikusiko dugu nola Euskal
Herrian indarrean diren prestazio ekonomikoak gure herrian sortutako aberastasunari dagozkion
gutxienekoen azpitik daudela.
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Nafarroa EAE EH
LGS (Lanbide arteko 
gutxieneko soldata [SMI])
LGS espainiar Estatua 645 (14 paga, 2013)
LGS, EBko Gizarte Gutuna 1.167 (denbora osoa) 1.294 (denbora osoa) 1.251,33 (denbora osoa) 
Batez besteko soldataren % 60 
LGS 1.101€  (14 paga,2012)
Per capita BPGaren % 50
Gizarte-soldata
Oinarrizko Errenta Nafarroa Pertsona bat, 641,40 €
(2013) 2 pertsona, 769,68 €

3 pertsona, 833,82 €
Diru-sarrerak Bermatzeko 612 €/hilabete, perts bat 
Errenta (2013) 786 €/hilabete, 2 perts.  

870 €/hilabete, 
3 pertsona edo gehiago

Pobreziaren muga, 963 € (12 paga, 2012)
per capita BPGaren % 35  
EBko pobrezia erlatiboa: Pertsona bat 828,67 €
kontsumo-unitate bakoitzaren 2 pertsona 1243 €
diru-sarreren medianaren % 60 3 pertsona 1491,6 €
(2012 EUSTAT)

Hego Euskal Herriko diru-sarrerak bermatzeko errentak Europak pobreziaren mugatzat jo-
tzen dituzten irizpideak baino %22,5-%34 txikiagoak direla. 

5.5 Gastua kontrolatzeko politiken eraginez, bertan behera geratzen ari dira herritarren
behar premiazkoenak atenditzera zuzendutako erantzun publikoak 

Gizarte-larrialdietarako laguntzen agorpena eta eskari guztiak atenditzea ahalbidetuko luketen
aurrekontu-partida berriak bideratzeko Eusko Jaurlaritzak emandako ezezkoa sektore prekariza-
tuenei erantzuteko dagoen sentikortasunik eta borondaterik ezaren adibide garbiak dira.
Elikadura, etxebizitza, oinarrizko produktuak eskuratzea eta gisa bereko eskubideak ukatuta gera-
tzen dira; haien hornidura eta arreta erakunde asistentzial pribatuen eskuetan uzten dira. 

5.6 Instituzioen diskurtsoa eta praktikak diru-sarrerak bermatzearen eskubidea debaluatze-
ra jotzen dute

Bai langabeziaren prestazioak bai diru-sarrerak bermatzeko errentak politika neoliberalen jomuga
bihurtu dira: gastu soziala murritu nahi izateaz gain, langileen gaineko presioa eta  txantaia areago-
tu nahi dute baldintza txarreko enpleguak onartzeko. Horretarako,   

• Eskaeren benekotasuna zalantzan jartzen dituzten sasi iritziak.
• Laguntza hauek eskatzen dutenen gaineko iruzurraren susmoa zabaldu.
• Iruzurraren inguruko estatistikak puztu.
• Langileen bizitzan esku-sartze onartezina, haien duintasuna kolokan jarriz, kontrolatuz eta inpo-
satuz jendearen ekonomia eta erabakiak hartzeko ahalmena.
• Prestazioen baldintzatzea areagotu, kalitateko txarreko enpleguak onar ditzaten.
• Zerbitzu publikoen arretaren kalitatea okertu, kontrol funtzioak orientaziozkoak eta laguntzazko-
en aurretik jarriz.
• Enplegurako politika aktiboak enpresarien neurrira eginez, prekarizazioa sustatu eta sarituz.
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6. ONDORIOAK

6.1 Politika neoliberalek krisi kapitalistaren errezeta izan nahi dute, kapitalismoak bere sis-
temari eutsi ahal izan diezaion, hots, irabaziak edozein preziotan bilatzean oinarritzen den
sistemari eutsi ahal izan diezaion. Horretarako, bere irabazi-helburuak trabatzen dituzten oztopo
guztiak ezabatu nahi ditu. Gizarte-eskubideen desagerpena, lanaren aurkako ofentsiba, zerbitzu
publikoen ahultze eta pribatizazioa eta genero-zapalketa areagotzea dira bloke neoliberalak abia-
tutako estrategietako batzuk.  

6.2 2008 urteaz geroztik, Madril, Gasteiz eta Iruñeko gobernuek hartutako erabakiak, enpresa-
eta finantza-botereen interesei erantzunez, sarraski-politika gordina sortzen ari dira, gizarte-pano-
rama hondagarria ekarriz; bertan, gutxi batzuen aberastasuna herri-sektore zabalen miseriatik eli-
katzen da. Haien aberastasuna, gure pobrezia.

6.3 Badira pobrezia fenomeno saihestezin bezala aurkezten duten diskurtsoak; diotenez, pobrezia
krisi-egoeratik ondorioztatzen da, eta hori konpontzeko proposatzen duten erantzuna praktika asis-
tentzialista hutsak dira; horren aurrean, baina, premiazkoa da identifikatzea zein diren pobretze-
mekanismoak, haien erantzuleak nortzuk diren garbi azaltzea eta alternatibak planteatzea.

6.4 Lan-erreforma espainiarra lan-pobreziaren sinonimoa da. Beraren aplikazioak agerian
uzten du lan-prekarietatearen hedakuntza dela, enplegu eredu nagusi bezala, erreformaren
funtsezko helburuetako bat. Patronalari modu unilateralean erabakitzeko ahalmena eman zaio,
eta CONFEBASKek eta CENek gogoz eutsi diote ahalmen horri; horrekin lotuta, negoziazio kolek-
tiborako eskubidearen aurkako erasoak eta lan-harremanen indibidualizazioak azkartu egin dute
langile-klasearen sektore zabal baten pobretze-prozesu dramatikoa. Testuinguru horretan, enple-
guak galdu egin du bere berme izaera, hau da, bizi-baldintza duinak eskuratzeko eta pobrezia sai-
hesteko bermea izateari utzi dio. Izan ere, enpleguaren pobrezia da euskal patronalek exijitzen
duten baldintza beren lehiakortasuna hobetzeko eta beren interesak asetzeko. Eurentzat, enple-
gua elementu ekonomiko hutsa da orain: beren kontabilitatearen elementu bat besterik ez da,
izaera sozial guztia kendu baitzaio.

6.5 Lan erreformaren emaitzak ikaragarriak dira: gero eta handiagoa da langile pobreen
kopurua. Lanaldi osoko 214.500 lanpostu galdu dira, 185.400 pertsonak lanaldi partzialeko enple-
guak dituzte, soldata txikienen eta handienen arteko aldea hazi egin da, 210.000 langabe baino
gehiago daude, 104.500 langabek ez dute langabezia-babesik, 70.000 familia-unitate -150.000
pertsona inguru- oinarrizko errentak jasotzen ari dira, 10.000 pertsona baino gehiago oinarrizko
errentetatik kanpo utzi dituzte, prestazio ekonomikoak izugarri jaisten ari dira. OKUPATUTAKO 10
LANGILETATIK BI POBREAK DIRA. 10 LANGILETATATIK –OKUPATUTA EDO LANGABEZIAN-
IA 4 POBREAK DIRA.

6.6 Estatistiketatik harago, lan-munduaren errealitatea are gordinagoa da. Lanaldi partzialeko
lanpostuei beste prekarietate-modalitate batzuk gehitu ahal dizkiegu, hala nola gazteriak presta-
kuntza-praktikaldiez pairatzen duena, ABLEen bitartez kontratatzen dituzten pertsonak, zaintza-
lanak eta etxeko lanak egiten dituzten pertsonak, batez ere emakumeak, autonomo moduan fun-
tzionatu baina pertsona bakar batentzat lan egiten dutenak, orduka lan egiten dutenak… Azken
batean, lan-prekarietateak bere izaera koiunturala galdu du, zeren egoera iraunkor bihurtu
baita milaka pertsonarentzat; hala, langileak soldata eskasen zirkuituan egotera geratzen dira
kondenatuta, eskubiderik gabe, enpresarien esku egotera behartuta, bizitza pertsonala eta fami-
liarra uztartzeko aukera ukatuta, beren klase-harremanak apurtzera behartuta: emakumeak, gazte-
ak, kualifikazio apalekoak, migratzaileak, 45 urtetik gorakoak, desgaitasunak dituzten pertsonak…
horiek guztiak prekarietatearen sarean geratzen dira harrapatuta, bizitza autonomoko proiektuak
aurrera eramateko ahalbiderik gabe. 
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6.7 Dena dela, pobretze-politikek badute are ankerragoa den profil bat. Gero eta langile gehia-
gok onartzen dituzte, nahitaez, duintasunez bizitzea ahalbidetzen ez duten enpleguak,
horretara behartzen dituen inperatibo soziala langabezia masiboaren xantaia baita, babesa-
ren gainbeheraren eta eskubideen ukoaren xantaia. Kapitalak beti erabili izan du langabezia sol-
datak erregulatzeko, eta oraingo koiunturan joera hori areagotzen ari da. Alde horretatik, des-
arauketa eta lan-pobrezia bere funtzionamenduaren baldintza bihurtzen dituen lan-merkatuak
babes ahuleko sistema ez-bermatzaile bat behar du. Bada ofentsiba bat, bete-betean abiatua,
osasun-arreta, pentsioak, diru-sarrerak bermatzeko prestazioak eta gisa bereko eskubideak solda-
ta-harremanarekin lotzera zuzendua. Lan-prekarietarearen onarpenak eskubide unibertsalik gabe-
ko ingurune bat behar du, prekarietatea eta babesgabetasuna ekartzen dituzten erantzun institu-
zionalekin.

6.8 Langabezia-babesaren inguruan Madrilen hartzen ari diren erabakiak larriagotzen ari dira
langabeziara behartutako pertsonen egoera. Gastu publikoa kontrolatzeko politikaren eraginez,
prestazioen kalitatea gero eta gehiago okertzen ari diren dekretu eta araudi ugari onartu dira, bata
bestearen atzean. Alde horretatik, estaldura-aldiak murrizteko presioen eraginez, badirudi murriz-
keta berriak espero behar ditugula. Egoera horrek are gehiago okertuko du oraingo panorama:
LANGABEZIAN DAUDEN LANGILEEN % 45EK EZ DU BABESIK, eta kronifikazioa maila ika-
ragarrira iritsi da: 117.500 pertsonak urtebete baino gehiago daramate lana bilatzen, eta
63.000 pertsonak bi urte baino gehiago.

6.9 Egoera horretan, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak ez dute ezer ere esan
edo egin Madrilen langabeziari buruz hartutako erabakien aurrean. Pertsona langabeen aur-
kako murrizketa-neurrien aurrean, erabatekoa izan da haien isiltasuna. Agerikoa da eredu neo-
liberalaren inguruan (lanaren desarauketa eta babes ahula) dauden hurbiltasuna eta adostasuna,
beste kasu batzuetan ez bezala; adibidez: obra faraonikoen finantziazioaren kasuan, Madrilgo
finantziazioa kuestionatu denean berehala azaldu dute euren kezka, edo enpresa handien intere-
sak ukituta geratzen zirenean, faktura elektrikoaren igoeragatik. Ez dute inolako konpentsazio-neu-
rririk hartu, ez dute inola ere presionatu gizarte-babesaren alorrean legeen bidez esku hartzeko. 

6.10 Hurbiltasun edo adostasun ideologiko horren froga agerikoa gizarte-babesaren eremu-
ko politiketan aurkitzen dugu; izan ere, bai Eusko Jaurlaritzaren politika eta bai Nafarroako
Gobernuarena agenda neoliberalaren helburu eta interes berdinez daude kutsatuta. Horri
dagokionez, eskumen propioez hitz egiten ari gara; beraz, ezin esan daiteke, aitzakiatzat hartuta,
Madrilen mende gaudela. Bai Nafarroan eta bai EAEn, diru-sarrerak bermatzeko politiketan garai
batean egin zitezkeen aurrerapenak desgaste eta debaluazio bidean jarri dituzte orain, eskubide
bezala finkatu ez daitezen. Debaluazio hori, gainera, osasunerako eta etxebizitzarako eskubidera
ere hedatu da. Hala, bai Oinarrizko Errentak –Nafarroan- eta bai Diru-sarrerak Bermatzeko Errentak
–EAEn- murrizketak izan dituzte, haien baldintzak gogortu egin  dira, zenbatekoak murriztu dira,
pertsona onuradunak kriminalizatu dituzte, baldintzak gogortzeko ahaleginak egin dira… DIRU-
SARRERAK BERMATZEKO ERRENTEN ZENBATEKOAK EZ DIRA IA IRISTEN POBEREZIAREN
MUGAREN % 75ERA. Gainera, milaka pertsonari prestazio hori ukatu egin zaie, eskari berriei
erantzun ahal izateko. Eskubideen antipodetan gaude, haien unibertsaltasun eta bidezkotasuna-
ren antipodetan. 

6.11 Pobreziatik ihes egiteko baliabide ekonomiko nahikorik bermatzen ez duten lanpostuak eta
babesa. Pobrezia eta bazterketa dakartzaten lan-erreforma eta gizarte-eskubideen ukapena.
Helburuak konpartitzen dituzten patronalak eta gobernuak, pobrezia eta bazterketa beren intere-
sen lorpenaren alboko kaltetzat hartzen dituztenak: beren krisitik irten ahal izan daitezen, des-
berdintasuna eta langile-klasearen sektore zabal baten prekarietatea eta pobrezia hartzen
dituzte alternatiba bakartzat.
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6.12 Hala eta guztiz ere, badira alternatibak kapitalak ezarri nahi dizkigun lan-pobreziaren
eta bizitza prekarioen aurrean:

a) Pobretzen gaituen enpleguaren aurrean, negoziazio kolektiboaren esparru propioaren
defentsa, eduki duinez. Ez babesik eman enpleguaren suntsipenari, ezta kaleratzeei ere, eta ezta
lanaldiaren luzatze edo malgutzeak dakarren suntsipenari ere. Enpresaz enpresa borrokatu, sekto-
rez sektore, inork ere ez dezan galdu negoziazio kolektiborako eskubidea. 

b) Lan-erreformei heldu eta lan-harremanen alorreko eskumenik eza aitzakiatzat hartzen
dutenen aurrean, tresna propioak exijitu behar ditugu, lan- eta gizarte-legedi propioa izateko
enpleguaren alorrean; horrek ahalbidetu behar digu, beste neurri batzuen artean, lanaldia murriz-
tea, ordu estrak ezabatzea, erretiro-adina aurreratzea, enplegu politika eraginkorrak aplikatzea,
pentsio-sistema hobetzea eta soldata duinak lortzea.

c) Eskubideak ezerezean utzi nahi dituztenen aurrean, itun sozial eta sindikal zabala eratu behar
da eskubideen aitortzaren alde, eskubideen berme, galdagarritasun eta progresibotasunaren alde,
interes sozialak beste edozein kontsiderazioren gainetik jarriz. Euskal Herriko Gizarte Eskubideen
Gutuna hori lortzeko tresna bat izan behar da.

d) Enpleguaren suntsipen eta narriaduraren aurrean, lanaren banaketan eta lanaldia laburtzean
oinarritutako politika berriak (etxeko eta zaintzako lanaren aitortza sozial eta ekonomikoa, lanaldia
laburtzea, ordainsariak hobetzea eta enpleguen egonkortasuna indartzea, ordu estrak ezabatzea,
lanaldiaren laburketa gizarte-eskubide berriekin uztartzea. Aitatasun, amatasun eta zaintzarako
baimen ordainduak, berdinak eta transferiezinak; lan-erreforma ez aplikatzea administrazioarekiko
kontratuak dituzten eta funts publikoak jasotzen dituzten enpresetan, bizi-kalitatea hobetzen
duten zerbitzuetan inbertitzea).

e) Babesgabetasunaren eta gizarte-bazterketaren aurrean, gizarte-bazterketaren aurkako
Premiazko Plan bat abiatzea (langabezia-prestazioa murrizten duten neurriak ez aplikatzea; gizar-
te-prestazioak hobetzea, enpleguaren galerari eta diru-sarreren faltari erantzuteko; etxebizitza eta
elikadurarako eskubidea bermatzea; gizarte- eta enplegu-zerbitzu publikoetan inbertitzea eta zer-
bitzu horiek indartzea) eta Gizarte Soldata pertsonen eskubide gisa aitortzea, hots, bizimodu duina
garatzea ahalbidetzen duten baliabide ekonomiko nahikoak izateko eskubide gisa (Pobreziaren
muga berri bat ezartzea, Madrildik ezarritako irizpideak baztertuta,  Europako irizpideekin eta gure
herrian sortzen den aberastasunarekin bat etorriz; LGSren (lanbide arteko gutxieneko soldata) gai-
netik dauden baliabide ekonomikoak segurtatzea, pobreziaren muga Euskal Herriko errealitatea-
rekin modu garbian uztartuz, diru-sarrera nahikorik ez duten 18tik gorako pertsona guztiei, finan-
tziazio nahikoarekin).
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