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SARRERA ETA ESKERRAK

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profilari eta beharrizanei buruzko ikerketaren azken txos-
tena da hau; ikerketa horren zuzendaria Xabier Aierdi izan da, Euskal Herriko Unibertsitateko
Soziologia Saileko irakaslea. Ikerketaren talde teknikoa Jose Antonio Oleaga eta Gorka Moreno
irakasleek eta Iban Alonso de Armiño eta Iratxe Herrero soziologoek osatu dute. Kapitulu hone-
tan, ikerketa-aldian (2008ko apirila - 2008ko abendua) egindako faseen eta txostenen ondorio
nagusiak daude jasota. 

Horrela, lehenengo zatian I. kapitulua aurkezten da; bertan, etxerik gabekoen arazoei loturiko
alderdiak aztertzen dira; horretarako, elkarrizketa sakonak egin zaizkie arlo horretan adituak
diren pertsonei (guztira 17 pertsonari), eta arlo horretan zuzeneko edo zeharkako eragina duten
bibliografia-materialak bildu dira.

II. kapituluan, etxerik gabeko pertsonen ezaugarri soziodemografikoak zorrotz ikuskatu dira,
baita euren eskariak eta beharrizanak ere. Halaber, lorturiko informazioan oinarrituz, talderako
profilak aurkeztu dira, batez ere elementu horiek kontuan hartuta; irizpide nagusiak eta muga-
tzaileak etxerik gabeko pertsona bakoitzaren arazoak izan dira. Horretarako, inkesta bat egin
zaie, galdeketa baten bitartez, lurralde historikoan dauden baliabideak erabiltzen dituzten 200
pertsonari. Lorturiko emaitzek eta datuek erradiografia interesgarria eskaini dute talde horren
errealitateari buruz.

III. kapituluan zehatzago kontrastatu eta profilatu nahi izan dira I. eta II. kapituluan agertu diren
elementuak, batez ere taldearen beharrizanei eta eskariei dagokienez. Horretarako, elkarrizketa
sakonak egin zaizkie aurreko fasean parte hartu duten etxerik gabeko pertsonei, bertan zehaztu-
riko profiletarikoren batean sartzen direnei. Azkenik, 33 elkarrizketa egin dira, eta horiek balioz-
koak izan dira talde horren iritzia hobeto jakiteko eta gizarte-erakundeetan edo herri-
administrazioetan lan egiten duten pertsonen iritziarekin erkatzeko.

Hiru fase horietan hiru kapituluen bidez lorturiko informazioarekin, eztabaidako txostena egin
zen, eta, bertan, ikerketa taldearen ondorio eta gomendio nagusiak jaso ziren. Txosten hori iker-
keta honetako laugarren fasean eztabaidatu eta kontrastatu da; fase horretan bi lan talde egin
dira, etxerik gabeko pertsonen arazoak zuzen-zuzen ezagutzen dituzten pertsonekin, eta pertso-
na horiek euren ezagupenak eskaini dituzte ondorioen hasierako proposamena hobetzeko eta
profilatzeko. 

Horrela, eztabaidarako hasierako txostena, aurretiazko zirriborroa, aldatu eta zehaztu egin da;
horrela, ikerketa honetako azken kapitulua sortu da, eta, bertan, laburpen eragilea, ondorio
nagusiak eta ikerturiko gaiari buruzko gomendioak daude jasota. 

Sarrera hau amaitu baino lehen, eskerrak eman nahi dizkiegu ikerketako faseetan parte hartu eta
lagundu duten pertsona guztiei, baita lana erraztu eta baliabideak gure esku jarri dituzten era-
kunde guztiei ere. Horrenbestez, pertsona eta erakunde horiei eskerrak eman gura dizkiegu
laguntzeagatik, bestela ezinezkoa izango baitzen ikerketa hau egitea.
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1. fasean honako hauek hartu dute parte: Iñigo Pombo (Bizkaiko Foru Aldundia), Pedro
Fernández de Larrinoa (Bizkaiko Foru Aldundia), Miren García Cangas (Bizkaiko Foru
Aldundia), Txema Duque (Bilboko Udala), Ricardo Barkala (Bilboko Udala), Aitor Jauregi
(Barakaldoko Udala), Xabier Kerexeta (Getxoko Udala), Arantxa Laka (Getxoko Udala), Jesús
Castanedo (Goiztiri), Alvaro Mambrilla (Goiztiri), Bernart Baltza (Agiantza), Enrique Ordiales
(Lagun Artean), Javi Río (Médicos del Mundo), Frank Mayer (Bizitegi), Laura García (Bizitegi),
Marta Pastor (Hiesaren aurkako Batzordea), Matxalen Somoza (Hontza), Mikel Barturen (RAIS),
José Luis de la Rica (Osakidetza), Pedro Cabrera (Comillas-eko Unibertsitate Pontifikala), Esther
Raya (Errioxako Unibertsitatea) eta Imanol Zubero (Euskal Herriko Unibertsitatea)

2. fasean parte hartu duten erakundeak: Hiesaren aurkako Batzordea, Elkarbanatuz, Gizakia,
Zubietxe, Goiztiri, Lagun Artean, T-4, Cáritas, Agiantza, Bizitegi eta Izangai.

Bigarren eta hirugarren faseetan, ezin ditugu ahaztu inkestari eta elkarrizketari erantzun dieten
pertsona guztiak, gaian gehiago sakontzeko aukera eman baitigute.

Azkenik, 4. fasean, lan taldeen bitartez, 1. fasean esku hartu duten pertsonek hartu dute parte,
baita honako hauek ere: Iñigo Erice (Elkarbanatuz), Juan Carlos González (Izangai), Miguel
Navarro (CEAR), Álvaro Ortiz de Zarate (T-4), Borja Aguirre (Zubietxe) eta Amaia Porres
(Lagun Artean).

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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1. SARRERA

Ondoren, ikerketa honetako lehenengo fasean etxerik gabeko pertsonen arloko adituei egindako
elkarrizketa sakonetan lortu diren emaitza nagusiak aurkeztuko ditugu. Horretarako, 17 elkarriz-
keta egin zaizkie mundu akademikoaren barruko eta unibertsitateko pertsonei (3), herri-
administrazioei lotutako pertsonei (6) eta etxerik gabeko pertsona taldearekin lan egiten duten
gizarte-erakundeetako ordezkariei (8). Jakina, kapitulu honetan ageri diren aipamenak elkarriz-
keta horietatik atera dira, eta euren helburua bertan adierazitako ideiak indartzea da.

Kapitulu honen bitartez, erabateko eta behin betiko ondorioak eskaini nahi izan ditugu.
Ikerketaren abiapuntua da, eta ondorengo faseetarako eta txostenetarako lan-hipotesi nagusiak
bertan oinarrituko dira. Era berean, kapitulu honetan ez da aurkikuntza handirik egiten, eta azal-
dutakoaren zati handia lehendik ezagutzen dute arlo honetan lan egiten duten eragileek. Hala eta
guztiz ere, informazio hori guztia laburtzen saiatu gara, ulergarriagoa izateko eta alderdi horie-
tan eta beste batzuetan sakontzeko aukera edukitzeko, ikerketa honen prozesuaren barruan.
Lehenengo kapitulu honetan, beraz, sarrera egin eta ondorengo lan- eta ikerketa-ildoak plantea-
tzen dira; gainera, ikerketa taldearen eta etxerik gabekoen gaian inplikaturiko eragileen arteko
lehenengo harremanetarako tokia izan nahi da.

Horrela, kapitulu honetan zazpi atal daude, eta laburpenetarako eta ondorioetarako beste bi atal.
Azken horretan, labur-labur eta zehatz, aurreko ataletan azterturiko alderdi nagusien laburpena
egin da, eta ondorengo faseetako lan-ildoak ere laburbildu dira. Hain zuzen ere, honako atal
hauek aztertu dira: etxerik gabeko pertsonen profilak eta ezaugarriak, erakunde publikoen arte-
ko harremanak, erakundeen eta gizarte-erakundeen artekoak, arlo soziosanitarioa, etxerik gabe-
ko pertsonen taldearen beharrizanak, metaketa espaziala eta etxerik gabeko pertsonen kuantifi-
kazioa.

17 elkarrizketetatik hartutako hitzez hitzeko aipamenak, kapitulu honetan sartu direnak, E:1
kodeketatik E:17-ra zenbakitu dira, informatzaileak anonimotasunean gelditzeko eta informa-
zioa sistematizatzeko. Horrela, E:1-etik E:3-ra bitarteko elkarrizketak arlo akademikoan eta uni-
bertsitatean egindakoak dira; E: 4-tik E:9-ra bitartekoak administrazioan egindakoak, eta E:10-
E:17 bitartekoak, azkenik, etxerik gabeko pertsonen integrazioan lan egiten duten elkarteen sek-
torean egindakoak.

I. kapitulua. Etxerik gabekoen gaiaren testuingurua eta egoera
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2. PROFILAK

Etxerik gabeko pertsonen profilari edo profilei dagokienez, EUSTATen 2005eko Etxerik gabeko
Pertsonei buruzko Inkestak talde horren gaineko datu batzuk adierazten ditu. Esate baterako:
etxerik gabeko pertsonen %75 inguru gizonak dira; taldearen batez besteko adina 38 urtekoa da
(gizonen %43,5ek 30-44 urte dituzte, eta emakumeen %45,7k 18-29 urte); emakumeen %68k eta
gizonen %39k seme-alabak dituzte; %57k bigarren hezkuntza dauka, eta %14k goi-mailako ikas-
ketak; eta %40k baino gehiagok ez dute inoiz drogarik hartu (azken datu horrek taldea urrundu
egiten du orain arte mantendutako drogazaletasuneko profiletik, eta, agian, jendearen iritzi oro-
korrean hedaturiko estereotipo batzuetatik ere bai). Inkestak, halaber, agerian jartzen du etxerik
gabeko pertsonen %25 inguruk buruko patologiaren bat duela eta euren bizi-itxaropena gainera-
ko biztanleena baino 25 urte baxuagoa dela. Halako pertsonen %22,4k erasoren bat jasan dute,
eta %2k (etxerik gabeko 38 pertsona) sexu-erasoa jasan dute. Nolanahi ere, datu horiek kontuz
aztertu behar dira; izan ere, alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko datuak dira, eta, beste-
tik, EUSTATek etxerik gabeko pertsonei buruz duen definizioa ikerketa honetan erabiltzen dena
baino zabalagoa da. Definizioaren gaia sakonago aztertuko dugu lan honetako beste atal batean.

Elkarrizketetan etxerik gabeko pertsonen profilei buruz lorturiko informazioan ikusten denez,
azken urteotan aldaketa nabarmenak egon dira, eta ikerketako lehenengo fasean elkarrizketatu
diren pertsonarik gehienek berretsi egin dituzte aldaketa horiek. Aldaketok etxerik gabeko per-
tsonen taldearen barruko profil nagusiak bereizteko aukera ematen digute (drogazaletasuna
dutenak, Afrika Iparraldeko immigranteak, alkoholismoa duten pertsona gabeak, etab.), baita
bigarren mailakoak izan arren gorakada izan duten kategoriak ere (adibidez, guraso bakarreko
familiak -ama bakarrekoak-, baliabiderik gabeak edo etxebizitzarik gabeko familiak). Horrela,
talde hori aldatzen ari da, nolabait ere, eta etxerik gabeko pertsonen betiko profiletik (adin ertai-
neko gizona, alkoholismo- eta drogazaletasun-arazoak dituena, gainbehera eta bazterkeria maila
handikoa) profil anitzagoetara igaro gara; horrek zailtasunak sortu ditu, profil berri horiekin lan
egiteko modua egokitzeko orduan, profilok ez baitiete erantzuten gizarte-baliabideek orain arte
erabilitako gizarteratze-estrategiei.

"(...) eta hortik igaro eta jantokiko ilara ikusten duzu, eta jendea aldatu egin dela konturatzen
zara, oraingo ilara eta lehengoa ez direla berdinak" (E 8: Administrazioa).

"Lehen nagusiak ziren, iragaitzazko bidari alderraiaren ideia hori".(E 11: Elkarteak).

"Lehen gehienbat bertokoak ziren, drogazaletasun-profilari lotutakoak, edo lana galtzearen,
dibortzioaren eta alkoholismoaren profilei lotuta zeudenak" (E 14: Elkarteak).

"Lehen etxerik gabeko pertsona aterpetxe batetik bestera ibiltzen zen, hiri batetik bestera, eta
alkohol-kontsumo handia zuen…" (E 15: Elkarteak).

1. Etxerik gabeko pertsonen taldearen barruko profil sorberriei dagokienez (ondoren azalduko
ditugun profilak), esan behar da mantendu egin dela drogazaletasun-arazo larriko eta luzeko ber-
toko pertsonek osaturiko taldea. Gehienak 45 urte inguruko gizonak dira, batez ere heroinazale-
ak, baina kontsumoak politoxikologiara bideratu dira, drogaren merkatuko substantzien pre-
zioak izandako aldaketen ondorioz. Pertsona horiek, hortaz, heroina edo kokaina har dezakete,
edo biak batera; baita haxixa eta alkohola ere. 

Lagun Artean elkarteko arduradunei Bizkaian gizarte-bazterkeriako egoeran dagoen drogazale-

tasun taldearen arazoak eta beharrizanak (2002) ikerketaren barruan egindako elkarrizketaren
zati honek argi uzten ditu talde honen ezaugarriak: 

I. kapitulua. Etxerik gabekoen gaiaren testuingurua eta egoera
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"Funtsean orain dela 20 urteko, edo orain dela 18 urteko edo orain dela 15 urteko
heroinazaleekin ari gara lanean; hau da, eurekin lan egiten hasi ginenean 17-20 urteko gaz-
teak ziren, eta orain 35-40 urte dituzte, eta lehengoak dira, lehengo talde hartatik gelditu
direnak dira; izan ere, taldeko asko, zoritxarrek, hil egin dira, eta %15 behin betiko osatu dira,
horixe uste dugu guk, behintzat".

Ikerketa egin zenetik hainbat urte igaro ondoren, azalpen horrekiko desberdintasun bakarra,
beraz, lehengoak izan arren orain euren batez besteko adina 40-45 urtekoa izatea da. 

Gizarte-bazterkeria luzea izatearen ondorioz, pertsona horiek nolabaiteko errutina izan eta
noraezean ibili dira euren bizitzan, eta, horrela, irizpide bakarrean oinarrituz mugitu dira, hau
da, bihozkadarik berehalakoenean oinarrituz (derrigorrezko carpe diem kronikoa), eta bizimo-
dua aurrera atera behar izan dute kontsumitu ahal izateko, jateko eta lo egiteko modua ere bila-
tu behar dutela ahaztu barik.

"Aurrera atera behar dute bizimodua. Baina, eurentzat, bizimodua aurrera ateratzea, Iban, 10
euro lortzea da, eta bost minututan beste 10 euro lortzea, ulertzen didazu?, kontsumitu ahal
izateko, kokainaren kasuan, gehien eskatzen dena baita. Eta egun osoa horrela, egun osoa,
goizetik gauera. Zirkulu horretan egonik, ez dakit zer ordutan ez dakit non sartzea edo ego-
tea, erlojurik ere ez dutela kontuan hartuta, ez dakit zer ordutan ez dakit non ez dakit zer egi-
teko egotea, ez dakit zertarako txartela lortzeko… niretzat ezinezkoa da, hau da, niretzat ezi-
nezkoa izango litzateke. Nire ustez, denok ditugu arazoak ordutegiekin eta halakoekin; eta
guztia hain araututa dagoenean, batik bat desegituratze iraunkorreko egoeran, bizitza edoze-
lan aurrera atera behar duzunean, ba hori oso zaila da" (E 14: Elkarteak).

Profil horren barruan, emakumeei dagokienez, drogazaletasuneko eta gizarte-bazterkeriako ego-
eran ez ezik, prostituzioaren munduan ere egoten dira. Bestela, gizonen ezaugarri berberak
dituzte: politoxikologia, alkohola, urte askotako kontsumoa eta gainbehera fisiko handia
(Bizkaian gizarte-bazterkeriako egoeran dagoen drogazaletasun taldearen arazoak eta beharri-

zanak, 2002).

Cáritasek dioenez, jendeak uste du etxerik gabeko pertsonak bakartiak direla, hirian anonimo-
tasunean galduta daudela, euren itxura zaintzen ez dutela, baldarrak direla, nahasmendu psiki-
koa dutela eta ondasun guztiak aldean eramaten dituztela; hala ere, hirietan bizi diren etxerik
gabeko pertsonen %5 baino ez dira sartzen profil horretan. Gaur egun, zifrek adierazitakoaren
arabera, %45 baino gehiago immigranteak dira, %20 baino gehiago emakumeak, %23 familia-
arazoak dituzten gazteak, langabezian dauden familia osoak (%2-5), eta %15 unibertsitateko ikas-
ketak dituzten pertsonak.

2. Profiletan izandako aldaketa horiekin jarraituz, inguru akademikoetan azpimarratu dutenaren
arabera, etxerik gabeko pertsona izateko arrisku handiagoa dago nolabait ere bizimodu norma-
lizatuagoa duten bertoko pertsonen kasuan. Edozein pertsona, bizitza osoan zehar, muturreko
lau edo bost egoera bizi ditzakeela kontuan hartuta (esaterako, hurbilekoren bat hiltzea, senar-
emazteak banantzea, lana galtzea edo gaixotasun luzeren bat edukitzea), halako egoerak oso
arriskutsuak dira integraturiko pertsonentzat, aldi laburrean sortzen eta gainjartzen direnean
(zenbaitetan, batzuek besteak eragiten dituzte). Halako kasuetan, arrisku egoeratik suspertzeko
astirik ez dagoenean, gerta daiteke pertsona normalizatu batek gainbehera-prozesua hastea, eta,
azkenean, etxerik gabeko pertsona izan daiteke.

Gizarte-eskalaren barruko gainbehera azkar horrek etxerik gabeko pertsonaren ohiko drogazale-
tasunetik edo alkoholismotik urrundutako profil berriak erakusten dizkigu (pertsona horiek,

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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dena den, alkoholismo arazoak izan ditzakete, laster edo berandu); kasu batzuetan, heziketa aka-
demiko oneko pertsonak dira (unibertsitateko ikasle gero eta gehiago), lehen adierazitako zerga-
tien ondorioz azkar desegiten diren gune edo sare egituratuetatik iritsitakoak. Horrenbestez,
pertsona gazteen eta adin ertainekoen (40-60 urte) profil honek, aurretiazko adikziorik edo kon-
tsumorik egin ez duten pertsonen profilak (adibidez, etxetik kanpora bota dituzten gazteak,
dibortziatuak edo lana eta etxea galdu duten pertsonak), talde sorberrietariko bat osatzen du,
etxerik gabeko pertsonen multzoaren barruan. Nolanahi ere, ikerketa honetako 2. fasea balioz-
koa izango da hipotesi horiek guztiak egiaztatzeko edo ñabardurak egiteko, baita oraingo tipolo-
gia guztiak hobeto profilatzeko ere.

"(...) profil-aldaketa, normalizatuagoa den baina bizi-baldintzetan kolokatasun handiagoa
duen biztanleriarako aldaketa, ezta? Lehen aipatu dugun beheranzko mugikortasunaren era-
ginez, bizi-egitura nahiko normalizatuta duen jendeak, halako batean, balioak, lana eta inte-
resa galtzearen ondorioz, gainbeheran erortzen zara, eta integrazioa bermatzen duten erre-
ferente horiek guztiak galtzeko arriskuan zaude; halako batean, beraz, kalean zaude eta
gizarte-laguntza behar duzu, ezta? Laguntza hori halako baliabideetatik etor daiteke, ez? Eta
nire ustez, profil hori garrantzitsua da, ez baita beti bazterkeria-egoeran ibili den eta trebe-
tasunik ez duen pertsonaren profila, edo ikuspegi afektibotik edo harremanen aldetik gabe-
zia handiak dituen pertsonaren profila, eta horiek deribatu egin ditzake, aurretiazko lagun-
tzarik edo prebentzio lanik egon ezean, eta egoera horretan gelditu ahal da, ezta? Beraz, nik
uste dut aldaketa izango litzatekeela" (E 2: Unibertsitatea).

"Gaitasuna duen jendea ikusten ari gara, nolabaiteko egonkortasun-egoera duena, lan egin
dezakeena, eta gauza asko egin ditzakeena; baina, aukerarik ez dutenez, gure ohiko baliabi-
deetatik kanpo gelditzen ari dira" (E 15: Elkarteak).

3. Nolanahi ere, etxerik gabeko pertsonen profiletan izandako aldaketa nagusia, zalantzarik gabe,
immigranteek eragindakoa da; izan ere, gaur egun, etxerik gabeko pertsonen ehuneko handia
osatzen dute Bizkaian, eta euren beharrizanak eta ezaugarriak oso desberdinak dira homeless tra-
dizionalenari dagokionez. Batez besteko adin txikiagoko pertsonak dira hauek, jatorrizko herrie-
tan zuten gizarte-sarerik gabeko gizartera heldu direnez, gizarte-bazterkeriako egoeretan amai-
tu ahal dutenak, eta, horrela, kalean gera daitezkeenak.

Etxerik gabeko bertoko pertsonaren ohiko profilaren kasuan ez bezala, immigranteen taldeak
substantzien kontsumo eta adikzio maila txikiagoa dauka; hala ere, horiek agertzen direnean,
beste substantzia batzuekin lotuta daude; adibidez, disolbagarriak, itsasgarriak, etab. Magrebeko
immigranteen kasuan, askok alkoholismo arazoak izaten dituzte, jatorrizko herrietako kultura
oso desberdina delako. Izan ere, hemen errazago eskuratzen dute alkohola; baina, alkohola har-
tzen ohituta ez daudenez, arazoak izaten dituzte horren ondorioak kontrolatzeko, eta adikzioa
hartzeko arriskua dute. Nolanahi ere, halakoak gutxienak dira profil honen barruan.

Beraz, etxerik gabeko pertsonaren ohiko profilarekin batera (egun batzuetan hiri batean egon eta
gero beste batera doan iragaitzazko bidariaren profila ?nolabaiteko ibilbide nomada sortzen du
denboran eta espazioan; adin ertaineko gizona da, alkoholikoa eta drogazalea, eta osasun gain-
behera nabarian dauka?), immigranteen taldea gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari da , ez
etxerik gabeko pertsonen arteko profil nagusitzat bakarrik, baita talde horretarako dauden balia-
bideen erabiltzailetzat ere (jantokiak, aterpetxeak, eguneko zentroak, etab.).

"(...) nire iritziz, horrek (immigranteen etorrerak) lekua kendu die zirkuituko orain arteko
gainerako presentziei. Afrikako pertsonen presentzia masiboak (Magrebekoak eta Saharatik
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hegoaldekoak) lekua kendu die gainerako profil guztiei, horiek gauzei aurre egiteko askoz ere
baliabide gehiago dutelako" (E 4: Administrazioa).

"Azken bosturtekoan aldaketa garrantzitsuak egon dira, handik aurrerakoa eta gerokoa egon
da. Immigrazioarekin jauzi handia egon da" (E 11: Elkarteak).

"Immigrazioak gora egin du azken urteotan, gorakada nabaria izan du" (E 13: Elkarteak).

"Eta pertsona horiei (ohiko profila), beste egoera batean dagoen immigrante talde nahiko
handi bat gehitzen zaie. Horien eragileak ez dira gizarte-sarea galtzearen ondoriozko gora-
beherak, gizarte-sarerik eta lan egiteko aukerarik ez edukitzea baizik; hain zuzen ere, adin-
gabekoen zentroetatik irten eta kalean gelditzen den jendea da. Edo ez dakit norekin duen
konexioagatik iritsi den jendea, baina konexioa txarto ateratzen da…" (E 14: Elkarteak).

Lehen esan dugunez, immigranteen talde hau, oro har, ohiko profila baino nahiko gazteagoa da,
eta beste arazo batzuk ditu. Batik bat, egoitza-bazterkeriako arazoak dituzte, eta, kasuren batean
droga-kontsumoren bat egon arren (disolbagarriak edo itsasgarriak, batez ere), immigranterik
gehienak lan bila etorri dira. Hala eta guztiz ere, immigranteen taldearen barruan gizarte-sare
sendorik ez dutenak (gizarte-bazterkeriatik urrun mantentzeko sareak) berez profil horretarako
pentsaturik ez dauden baliabideak erabili behar izaten dituzte (jantokiak, aterpetxeak, etab.).

Immigranteen jatorriari dagokionez, eta datu hori 2. faseko inkestaren bidez askoz ere hobeto
egiztatu ahal izan arren, erakundeetako arduradunik gehienek diotenez, gehienak Afrika
Iparraldekoak eta Magrebekoak dira, eta, horren barruan, ugarienak aljeriarrak eta, batez ere,
marokoarrak dira. Halaber, beste jatorri batzuetako pertsonak ere badaude, adibidez, Saharatik
hegoaldekoak edo Europako ekialdekoak; baina gehienak Magrebekoak dira.

"(...) etxerik gabeko pertsonen artean profil nagusia Magrebeko immigrantearena da, lanbi-
deetan eta abar; Amerika Latinokoak eta Saharatik hegoaldekoak ere badira, baina ostatua-
ren gaiarekin badirudi autonomoagoak direla, eta bizimodua hobeto ateratzen dute, lehen-
dik hemen dauden euren herrietako beste batzuekin elkartuta eta antolatuta" (E 15:
Elkarteak).

Immigrante taldea, azken urteotan izandako gorakadaren eraginez, profil nagusia da, gaur egun.
Horren ondorioz, orain arte tradizionalagoak izandako taldeak, adibidez, bertokoen taldea
(alkoholismo- edo drogazaletasun-arazoak dituena), bigarren mailan edo ezkutuan gelditu dira,
immigranteen taldearen ostean. Lan honen helburu nagusienetariko bat talde hori mugatzen
jakitea da, ahal den neurrian behintzat, talde horri ikusezintasuna kentzea eta desagertzen ari
den taldea (demografiaren, kontsumoen edo hilkortasunaren eraginez) edo ikusezin bihurtzen
ari den taldea den egiaztatzea. Izan ere, dirudienez, baina hau ikerketa honen ondorengo fasee-
tan egiaztatu beharko litzateke, egoerarik txarrenean daudenak ohiko profil klasikoak dira, eta,
sarritan, etxerik gabeko pertsonei eskainitako baliabideetatik baztertuta gelditzen ari dira. Kasu
batzuetan, gainera, etxerik gabeko immigranteek (oro har, gazteagoak eta buruko osasun hobe-
koak) bortxa edo indarkeria erabili dute baliabide batzuk eskuratzeko, batzuek eta besteek lehia-
kide ikusten baitute elkar.

"(...) orain jende piloa ari da eurekin lehian (profil tradizionala), gaua igarotzeko eta jateko
baliabideok erabili ahal izateko. Jende hori guztiz baztertuta gelditu da, oraindik hortxe bai-
taude (…), eta ez hori bakarrik, baliabide gehiagoko pertsonak dira (immigranteak) eta euren
arteko aliantzak dituzte; beste taldea presionatzen ari dira, azken hori dagoeneko lehiaketa-
ra ere ezin baita aurkeztu. Jendea azkenean ez da agertzen, eta bigarren bazterkeria da. Kale
gorrian gelditzen ari dira" (E 4: Administrazioa).
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"Ikusezinagoa da (etxerik gabeko pertsona klasikoa), orain beste gai batzuek estaltzen dute-
lako, adibidez, immigrazioak" (E 9: Administrazioa).

"Lehengo jendea, betikoa, non zegoen galdetzen genion lehen geure buruari, eta ez genekien
galderari erantzuten. Jantokian %70 immigranteak ziren. Non daude lehen egoten zirenak?
Uneren batean jasotzaileen %96 immigranteak izan dira. Ikaragarria. Orain %70 inguru dira,
beherakada nabaria egon da" (E 11: Elkarteak).

"Kontsumorik ezaren edo beste kontsumo batzuen profila dutenez (immigranteak), baliabide-
ak hobeto aprobetxatzen dituzte; ondo dakizkite lo egiteko, jateko eta hainbat ordutan egote-
ko dauden baliabide guztiak; bertoko drogazaleek ez dakite hori, azken ordura arte bizimodua
ateratzen ibili behar direlako, kontsumitu egin behar baitute aterpetxera abstinentzia-
sindromerik barik heltzeko eta istilurik eta halakorik ez sortzeko…" (E 14: Elkarteak).

"Sarritan, marokoarrak edo aljeriarrak eta bertoko drogazaleak zeuden ateetan; bertokoak
egoera fisiko askoz ere txarragoan zeudenez, besteek beldurtu egiten zituzten, errekara bota-
ko zituztela eta halakoak esanez" (E 16: Elkarteak).

Horren ondorioz, zentro batzuetan arautu egin nahi da egoera, zailtasunik handieneko taldeei
plazak bermatzeko; esate baterako, drogazaletasuna dutenei.

"(...) beste batzuk kanpoan gelditzen dira. Orduan, apur bat haztatu egin nahi dugu, zeren
drogazale batzuk…; bestela, ezin izango dute aurrera egin" (E 5: Administrazioa).

"Guk detektatu eta konpondu egin dugu (…). Txartelak eman ditugu, aspaldi ez zetozen per-
tsona horiek guztiak berreskuratzeko, eta badirudi lortzen ari garela" (E 16: Elkarteak).

Horrela, egoera guztiz txarra eta kaltegarria da. Egoera hobean dauden pertsonak, gehienbat
immigrante gazteak, jarduketa-gaitasun eta autonomia pertsonal handiagoa dutenak, baliabide
erabilgarriez jabetzen ari dira; gehienak immigrante gazteak dira. Bestalde, egoerarik txarrenean
daudenak kalean gelditzen ari dira, inolako laguntzarik gabe, eta, horrela, arrisku askoz ere han-
diagoan daude; heriotza-arriskua ere badute, Bizkaian oraintsu gertatu den bezala.
Horrenbestez, etxerik gabeko pertsonen artean Indartsuenaren legea bezalako zerbait gertatzen
ari da; horrela, etxerik gabeko pertsonen artean ondoen kokatuta daudenek baliabideak lortzen
dituzte, eta egoerarik txarrenean daudenek, berriz, ezin dituzte baliabideak eskuratu. Era bere-
an, ikerketa honetako 2. fasean egiten ari den inkestan ikusten denez, etxerik gabeko pertsonen
artean immigranteek, hasieran behintzat, gehiegizko ordezkaritza dute talde horren barruan;
izan ere, inkesta egin nahi ez duten pertsonarik gehienak bertokoak dira, uste baitute horrek ez
duela balio euren egoera hobetzeko.

"Erdi ezkutuan dago (ohiko etxerik gabekoa). Eta, sarritan, berori hiltzen da" (E 9:
Administrazioa).

Era berean, etxerik gabeko pertsonen arreta, dirudienez, ez da baliabiderik egokiena immigran-
te gazteentzat; izan ere, horiek egoitza-bazterkeriako egoera dute, egoera nahiko normalizatuan
bizi dira eta euren lehentasuna lana lortzea da; horretarako, lanbide-trebakuntzako edo hizkun-
tzetako ikastaroak egiten dituzte.

"(...) eta irteten ikusten dituzu (gazte immigranteak)… ni zortzietan noa; batzuk zortziak
laurden gutxiagotan irteten dira, eta bidean aurkitzen ditut; beste batzuk bederatzietan joa-
teko irteten dira…, ikastetxe baten antza dauka, benetan diotsut, karpeta eta guzti doaz…" (E
5: Administrazioa)".

"(...) jakin ezean, inork ez luke esango kolokatasun-egoeran zeudenik, gizarte-jantokia era-
biltzen zutenik" (E 8: Administrazioa).
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"Gainerakoak dirurik eta lanik edukiz gero bizimodua arazo barik aterako luketen pertsonak
dira. Eta bazterkeria-eremua okupatzen ari dira" (E 12: Elkarteak).

"Atzerritar asko, eta Bilbon ez dago horiek deribatzeko baliabiderik, ez baitute adikziorik edo
buruko gaixotasunik edo gaixotasun fisikorik" (E 13: Elkarteak).

"(...) immigranteak, batez ere mutilak, oraindik kontsumitzen ez dutenak edo inoiz ere kont-
sumituko ez dutenak; tira, oraindik ez dute kontsumitzen, eta egoera zaila dute etxebizitza-
ren arloan" (E 17: Elkarteak).

Pertsona batzuek esan dutenez, baliabideetan egonaldi ez-egokia eta luzeegia egitea kaltegarria
izan daiteke talde horretarako.

"Ez dira baztertuak, kokapenik gabeak baino. Jatorrizko herrian ondo integraturiko pertsona
izan daiteke (…). Orain dela 2-3 urte heldutako pertsonak ikusten ari zara, kokapenik gabe
daudenak; baina dagoeneko kontsumoari lotutako arazoak dituzte" (E 11: Elkarteak).

4. Orain arte adierazitako etxerik gabeko pertsonen hiru profil nagusiak ez ezik (adin ertaina
duen bertoko drogazale klasikoa, egoitza-bazterkeriako egoeran dagoen immigrante gaztea eta
kontsumorik gabeko pertsona, kalean bizi-krisiren bati lotuta amaitzen duena), beste profil
garrantzitsu bat ere aipa daiteke, urteekin gero eta garrantzi handiagoa hartu duena: buruko osa-
suneko edo patologia dualeko arazoak dituzten pertsonen profila. Profil hori, hain zuzen ere, beti
eremu publikoan bizitzeak (gainerako herritarren begien bistan eta horien jokabidearen mende)
sorturiko estresaren, antsietatearen eta desoreka pertsonalaren eraginezkoa da. Hala ere, kasu
askotan zaila da buruko gaixotasuna aldez aurrekoa edo ondorengoa den jakitea.

Buruko osasuneko arazoak, halaber, areagotu egiten dira arazoari aurre egiteko baliabide espezi-
fikoak ez edukitzearen ondorioz. Esaterako, gaixorik dauden pertsonak suspertzeko zentrorik ez
dagoenez, sendagilearen alta lortzen duten etxerik gabeko pertsonek kalean bizi behar izaten
dute euren susperraldia edo gaixondoa; beraz, arazoak izaten dituzte sendagaiak hartzeko edo
atseden egokia lortzeko; horrek, jakina, azkartu egiten du desegituratze pertsonaleko prozesua.

Beti irekitako eguneko zentrorik ez dagoenez (batez ere, asteburuetan), pertsona horiek ordu
asko eman behar izaten dute kalean; horrela, ezin dute atseden egokirik hartu, eta une guztietan
adi egon behar dira, eta bizitza atera behar dute, egoera horiek larriagotu egiten dituzte
antsietate-arazoak, eta, horrela, buruko osasuneko edo patologia dualeko arazoak sortzen dira.

Bestalde, etxerik gabeko pertsonen taldearen zati handiak beste arazo batzuk ere baditu, osasun-
laguntzako zerbitzuak eskuratzeko orduan; esate baterako, euren nortasuna egiztatzeko agiririk
ez edukitzea (ez dute errolda-ziurtagiririk edo osasun-txartelik) eta higiene- eta elikadura-
baldintza egokirik ez edukitzea, euren gaixotasunak ondo tratatu ahal izateko. Halaber, lehendik
hitzarturiko hitzorduetara joateko ere arazoak dituzte, euren egoera pertsonalaren eraginez
egunean-egunean bizitzera behartuta baitaude, euren etorkizuneko agenda programatzeko auke-
rarik gabe. 

5. Adierazi ditugun profil nagusiak ez ezik, beste batzuk ere aipa daitezke; azken horiek, orain-
dik ere garrantzi erlatibo baxua eduki arren, goranzko joera nabarmena dute. Aipagarriak dira,
esate baterako, urruntze-aginduren baten ondorioz familiaren etxea utzi eta egun batetik beste-
ra kale gorrian dauden adin ertaineko gizonak.

"Gero eta arreta handiagoa jartzen diegu urruntze-zigorrak dituzten gizonei. Eta ez dakigu
nola amaitzen duten gizarte-zerbitzuetan; ezin dute etxera joan eta abar, eta babespeko etxe-
bizitza bat eskatzen dute. Halako kasu asko dago, asko-edo, behintzat goranzko joera naba-
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ritzen da. Eta gai hau ere aintzat hartu behar da; ze, jakina, hurrengo galdera hauxe da: Non
biziko da? Edo, zer etxebizitzara eramango dut?" (E 8: Administrazioa).

Kasuren batean, etxerik gabeko emakumeen gaia ere azpimarratu da. Hontza zentroko 2007ko

Urteroko Memoria deritzonean adierazitakoaren arabera, urte horretan bertako zerbitzuak era-
bili zituen emakume kopurua %12 da, 2006ko %18 baino apur bat txikiagoa. Emakumeen ehune-
koak izandako murriztapen hori azaltzeko, esan daiteke profil sorberria Europar Batasunetik
kanpoko immigranteena dela, gehienbat Magrebetik iritsitako gizonena, eta horiexek okupatzen
dituzten zentroetako baliabiderik gehienak (Hontzako 2007ko erabiltzaile guztien ia %53, eta
horietan emakumeak ez dira %2ra heltzen). Hala ere, emakumeak etxerik gabeko biztanleria oso-
aren bostena dira Bilbo osoan. Nolanahi ere, 2. fasean askoz ere hobeto profilatu ahal izango dira
zifra eta ehuneko hauek.

Hala eta guztiz ere, euren karguan seme-alabak dituzten emakumeen profilak gora egin du; ema-
kumeok zailtasun handia dute gizarteratze-prozesua abiatzeko, batez ere familiako zamen ondo-
rioz. Edo beste pertsona batzuk ere aipa daitezke; hain zuzen ere, lana eduki arren, lehenengo
hilekoa kobratu arte egoitzarik ez dutenak. Babes politikoa eskatzen dutenak ere aipatzekoak
dira, etab. Baina profil horiek lehen aipaturikoak baino txikiagoak dira. 

Nolanahi ere, egindako elkarrizketetan lorturiko informazioa aintzat hartuta, egoera nahiko nor-
malizatua izatetik etxerik gabeko egoera izatera (berehalako gainbeheraren eraginez) igarotzen
den pertsona kopurua ez da handia; edo, behintzat, talde horren barruko kide kopuruak ez du
hazkunde handirik izan.

Elkarrizketetan atera ditugun profilei buruzko datuak testuinguru hurbiletan lorturiko informa-
zioarekin konparatuta, esate baterako, Madrileko kasua ikusten da; bertan, Cabrera irakasleak
egindako kalkuluaren arabera, etxerik gabeko pertsonen taldearen barruan emakume kopurua
%18-20 ingurukoa da, eta, beraz, Bilbokoen antzeko ehunekoak daude. Valentzian, CAST deri-
tzonak (Etxerik gabeko Pertsonei Laguntzeko Zentroa) egindako memoriaren arabera, emaku-
meek talde horren barruan duten ehunekoa %23,3koa da. Madrileko FACIAM sareko baliabide-
etan lagundutako pertsonen profilaren barruan, batez besteko adina 40 urtekoa da, gehienak
ezkongabeak dira (%50) edo dibortzioaren (%15), banantzearen (%11) edo alarguntasunaren (%2)
ondorioz bakarrik daude. Atzerritarrak, lagundutako etxerik gabeko biztanleriaren %46 dira, eta
atzerritarren %90 Europar Batasunetik kanpokoak dira (Valentzian, atzerritarrak guztizkoaren
%57,3 dira, eta horietatik %93,8 Europar Batasunetik kanpokoak). (Etxerik gabeko pertsonen

Europako Behatokirako Espainia 2004 nazio-txostena, Pedro José Cabrera, 2004ko ekaina). 

Etxerik gabeko Pertsonei buruzko Inkesta (INE, 2005) deritzonean adierazitakoaren arabera,
Espainiako estatuan etxerik ez duten pertsonen %48,2 atzerritarrak dira; horien artean, talderik
ugariena afrikarrena da (%43,6), gero europarrena (%37,5) eta hirugarrenez amerikarrena (%14).
Atzerritarren %88,1 45 urtetik beherakoa da, eta espainolen kasuan ehunekoa %58,3 da (alde
hori, batez ere, 18 eta 29 urte bitartekoen taldean dago). Eta, Espainian bizitzen igarotako aldia-
ri dagokionez ikusten denaren arabera, etxerik gabeko atzerritarren %59,4k 3 urte baino gutxia-
go egin dute Espainian. Kontuan hartu behar da, hala eta guztiz ere, datu horiek erroldaturiko
pertsonen estatistikak baino ez dituztela biltzen, eta, beraz, ez dute gizarte-errealitatea zehatz
islatzen.

Europar Batasunean bi bloke bereizten dira, etxerik gabeko pertsonen jatorriaren arloan: etxerik
gabeko immigranteen %25era heltzen ez diren eta %33 gainditzen duten estatuak (azken horren
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barruan, Austria, Italia, Grezia edo Espainia sartzen dira). (Europako Etxerik gabeko Pertsonei

buruzko estatistiken azterketa, Europako Behatokia, 2003ko azaroa).

Horrenbestez, esan daiteke Bilboren eta Bizkaiaren testuinguruko profilen barruko joerak ondo
sartzen direla etxerik gabeko pertsonen ezaugarriek maila globalagoetan izan dituzten aldaketen
barruan.

Hala eta guztiz ere, laburbilduta, esan daiteke etxerik gabeko pertsonen artean bi talde nagusi
daudela:

• Lehenengo taldearen barruan, egoitza-bazterkeriako arazoa baino ez dago, eta talde horreta-
koek pertsona normalizatuen antzeko bizimodua dute. Kasu honetan, batez ere, immigrante
gazteak dira, eta horiei laguntzeko baliabideak egoitzaren arlokoak izan beharko lirateke.

• Bigarren taldean, etxebizitzarik ez edukitzeaz gain arazo pertsonalak ere badituzten pertsonak
sartzen dira; horiek, ostatua ez ezik, beste baliabide eta laguntza batzuk ere behar dituzte.
Kasu honen barruan, alkohola eta drogak hartzen dituzten pertsonak sartzen dira, edo buru-
ko gaixotasunen bat dutenak.

Izan ere, Bilboko udalerriko etxerik gabeko pertsonekin jarduteko proposamena (2003) deritzone-
an aurkezturiko datuen arabera, taldea katalogatzeko irizpidetzat arazo bakarra erabili behar iza-
nez gero, %48rentzat arazo nagusia ostaturik ez edukitzea izango litzateke, %12rentzat immi-
grantea izatea, %21entzat toxikomano izatea, %13rentzat alkoholikoa izatea eta %5entzat buru-
ko osasuna. Aurreko paragrafoetan ezarritako banaketa erabiliz, taldearen erdia (gutxi gorabehe-
ra) lehenengo profilean sartzen da, eta ia %40 (hain zuzen ere, %39) bigarrenean.
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3. ERAKUNDEEN ARTEKO HARREMANAK

Inplikaturiko administrazioen arteko harremanei dagokienez, borroka-eremu nagusia eskume-
nen gaia da. Kasu batzuetan eskumenak ez daude oso argi, eta, horren eraginez, arauen interpre-
tazioa oso desberdina da, administrazio bakoitzak egiten duen irakurketaren arabera.

"(...) hiru administrazioen banaketa kaltegarria, diru-laguntzak emateko eta proiektuak
aurrera ateratzeko orduan…; izan ere, ez dute argi bakoitzaren eskumenak zein dira, eta,
sarritan, estali egiten dira; halaber, zenbaitetan ez da jakiten proiektuak Aldundiaren, Eusko
Jaurlaritzaren edo Udalaren mendekoak diren. (…) Eskakizun baxuko eguneko zentroa egi-
ten baduzu, zentro espezializatua da, eta eskumena Aldundiarena da. Baina eskakizun baxu-
ko eguneko zentroa aterpetxe eta guzti eginez gero…, zer egin behar duzu? Nire ustez, ara-
zoa administrazio bakoitzaren eskumenak ondo zehaztuta ez egotea da" (E 15: Elkarteak).

Udal batzuen kasuan hori askoz ere nabariagoa da. Premiazko harrerari dagokionez, hori aldi
laburreko egoeratzat hartzen da, eta horren erantzukizuna une hori (2 edo 3 egun) igarotakoan
amaitzen da. Ildo honetan, udal-jarduketen artean ere alde handia dago, zenbait kasutan.
155/2001 Dekretuaren arabera, premiazko ostatuaren eskumena 20.000 biztanletik gorako
udalerriek dute; baina, premiazko ostatua kontzeptuaren esangura zehazten ez denez, udalik
gehienek ostatuen eta pentsioen bidezko eskaintza egiten dute. Bizkaiaren kasuan, hori nabaria-
goa da; izan ere, Bilbo kenduta, udalerri horrek baliabideak eta zerbitzuak baititu, gainerako
udalerrietan (ikerketa honetarako Getxoko eta Barakaldoko ordezkariei egin zaie elkarrizketa)
interpretazio murriztailea egiten da; bertan, hoteletako eta ostatuetako plazak eskaintzea auke-
ratu da, eta etxerik gabeko pertsonak Bilboko aterpetxeetara deribatzea. Horri dagokionez, argi
dago udalerriek (Bilbo izan ezik) eta Aldundiak arauketari buruz egiten dituzten interpretazioak
ez direla berdinak, eta horien arteko koordinazioa (Bilboren kasuan izan ezik) oso urria dela.
Argitu beharreko beste alderdi bat baliabide bakoitzerako ezartzen den ratioarena da; horrela,
udalerri bakoitzean eraiki beharreko plaza kopurua ez da alkate edo arduradun politiko jakina-
ren araberakoa izango.

Horrenbestez, beharrezkoa da arauzko esparrua argitzea, batik bat Aldundiaren eta udalerrien
eskumenen arloan. Horri dagokionez, Gizarte Zerbitzuen Legeak alderdi hori aintzat hartu eta
ondo mugaturiko gizarte-zerbitzuen mapa ezartzen duen ikusi behar da. Hala ere, horren aurre-
proiektuan ezarritakotik ondorioztatzen denez, oraindik ere ondo argitu barik daude etxerik
gabeko pertsonen gaiari buruzko alderdi batzuk.

"(...) ez dute legea betetzen, baina bete egin behar dute" (Aldundiaren iritzia) (E 4:
Administrazioa)

"(...) hemen udalerrien utzikeria eta arduragabekeria dago, eta hori argi dago" (Aldundiaren
iritzia) (E 8: Administrazioa).

"(...) lehenengo eta behin, ez da gure eskumena. Bilboko Udalak dioenez, 20.000 biztanletik
gorako udalerrien eskumena ere bada, eta udalek beste interpretazio bat egiten dute; hain
zuzen ere, esaten dute premiazko ostatu-zerbitzuak eduki behar dituztela, hoteleko plazak,
aterpetxeak edo harrerako etxebizitzak. Hemen hoteleko plazak erabiltzen ari gara" (udala-
ren iritzia) (E 6: Administrazioa).

"(...) Udalarekin (Bilbokoa) egin genuen lanak (eskumenak banatzeko lana), nire ustez, asko
argitu zuen gaia, eta, nire iritzian, alderdi horretatik oso positiboa izan da" (E
8:Administrazioa).
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Nolanahi ere, udal-ordezkariei egindako elkarrizketetan nolabaiteko erretizentzia edo zuhurta-
suna ikusten da, etxerik gabeko pertsonen arloan Aldundiarekin batera lan egiteko orduan; gai-
nera, argi utzi dute horretarako zenbait alderdi ondo mugatu behar direla, adibidez, eskumenak,
finantziazioa, etab. Elementu hori, jakina, aintzat hartu eta landu egin beharko da, bestela nekez
artikulatu ahal izango bailirateke partekaturiko jarduketak.

"Irteten dena eta egituratuko dena baliabide egokiekin irtetea nahi dugu; geureak ez diren
eginkizunak egin behar baditu, kudeaketa-aginduak argiak izango dira, katalogatuta egongo
dira eta aurrekontu argia izango dute. Ezinezkoa da nik diru-laguntza bat eman eta, handik
hiru urtera, hori ahaztu eta horrekin gelditzea. Guk ez ditugu halako formulak atsegin.
Partaidetza diogunean, hasieratik hartu nahi dugu parte, ez azkenean bakarrik" (E 6:
Administrazioa).

Azken batean, esan daiteke, Bilboko Udala kenduta (horrexek soilik baitauka gizarte-premia
errealeko dispositiboa), gainerako udalerriek ez dutela ezer egiten eta baloiak kanpora botatzen
dituztela; edo, hobeto esateko, Bilbora botatzen dituztela baloiak. Hortaz, Bizkaiko Foru
Aldundiak abiatu nahi duen hausnarketa- eta jarduketa-prozesuan, Bilboko Udala elkarkidea
izan daiteke, etxerik gabeko pertsona taldearen aldeko jarduketak eta hobekuntzak martxan jar-
tzeko, batez ere kontuan hartuta lankidetza hori lehendik ere badagoela eta horri buruzko balo-
razio ona egin dela; esate baterako, arlo honetan eskumenak eta lanak banatzeko orduan.
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4. ERAKUNDEEN ETA ELKARTEEN ARTEKO HARREMANAK

Alderdi garrantzitsua eta positiboa lanean ari diren erakundeen eta elkarteen arteko harremanak
onak eta pozgarriak izatea da, eta elkarrizketaturiko pertsonarik gehienek onartu egin dute hori,
arlo horretako harreman eta komunikazio onak azpimarratu baitituzte, batik bat Foru
Aldundiarekin. Izan ere, gehienek diotenez, ikerketa hau oso interesgarria da errealitatea hobeto
ezagutzeko eta, etorkizunari begira, jarduketarako neurriak eta ildoak planteatzeko. Era berean,
gai hau erakunde publikoek sustatu behar dute, eta benetako borondate politikoa egon behar da
arazo horri behar bezala heltzeko.

"Une honetan sustatzailea Aldundia da (…). Aldundiak, adibidez, aktibitate handia izan du
zenbait urtetan" (E 10: Elkarteak).

"Urte nahiko onak izan ditugu, Jaurlaritzak eta Aldundiak hirugarren sektorearekiko aliantza
lortu nahi dutelako; alderdi guztiek elkarrekin ondo moldatu nahi dute" (E 15: Elkarteak).

Erakundeen apustua ere azpimarratu da, baita elkarteen apustua ere, sektorea eta eskainitako
zerbitzuak duintzeko egindakoa. Horri dagokionez, beste bi alderdi nabarmendu dira: alde bate-
tik, sektorean lan-hitzarmena ezartzea eta apurka-apurka profesionalizatzea; bestetik, azken
urteotan hitzarmenen bidez izandako aldaketa, hitzarmenok baliabide-iturri egonkorragoak eta
egokiagoak baitira ordura arteko diru-laguntzak baino, azken horiek muga handiak zituztelako.
Horrela, arlo honetan inplikaturiko eragilerik gehienek aurrerakuntza handia lortu dute.

"(...)  alde batetik, baliabideak duinak izatea sustatu dugu, eta, bestetik, langileek lan-
baldintza duinak edukitzea (…) Zoritxarrez, ez daukagu argazkirik lehena eta geroa ikuste-
ko. Lehen ez dakit baztertuentzat muntatzen zen, baina aurri-egoerako etxebizitza bat
muntatzen zen, esate baterako; zabortegira edo edonora joan, eta zerbait muntatzen zenuen
lau oherekin, denak pilatuta, eta oso handia ez zen gela batean zortzi pertsona sartzen zeni-
tuen, lau ohatzetan. Orduan, zentzu horretan, egoera askoz hobea da orain. Atal honek egin-
dako ahalegina izan da, hobetzeko ahalegina, duintasuna ematea. Langileen gaian ere asko
hobetu da egoera, lehen dirua baliabideotako langileek kobratzeko eskatzen zenuela esaten
baitzenuen, eta pentsa zitekeen txistea zela, bazirudien ez zutela kobratzeko eskubiderik, ez
dakit nori laguntzen ari zirelako" (E 8: Administrazioa).

"Aldundiak esku-hartzearen zati bat agindu du. Gainera, erakundeekin hitzarmenak egin dira
(…). Orain dela hamar urte pentsaezinak ziren pausoak eman dira" (E 10: Elkarteak).

"(...) aldatzen eta baliabide duinagoak sortzen joan dira, etxerik gabeko pertsonentzat" (E 15:
Elkarteak).

Aldundiarekin hitzarturiko zentroetara eta baliabideetara (Bidaltzen) deribatzeko eta baloratze-
ko leihatila bakarra martxan jartzearen kasuan, erakundeen balorazioak argiak eta ilunak ditu,
eta, kasurik gehienetan, esaten da sistemak zentralizatu egin duela lehen sarritan elkarteek egi-
ten zuten sareko lana. Deribazio-sistema antolatu eta arautu egin da, agian; baina, aldi berean,
esaten da horrek, agian, murriztu egin dituela malgutasuna, elkarteen arteko komunikazioa,
erantzuteko gaitasuna edo elkarteen autonomia. Hortaz, laguntza-prozesuak, sarritan, moteldu
egiten dira denboran. Elkarrizketetan badirudi administrazioak elkarteek baino balorazio
positiboagoa egiten duela. Azken horietatik, kasuren batean, esan dute oraingo sistema kaltega-
rria dela egoerarik txarrenean dauden pertsonek baliabideak eskuratu ahal izateko.
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"Goitik beherako aldaketa egon da. 2006ra arte hau irekia zen; jendea kalean hartu eta guk
aukeratzen genuen barruan nor sartu. 2007an, Udaletxeko leihatila bakarretik sartzen hasi
dira. Beraz, elkarteekiko kontaktua galdu egin da, neurri handian" (E 12: Elkarteak).

"(...) lehen sartzen ziren pertsonak, gizarte-bazterkeriarik handienean daudenak, dagoeneko
ezin dira leku horretan sartu (…). Tratamenduan laguntzeko baliabideetara joaten zirenak,
orain ezin dira joan. Lehen askoz ere malgutasun handiagoa zegoen" (E 17: Elkarteak).

Gainera, komentatu da, Aldundiaren eta elkarteen arteko oraingo harreman onak aprobetxatuz,
mekanismo horri buruzko hausnarketa egin daitekeela, berori hobetzeko eta adierazitako ahul-
tasunak sendotzeko.

"(...) plaza baloratzeko eta adjudikatzeko Bidaltzen programa, nik uste baitut sistema ondo
dagoela; une batzuetan itotze handiagoa dago beste batzuetan baino…" (E 5:
Administrazioa).

"(...) hasieran beldur handia zegoen. Azkenean, bi urte ezarrita egon ondoren, galdetu dugu-
nean, gehienek aldatu egin dute iritzia, eta ez dut esango positibo ikusten zutenik, baina
behintzat ez zeuden aurka " (E 8: Administrazioa).

"Alde onak eta txarrak ditu. (...) Prozesua apurtu egin daiteke apur bat" (E 12: Elkarteak).

"Nire ustez, alde batetik irabazi eta bestetik galdu egingo zen. Uste dut hautsi egin dezakee-
la ibilbidea (…); leihatila bakarrak, nire iritzian, aukera gehiago ematen du (…). Aldundiak,
azkenean, moztu egiten zizun ibilbidea, zuk sortu zenuenetik hasita. Beraz, uste dut kudea-
ketaren erritmoa moteldu egiten dela" (E 13: Elkarteak).

"(...) leihatila bakarreko prozesu horrek, erakunde mailan eskaintza zein den jakiteko eta eza-
gupen hori guztia integratzeko aukera ematen duen arren, ekidin egiten ditu premiazko deri-
bazioak egiteko malgutasuna eta baliabideekiko zuzeneko kontaktua; gainera, prozesuaren
erritmoa asko moteldu eta gizarte- edo osasun-larrialdiko egoeretarako ez da egokiena (…).
Erakundeetan sartuta irabazten duzuna malgutasunean galtzen duzu; eskaintza jakitean ira-
bazten duzuna eskariari emandako erantzunean galtzen duzu. Uste dut gehiago orekatu
behar direla biak" (E 14: Elkarteak).

"(...) leihatila bakarraren gaia, dirudienez informazio apur bat eta sistema orokorrago bat
eskaintzeko modu bakarra baita; baina, oraingoz, egiten ari direna baino askoz ere hobeto
egin daiteke. Baina apurka-apurka lortuko dela uste dut" (E 15: Elkarteak).

"Aurreko sistemak eta oraingoak alde onak eta txarrak dituzte (…). Ibilbidea behar du, eta ez
daki partekatzen (…). Ni koordinazio- eta informazio-mahaiaren aldekoa naiz oraindik" (E
16: Elkarteak).

"(...) zerbitzuak zentralizatzeko fenomeno honek autonomia eta askatasun eza eragin du, era-
biltzaileen artean" (E 17: Elkarteak).

Leihatila bakarreko prozedura honek elkarteen barruko dimentsiora garamatza, bete-betean.
Etxerik gabeko pertsonen gizarte-laguntzaren munduan gertaturiko birfuntzionalizazioa adie-
razteko modua baino ez da hori; hain zuzen ere, erakundeek edo administrazioak (Aldundia),
baliabide ekonomikoak hornitzeaz gain, funtzioen eta eginkizunen banaketa erabakitzera igaro
diren unetik gertatu da hori. Barruko kontua da, kanpokoa baino gehiago; hau da, batez ere,
elkarteen eta kideen (langileak edo boluntarioak) nortasunari eta izaerari buruzko eztabaida da,
etxerik gabeko pertsonen arloko jardueran dauden beharrizanei eta eskariei buruzko eztabaida
baino gehiago.

Birfuntzinalizazio horrek beste zenbait arlotan eta gremioetan gertaturikoa islatzen du; izan ere,
lehenengo eta behin, gizarte-erakundeek eman dute laguntza, eta, gero, administrazioaren
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lehentasunezko betebeharra izan da. Oro har, elkarteek birfuntzionalizazio horri buruzko balo-
razio oso positiboa egiten dute, baina zalantzak ere badaude, sustaturiko erakunde motari, sus-
tapena oraingo elkarteekin bateragarria izateari, horien nortasuna desitxuratzeari eta abarri
buruz. 

"Sendotasunetariko bat … Aldundiak esku-hartzearen zati bat antolatzea da, esku-
hartzearen zati bat antolatu baitu; nire ustez, pauso gehiago eman behar da, baina uste dut
antolatu egin duela. Horixe da sendotasun nagusia. Bigarrenez, erakundeekin hitzarmenak
ezarri ditu, horixe da bigarren pausoa. Orduan, oraingo baliabideen mapa ikusteak eta anto-
latzen saiatzeak apur bat motibatu egin gaitu; behintzat, badakigu solaskideak nortzuk diren,
hau da, orain hamar urte pentsaezinak ziren pausoak eman dira (…). Gero, hirugarren gauza
interesgarri bat ere egin da, eta ez horrenbeste herri-administrazioari dagokionez, sektore
horrek ugazaberia sortu eta lan-harremanetarako esparrua eratu baitu; hori ere elementu
positiboa da. Nire iritziz, gauzak onartu egin behar dira. Berriro diot, batzuk barruan hartu
gaituen ugazaberia, nire ustez hori ere… ez da kide oso aktiboa, sindikatuak ere ez baitira oso
aktiboak". (E 10: Elkarteak)

Erakundeen ikuspegitik, administrazioaren esku-hartzea ezinbestekoa zen ordena jartzeko,
lehentasunak katalogatzeko eta hitzarmen nahiko iraunkorrak ezartzeko, eta, horrela, balizko
laguntzako jendearen beharrizanei erantzuteko. Hala eta guztiz ere, elkarteen mundutik, kezka-
ren arloan mailakatze desberdinarekin, planteatzen da ea zein neurritan ez diren galdu konpro-
misoa, sentikortasuna, hurbiltasuna, arintasuna, harremanak eta komunikazioa beste erakunde
batzuekin; ea zein neurritan ez diren galdu gaixoekiko eta erabiltzaileekiko zuzeneko harremana
eta antolamendu mailako autonomia. Azken batean, emozionaletik profesionalera igaro gara,
tratu hurbiletik erdi burokratizaziora, eta berehalakotasunetik atzeraturiko erantzunera.
Administrazioarekiko elkarrizketa ona eta iraunkorra izan arren, aurrerakuntzak ez du itotzerik

ekarri (E 17: Elkarteak). Bidaltzen programaren kasua, lehen aipatu eta aurreko atalean aztertu
dena, goiko paragrafoetan adierazitakoaren adibidea da.

Elkarteen munduko solaskide batzuen ustez, aurrerapauso garrantzitsua izan da, diru-
laguntzatik hitzarmenerako pausoak profesionalizazioa ahalbidetzen baitu, baita langileen lane-
ko harremanak eta profilak nolabait egonkortzea ere; beste zenbaiten iritzian, gizarte-
erakundeak itxuragabetzeko arriskua dago; izan ere, horien jarduketa profesionaltasunean eta,
batik bat, konpromisoan oinarritzeaz gain, azkenean zerbitzu-enpresa hutsak izaten amaitzeko
arriskua dago, sektorea errentagarria izaten hasi ahal denean.

Horri dagokionez, lehenengo arauketa honek esku-hartzearen erabateko merkantilizazioari
ateak irekitzeko arriskua dago; horrela, leihatila bakarra ezartzearen eraginezko despertsonaliza-
zioa muturreko mugetarako orokortuko litzateke, eta horrek ekidin egingo lituzke esku-
hartzearen barruko alderdirik pertsonalenak, sarritan jarduketa-kasurik zailenak koipeztatzeko

balio dutenak. Horrela, gizarte-erakunde batzuek, sarritan, esaten dute mugan jokatu beharra
dagoela, harremanaren protokoloaren eta pertsonalizazioaren arteko mugan; jarduketa hori,
jakina eta onartua izan arren, toleratu egiten du administrazioak. Arauketa horrek modu komu-
nitario batetik elkartze-modu batera igarotzea eragin du, eta igarotze horrek despertsonalizazioa
ekarri du; gainera, eragileen eginkizuna eta identitatea berriro definitu dira, eta orain, kasu asko-
tan, funtzio teknikoagoa dute, murgiltze pertsonalaren kaltetan. Hala ere, harreman pertsonala
eta hurbiltasunekoa ez da zertan bateraezina izan erakundeotan lan egiten duten pertsonen pro-
fesionalizazioarekin eta jarrera profesionalarekin. 
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Pertsonalizazioa-profesionalizazioa eztabaidak, solaskideren baten iritziz, garrantzi handiko
ondorengo eztabaida bat sortu behar du: Zein da arloko langilearen profila? Zein da, mundu
honetan, zentzuzko jarduera-aldia? Gaur egun, sektorea ez dago prestatuta hausnarketa horreta-
rako, sektorea aurreko fasean galdu diren gauzetan lotuta gelditu baita. Elkarte-mundua oraindik
ere berde dago hausnarketa horretarako, ondorengo adierazpenean ikusten denez:

"Hau da, baliabide hauek beste modu batera kudeatu behar dira, eta, nire ustez, arlo horre-
tan profesional guztiek ez dute trebakuntza egokirik … (…) Izan ere, batzuetan uste dugu
baliabidea sortuta, bulegoa eginda eta psikologoa edo gizarte-langilea jarrita den-dena egin-
da dagoela; baina, ez, ez, kontuz. Zenbaitetan… ni sektore honetako profesionalen gaian oso
kritikoa izaten hasi naiz…, eta niri ikerketaren alderdia interesatzen zait gehien… beste
alderdi hori, profesional batek arlo honetan lan egin dezakeen aldiari buruzko alderdia; beti
egin diot galdera hori neure buruari [...]. Ez dakit lan honek gehiegi erretzen ez ote duen,
baina badakit, lehenengo eta behin, ondo motibaturiko profesionala behar duela; eta, nola
lortzen da hori? Hau da, hor lan batzuk egin behar dira, zeren kaleko gaietan lan egiten duzu-
nean aintzat hartu behar da Israeleko kibbutz izenekoetan gehienez zazpi urte lan egiten
uzten ziotela jendeari; hau da, hausnarketa bat eginda zuten (…). Aldiz, sektore honetan
pertsona bat agian beste lanik ez duelako sartzen da, orduan, erdi boluntario eta erdi ez dakit
zer sartzen da, eta azkenean profesionaltzat instalatzen da, eta tira… (…). Hau da, ni une
honetan gehien kezkatzen nauena, zenbat diren jakitea baino gehiago, kalean dauden bost-
ehun edo berrehun diren jakitea baino gehiago, lanerako zer baliabide dudan jakitea da, eta
norekin lan egingo dudan jakitea; horrexek kezkatzen nau gehien, eta horri buruzko ikerke-
ta gurako nuke [...]. Eta, berriro diot, ni ez naute horrenbeste kezkatzen soldata-taula edo
ordutegiek, lehen esan dizudan beste horrek baizik; hau da, gure langileek zer gaitasun eta
zenbat denbora duten. " (E 10: Elkarteak).

Halaber, koordinazio trinkoagoa eskatzen da, azken urteotan ezarri den koordinazioan sakon-
tzeko; izan ere, gizarte-erakundeen nolabaiteko taifismoa (taifa-erresumak) edo karismatizazio
sakona egon arren (batzuetan, pertsona jakinen inguruan zentraturiko erakundeak), errealitate
ukaezina dago: administrazioa bezeroa da, baina

"erakundeok ezinbestekoak gara" (E 15: Elkarteak). 

Status bikoitz hori mantendu egin behar da, alderdi bakoitza ondoen dakiena egitera egokitzeko,
intrusismorik gabe, beste alderdiaren jardueran sartu barik eta jarduera hori kolonizatu gabe;
horrenbestez, koordinazioak fronte bikoitza eduki beharko luke: 1) administrazioarekiko koordi-
nazioan sakontzea, eta 2) elkarteen arteko sareko benetako lana egituratzea. Solaskide baten
iritziz:

"Bai. Nolanahi ere, orain une egokian gaude, ezta? Urte nahiko politak igarotzen ari gara,
Jaurlaritzak eta Aldundiak hirugarren sektorearekin aliantza lortu nahi dutelako; hau da,
alderdi guztiek elkar ulertu nahi dute" (E 15: Elkarteak).

Barruko dimentsioan oinarrituriko zatiari amaiera emateko, solaskide batzuek, laguntza hobea
emateko, migrazioen arloko heziketa espezializatua lortzeko aukera eskatu dute; izan ere, gaur
egun, etxerik gabeko pertsona atzerritarraren profila nagusitzen ari da, eta ez dago gutxieneko
ezagupenik biztanle berri horien kultura-jarraibideei eta eurekin elkar eragiteko moduari buruz. 

Azken batean, lehen azaldutakoaren arabera, esan daiteke Bizkaiko Foru Aldundiaren eta arlo
honetan lan egiten duten erakundeen arteko sintonia ona dagoela. Desadostasun bat baino ezin
daiteke aipatu, batik bat leihatila bakarraren gaian. Nolanahi ere, gai honetan, elkarrizketetan
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ikusitakoaren arabera, kritika positiboa da eta gai honetan lan egiteko gogoa dago, apurka-
apurka hobetzen joateko. Hori guztia kontuan hartuta, zalantzarik gabe, une hau oso interes-
garria izan daiteke plan eta jarduketa partekatuak martxan jartzeko eta, horrela, etxerik gabeko
pertsonen arazoari erantzun hobea emateko.
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5. EREMU SOZIOSANITARIOA

Eremu soziosanitarioan ere eskumen-banaketa zenbait aldiz agertzen da argi eta garbi. Horri
dagokionez, gizartean, ekonomian, lanean edo demografian (besteak beste) izandako aldaketen
eraginez, Ongizatezko Estatuan eskari berriak sortu dira. Mendetasunaren arazoak agerian jar-
tzen ditu halako eskariak, eta, askoren iritziz, Ongizatezko Estatuaren laugarren hanka da,
gizarte-segurantzarekin, osasunarekin eta hezkuntzarekin batera. Azken urteotan, urrunago
joan barik, gaiak hartu duen garrantzia ikusi dugu, baita izan dituen arauzko garapenak ere. 

Labur-labur, esan daiteke eremu soziosanitarioaren barruan herritarren osasunarekin eta ongi-
zatearekin lotuta dauden zerbitzu guztiak sartzen direla. Baina definizio hori zabalegia da eta ez
digu kontzeptuaren argazki argirik ematen. Arlo honen ezaugarrietariko bat, segurutik, argitasu-
nik eza horixe da. Izan ere, sarritan zaila da arlo bat non amaitu eta beste bat non hasten den
ikustea. Mugako zona horiek ilunak izaten dira berez. Taldeei dagokienez, gehienbat buruko
gaixotasunak, gaixotasun kronikoak, ezintasuna, toxikomaniak eta halakoak dituzten pertsonak
dira. Hala ere, arazo soziogeriatrikoaren gorakadarekin hartu du indarra eta garrantzia.  

Eremu soziosanitarioa garatzeari dagokionez, hurbiltze batzuk egin dira. Batzuek berezko norta-
suna duen eta oraingo sareen mende ez dagoen egitura autonomoa sortzea proposatu dute; beste
zenbaiten iritziz, arlo sanitarioaren eta sozialaren arteko koordinazioa ezinbestekoa da. Azken
eredu horretan desberdintasun batzuk daude; izan ere, batzuen ustez, goitik beherako eredua
(erakunde-eredua) edo behetik gorakoa (sare-eredua) jarraitu behar da, lurraldearen artikula-
zioan oinarrituz. Gainera, arlo horretan, ez da ahaztu behar eremu soziosanitarioan egon diren
aurrerakuntza batzuk banakako ekimenaren eta boluntarismoaren eraginezkoak izan direla,
baita arlo sozialean eta sanitarioan lan egiten duten profesionalen asmo onaren eraginezkoak ere.

Inguruko beste herrialde batzuetan arlo hau, agian, dagoeneko landuta dago; baina azpimarratu
egin behar da EAEn garapena nahiko mugatua dela. Aditurik gehienek eta gaiari buruz egin diren
ikerketek berretsi dute hori, adibidez, arartekoak oraintsu egindako txostenak. Txosten horretan
esaten denez, eremu soziosanitarioa eratzeko pausoak eman diren arren, oraindik ere ahultasu-
nak eta gabeziak dira nagusi, eta egon diren aurrerakuntzak eta emaitza onak ez dira nahiko
oraingo beharrizanei eta asmoei erantzun egokia emateko. Horrela, eremu hau orain dela hogei
urte hasi zen lantzen, batez ere, gure inguru hurbilean; batik bat, bi fenomenoren eraginez: bate-
tik, injektaturiko drogen gorakada (heroina) eta, horren ondorioz, HIESaren kutsadura; bestetik,
osasunari eta hirugarren adinari loturiko beharrizanen hazkundea. 1993an Laguntza
Soziosanitarioaren Batzordea sortu zen, inplikaturiko eragileak koordinatzeko eta plan estrategi-
koa martxan jartzeko, plan horrek 2008ra arteko indarraldia dauka.

EAEren eskumen-egiturak ere, jakina, eragina dauka arlo honen garapenean. Eremu sozialaren
eskumena Aldundiak eta udalerriek dute gehienbat; horrela, berez ere zaila den gai hau oraindik
ere zailagoa da, eskumen maila desberdinak artikulatu behar izatearen ondorioz. Beraz,
Osakidetzarekiko koordinazio-bideak jarri behar dira martxan, egoera hobetzeko, arlo honetan
egiten diren gauzak, sarritan, bide informaletatik eta pertsona jakinetik egiten baitira. Nolanahi
ere, erakundeen arteko koordinazioak eta eskumen-banaketak gainditu egiten dute, neurri han-
dian, ikerketa hau, eta horri buruzko hausnarketa kapitulu honetatik kanpo egin behar da. Eta,
jakina, soluzioa ez da eragile bakar baten mende egongo.

"Osakidetzarekin baterako lana egin beharko genuke. Begira, Madrilen kaleko taldeekin lan
egiten duen psikiatria-zerbitzua dago, eta espaloiko diagnostikoa esaten diote" (…) Azken
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batean, lotzea zaila da (eremu soziosanitarioa). Sarritan, pertsonen araberakoa da, batik bat.
Programa bat egiteko prest dagoen boluntarioren bat behar da" (E 5: Administrazioa).

Horri dagokionez, osasun-adarrak bere jarduketa-eremuak ondo zehaztuta dituela esaten da, eta
arlo soziala, berriz, gainerako guztirako gelditu dela, jostun-kutxa balitz bezala, hau da, osasuna-
ren arloak xurgatzen ez duen guztia sartzeko kutxa. Behin eta berriro, bide horretan aurrera egin
behar dela esaten da, apurka-apurka bada ere, etxerik gabeko pertsonen kasuan dramatikoak iza-
ten diren errealitateei aurre egiteko; esate baterako, toxikomanien, buruko gaixotasunen edo gai-
xondoen kasuan.

"(...) osasun-arlokoa oso argia eta zorrotza izan da (…); gainerako guztia arlo soziala da" (E 5:
Administrazioa).

"Hemen argi dago osasun arlokoa zer den eta arlo sozialean zer sartzen den" (E 6:
Administrazioa).

"Eremu soziosanitarioa osasunean oinarrituz zehaztu da. Eta, gero, soziala gainerako guztia
da. Hau neurea da, eta gainerako guztia zeuena…"(E 8: Administrazioa).

Talderik gehienen iritzian, eremu soziosanitarioak oraindik ere estaldura mugatua dauka, beha-
rrizanak betetzen ez dituen estaldura; gabezia horiek, gainera, handiagoak dira etxerik gabeko
pertsonen kasuan, halako pertsonek lehen aipaturiko osasun-arazoak ez ezik muturreko gizarte-
bazterkeriako egoera ere jasaten dutelako. Kasu honetan, elkarrizketetan etxerik gabeko pertso-
nentzako eremu soziosanitarioa aipatzen denean, arlo hori definitzeko gehien erabiltzen hitza
mito da, oraindik ez baita hori garatzeko biderik artikulatu.

" Eremu soziosanitarioa mitoa da, horri buruzko plan bat egon arren, idatzitako plana" (E 5:
Administrazioa).

"Hori mitoa da (eremu soziosanitarioa)" (E 6: Administrazioa).

"Osakidetza Behin eta berriro aipatu arren, ez dago eremu soziosanitariorik, ez dago mahai
sozisanitariorik, eragile guztiak eserita dituenik, Osakidetza ere barne (E 16: Elkarteak).

Horrela, beste talde batzuetan mendekotasunak eta arazo soziosanitarioak gizarte-zaurgarritasu-
neko arrisku handia sortzen badute, etxerik gabeko pertsonen kasuan arriskua sortzeaz gain
zuzen-zuzen eragiten du erabateko gizarte-bazterkeriako egoera. Beste kasu batzuetan, familia-
sarerik edo hurbilekoen sarerik ez dagoenez, egoera oso zaila izan daiteke; hala ere, etxerik gabe-
ko pertsonen kasuan, bizileku iraunkorrik ez edukitzearen eraginez, edozein tratamendu edo
gaixondo eginkizun ia ezinezkoa da. Cáritasek Etxerik gabekoak 2007 kanpainan erabilitako
eslogana oso adierazgarria da: Sendagileak alta ematea albiste txarra da… kalean bizi bazara.

Gaixondoen gaia, esate baterako, behin eta berriro aipatzen da; izan ere, inguru eta gizarte-sare
nahiko normalizatuak dituen pertsona batentzat gaixondoa egokia izan daiteke, bere etxean edo
egoitzan, eta familiek eta hurbilekoek zainduta. Baina, etxerik gabeko pertsonen kasuan, izenak
berak dioenez, ez dago egoitza iraunkorrik, eta, gainera, gizarte- eta familia-sareak oso narriatu-
ta egoten dira. Horren ondorioz, gaixondoa aldi kritikoa eta arriskutsua izaten da. Ildo horretan,
elkarrizketa batean baino gehiagotan, gaixondoko unitateak edo zentro integralak martxan jar-
tzea planteatu da, halako egoerei erantzun egokia eman ahal izateko. Gaixondoko zentroak mar-
txan jarri ahal izateko, baliabide espezializatu txikiren bat sor daiteke, edo bestela, ohiko harrera-
zentroen barruan protokoloren bat ezar daiteke, profil horrekin lan egin ahal izateko.
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"Gaixondoko aldia behar duen jendearentzat ez dago horretarako unitaterik. Gaixondoaren
ostean atsedena hartzeko eskatzen digutenean, gu etxean egoten gara, baina eurek ez, eta
aterpetxeek ezin dute estaldura hori eskaini. Horrek larriagotu egiten ditu kasurik gehienak,
eta, azkenean, txarto amaitzen dira, eta ez dago erantzun egokirik" (E 11: Elkarteak).

"(...) kalean daude eta egoera larriagotu egiten da; gaixondoan arazoak egoten dira, ez dago
espaziorik eta eguneko ostaturik. Ez dago eskakizun urriko zentrorik, egun osoan egon ahal
izateko (…). Atsedenaldia behar dute, baina atsedenaldi hori ezin dugu izan ospitalean; egin
behar duzun gauza bakarra atsedena hartzea da, baina ez dago lekurik" (E 13: Elkarteak).

"Alten gaia, nire ustez, arazo orokorra eta ohikoa da, arreta integralerako gizarte-zentrorik ez
dagoelako" (E 14: Elkarteak).

Baliabide espezializatu hau nahitaezkoa da, kontuan hartuta osasun-erakundeetatik tratamendu
ahalik eta laburrenaren aldeko apustua egiten ari direla, zentroko egonaldi ahalik eta laburrena-
rekin eta egonaldirik luzeena gaixoaren etxean eginda.

"(...) osasunaren gaia ahalik eta aldi laburrenean sendatzera mugatzen da, eta, gainera, inten-
tsitate altuko osasun-zentroetan; gaixondoko batez besteko egonaldia eta hori guztia des-
agertu egin da ospitaletan" (E 8: Administrazioa).

"Krisiko egoera batean ospitalea dago, egoera horri erantzuna emateko. Baina, osasun-egoera
ona luzaro mantentzeko… (…), non egin behar du gaixondoa etxerik gabeko pertsonak? Eta,
gero, non egin behar zaio jarraipena?" (E 2: Unibertsitatea).

Behin eta berriro aipatzen den beste alderdi bat etxerik gabeko pertsonen tratamenduarena da;
izan ere, batzuetan, zenbait arlotan (adibidez, higienea, ordutegiak, etab.) ohiko biztanleenak ez
diren jarraibideak izaten dituzte. Horren ondorioz, sarritan gatazkak sortzen dira. Arlo honetan,
kaleko profesionalak eta hezitzaileak egotea, bitartekotza egiteko eta bide egokiak ezartzeko, oso
lagungarria izan daiteke.

"(...) gaixoa lasaitzen duen hezitzaileren batekin joatea beti; horrek, gainera, profesionalari
edo sendagileari ere laguntza ematen dio pertsona horrek bizi duen egora ulertzeko eta horri
erantzunik egokiena emateko" (E 11: Elkarteak).

Era berean, elkarrizketaren batean esan denez, osasuneko langileak arlo horretan trebatzea ere
oso positiboa izango litzateke. FEANTSAk 2006an egindako Osasuna eta Etxerik gabeko

Pertsonak txostenean adierazitakoaren arabera, etxerik gabeko pertsonek euren arazoak ezagu-
tzen dituzten osasuneko langile espezifikoak behar dituzte. Euren beharrizanei egokituriko osa-
sun-laguntzako zerbitzu batek aukera emango luke talde horren alderdi espezifikoak lantzeko
(adibidez, osasunerako hezkuntza), laguntza hutseko alderdietara mugatu barik. Gainera, elka-
rrizketa batzuetan esan dutenez, esku hartzeko eredu malguagoak sortu behar dira. Horri dago-
kionez, gero eta leku gehiagotan eremu soziosanitarioko talde ibiltariak sortzen ari dira kaleetan;
taldeok gizartearen eta hezkuntzaren arloko profesionalek osatzen dituzte, baita gizartearen eta
osasunaren arloko profesionalek ere, adibidez, erizainek, psikiatrek eta sendagileek; horrela,
errazago hurbildu nahi da etxerik gabeko pertsonengana, horien bila irten eta eurekin lehenen-
go lotura ezarri nahi da.  

Gainera, kaleko taldeok oso emankorrak izan daitezke; izan ere, etxerik gabeko pertsona asko ez
dira joaten osasun-baliabide normalizatuetara, bai ezin dutelako (legeko mugak),bai informazio-
rik ez dutelako (ez dakite euren familiako medikua nor den) edo bai joan nahi ez dutelako. Kaleko
talde horien garapena ezinbestekoa da eremu soziosanitario guztietan, baina gehienbat buruko
osasunaren arloan, etxerik gabeko taldeari dagokionez garrantzitsuenetarikoa baita. Horri dago-
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kionez, aipagarria da Estatuko hiri batzuetan halako esku-hartze taldeak egotea, buruko gaixota-
sunak dituzten etxerik gabeko pertsonentzat. 

Izan ere, egindako kalkuluen arabera, Europan kalean bizi diren hamar pertsonatik zazpik ez
dute osasun-sistemarik. Faktore horiek guztiek narriatu egiten dute, nahitaez, talde hori, eta tal-
deko pertsonen gaixotasunek eta patologiek txarrera egiten dute; beste egoera batean, gaixota-
sun eta patologia horiek sendagarriak izango lirateke. Etxerik gabeko pertsonen patologia nagu-
siak osasun fisikoari (ultzerak, larruazaleko gaixotasunak, hortzetako arazoak, etab.), substan-
tziak hartzeari (hepatitisa, zirrosia, etab.) eta buruko osasunari lotutakoak dira. 

INEk 2005ean egindako Etxerik gabeko Pertsonei buruzko Inkestan esaten denez, etxerik gabeko
pertsonen taldeko %15,6k diote osasun txarra edo oso txarra dutela; %52,7k, berriz, diote osasun
ona edo oso ona dutela. Osasun-egoeraren pertzepzio subjektiboa txarragoa da emakumeen
artean (gizonen %54,6k esan dute osasun ona edo oso ona dutela, eta emakumeen artean ehune-
ko hori %44,1ekoa da). Bestalde, %29,1ek esan dute gaixotasun larriren edo kronikoren bat dute-
la, eta %24,7k loarazleak edo lasaigarriak hartu dituzte. Kontuan hartu behar da norberaren
osasun-egoerari buruzko pertzepzio pertsonala erabiltzea, agian, ez dela metodorik onena per-
tsona horien egoerari buruzko informazio fidagarria lortzeko (RAIS fundazioak egiaztatu due-
nez, galdetzen zaienean, sarritan, pertsonek osasun egoera ona adierazi, baina gero ikusten da
hori ez dela egia); baina datuok adierazitako joerek agerian jartzen dute kalean bizi behar izate-
ari beste zenbait arazo ere gehitu behar zaizkiola. Osasun-diagnostikoak agerian jarri duenez,
Espainiako estatuko etxerik gabeko pertsonen herenak gaixotasun larriren edo kronikoren bat
dute, eta ehuneko horrek bikoiztu egiten du osasun-egoerari buruzko pertzepzio subjektiboaren
eraginezko ehunekoa (lehen adierazitako %15,6). (Osasuna eta Etxerik gabeko Pertsonak,
FEANTSA, 2006).

Etxerik gabeko pertsonen buruko osasuneko arazorik larrienak nortasunaren nahasteak (gizarte-
aren aurkako jokabideak), depresio-arazoak, antsietatea, paranoia eta eskizofreniak dira. Maila
fisikoan, gaixotasun nagusiak (anemia, kolesterola, hortzetako arazoak, arazo hepatikoak) elika-
dura txarrari eta substantziak hartzeari lotutakoak dira; halaber, oso ohikoak dira tuberkulosia,
entzumen-arazoa eta GIBa. Gainera, emakumeek gizonek baino gaixotasun askoz ere gehiago
dute (Osasuna eta Etxerik gabeko Pertsonak, FEANTSA, 2006). Horri dagokionez, aipagarria da
Médicos del Mundo elkartearen Kontrolpeko Kontsumo Gelak eragin positiboa izan duela, era-
biltzaileek substantziak hartzearen eraginezko ondorio kaltegarriak kontrolatzeko. Xiringak tru-
katzeko eta preserbatiboak banatzeko programak ere (gizarte-taldeetan egindako banaketa) oso
lagungarriak izan dira arlo honetan.

Esate baterako, buruko gaixotasuna duten pertsonen kasua behin baino gehiagotan aipatu dute
elkarrizketetan, eta lehenago azaldutakoa berresten du. Zenbait kasutan, gainera, halabeharrez-
ko egoeraren arriskua erreala da egoerarik txarrenean dauden etxerik gabeko pertsonentzat, hau
da, buruko gaixotasuna edo beste patologia batzuk dituzten pertsonentzat. Izan ere, 20-25 urte-
ko bizi-itxaropen laburragoa dute, eta osasun-arazo askoz ere gehiago, gainerako biztanleek
baino.

Azken batean, eremu soziosanitarioan bide luzea dago egiteko, batez ere etxerik gabeko pertso-
nen taldearen kasuan. Nolanahi ere, gaur egun, estatuan Mendekotasunari buruzko Legea mar-
txan jarri da eta EAEn Gizarte Zerbitzuei buruzko Legea onartuta dago, eta, beraz, une egokia
izan daiteke eremu honetan lan egiteko eta nolabaiteko garapena egoteko, behintzat administra-
zioen arteko koordinazioaren edo lankidetzaren arloan, gero jarduketa eta zerbitzu espezifikoak
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martxan jarri ahal izateko. Horri dagokionez, inplikaturiko gizarte-eragileen eta adituen ustez,
ezinbestekoa da arlo honetan sustapen politikoa eta benetako konpromisoa egotea. Ezin da ahaz-
tu eremu soziosanitarioa ez dela inolako berritasuna gizarte-laguntzan, eta Erdi Aroan ere
gizarte- eta osasun-eremuak lotuta zeudela, garaiko babesetxeen eta ospitaleen bitartez. 
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6. ETXERIK GABEKO PERTSONEN BEHARRIZANAK

Erabiltzaileen eskari nagusiei dagokienez, baliabideen ordutegien gaia behin baino gehiagotan
aipatu da. Oro har, esaten dute ordutegiak ez daudela ohiko erabiltzaileen ikuspegitik ezarrita,
ezta profil berrietako erabiltzaileen kasuan detektaturiko beharrizan berrien ikuspegitik ere,
beharrizan horiek betetzen dituzten erakundeen izaeran oinarrituriko jarraibideen ikuspegitik
baizik. Muturreko kasu bat denbora bizitzeko eta esperimentatzeko moduan dagoen desberdin-
tasun itzela da:

"Azkenean, gure asteko erritmoak ez dira zentzuzkoak eurentzat; izan ere, jakina, guk atse-
dena hartzeko astia dugunean, erabiltzaileek euren beharrizana dute. Eta, batzuetan, apurtu
egiten duzu eta, horrela, eremu irekiak sortzen dira, okupatu barik gelditzen direnak" (E 15:
Elkarteak)

Jarraibide nahiko orokorra, ordutegia egokitzearen arloan, baliabide desberdinen arteko ordute-
giak ez egokitzea da, eta, horrela, halako pertsonek kalean eman behar izaten dute denbora, esa-
terako, aterpetxetik irteten direnetik gosaltzera joan arte. Edo, aldiz, elkarrizketaren batean esan
digute ordutegiak ez direla koherenteak, adibidez, bazkaltzeko ordutegia. Izan ere, jantoki ba-
tzuetan ordutegia eguerdiko lehenengo ordukoa da, eta, esate baterako, heziketa-ikastaroetan
dabiltzan pertsonentzat ordutegi hori ezinezkoa da, ikastaroak eguerdiko ordu bietan edo hiru-
retan amaitzen direlako. Era berean, eguneko zentro asko itxita daude asteburuetan, eta, horren
eraginez, erabiltzaile askok asti luzea dute (ordu asko) egun osoan, ezer egin gabe egoteko, eta
hori kaltegarria izan daiteke gizarteratzeko prozesurako. Nolanahi ere, elkarrizketaren batean
esan digutenaren arabera, gero eta jantoki gehiagotan bigarren txanda bat dago taldearen beha-
rrizanetara egokitzeko, eta baliabide batzuk asteburuetan ateak irekitzen ari dira.

"(...) ez dute gizarte-jantokietan bazkaltzeko astirik, erotzeko moduko ordutegiak baitituzte"
(E 12: Elkarteak).

"Ostirala heldu eta astelehen goizera arte ez dago eguneko zentrorik irekita" (E 13: Elkarteak).

Emandako iritzietan behin eta berriro agertzen den gai bat gaixondoko tratamenduko inkon-
gruentziarena da; izan ere, zaurgarritasun handiko biztanleriari aplikatzen zaio, eta ez dago gai-
nerako biztanle guztientzat ezarritako protokoloetako gizarte-sarerik; gainera, osasun-
parametroak logika ekonomizistaren eraginpean daude, erabat.

"Nire ustez, etxerik gabeko pertsonentzako zentroak gizarte-sareak berak planteatu behar
ditu, suspertu eta alta jaso duten pertsonei dagokienez, horiek atsedenaldia behar izaten bai-
tute. Nire iritzian, horren ardura Osakidetzak hartu beharko luke, baina langileria espeziali-
zatua behar du… uste dut ezinbestekoa dela. Era guztietako susperraldiei buruz ari gara, eta
ez dago lekurik (…), gizarte- eta osasun-arazoa ere badelako, eta, orduan, hortxe edo lugo-
rrian gelditzen da, batez ere gizarte-arloaren barruan, horrek osasun-arloak utzitako guztia
jasotzen duelako, eta, azkenean, osasun-arloak ere erantzukizuna dauka egoera honetan" (E
13: Elkarteak)

Elkarrizketetan adierazi digutenaren arabera, gaixondoak establezimendu berezia behar du,
Osakidetzak edo hirugarren sektoreak kudeatuta, biztanle hauen ezaugarriei eta eskakizunei
erantzun egokia emateko; baina beste batek esan digunez: 

"(...) gaixondoarena, nire ustez, aspaldi-aspaldiko gaia da..." (E 16: Elkarteak). 
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Elkarrizketarik gehienetan esaten da gaixondorako zentroren bat jarri behar dela martxan, edo
oraingo baliabideen barruan programaren bat eduki behar dela, arazo horri erantzun egokia
emateko gauza den osasun-langileria espezializatuarekin.

Behin baino gehiagotan aipatu den beste gai bat eskakizun baxuko baliabideak garatzearena da,
zailtasunik handienak eta gainbehera mailarik gogorrena duten etxerik gabeko pertsonentzat.
Horri dagokionez, pertsona horietariko askok egun osoan egoteko lekuak behar dituzte, eta leku
horien baldintzak eta eskakizunak ahalik eta malguenak izan behar dira. Uneren batean, solaski-
deek esan digute etxerik gabeko pertsona batzuek, eskakizun kopuru handiaren ondorioz, nahia-
go dutela kalean lo egin. Eguneko eta gaueko baliabideetarako eskakizun baxuaren edo gutxiene-
ko eskakizunaren gaia sakonago aztertu beharko da lan honetan, elkarrizketetan gehien azpima-
rratu duten elementuetarikoa baita.

"Batez ere, eguneko baliabideak behar dira, egunekoak eta eskakizun baxukoak (…), ordute-
gi zabala dutenak, erabiltzaileek horrenbeste ordutan kalean ez egoteko" (E 13: Elkarteak).

" Eskakizun baxuko eta laguntza integraleko espazio gehiago egon beharko litzateke (…).
Zailtasunik handiena, nire iritzian, erabiltzeko irizpideetan eta eskakizunetan dago" (E 14:
Elkarteak).

"Nire ustez, eskakizun baxua behar da oinarrizko beharrizanak betetzeko; adibidez, elikadu-
ra, ostatua eta arropa. Nire iritzian, hori bete egin daiteke (…). Eskakizun baxuko gizartera-
tzea behar da" (E 16: Elkarteak).

"Baina, tira, eskakizun baxuan behar dira, batez ere, oheak, tratamenduari laguntzeko helbu-
ru hain altuetara iritsi ezin den jendearentzat" (E 17: Elkarteak).

Interesgarria izan daiteke, beste errealitate batzuk ezagutu ondoren, zentro dibertsifikatu txikiak
martxan jartzea, etxerik gabeko pertsonen profil guztien ezaugarriekin lan hobea egin ahal iza-
teko. Ildo honetan, kide kopuru handiagoa edo txikiagoa duten etxebizitza partekatuak, babes-
peko etxebizitzak, egoitza txikiak eta abar aipatu dira.

Aukera hauen barruan, iraupen luzeko baliabideak abiatu beharra ere aipatu dute, laguntza luzea
(agian, bizitza osorakoa) beharko duten pertsonentzat; horretarako, haustura egon behar da
gizarteratzea bizitza normalizatutzat hartzen zuten ikuspegiekin. Ildo honetan, bitarteko faseak
trantsizioko baliabideekin sustatu beharra ere azpimarratu da; horrela, segurtatu egin nahi da
erabateko mendekotasunaren eta autonomia osoaren artean dauden pertsonen ibilbidea,
egoitza- eta denbora-espazioaren artekoa, ibilbide horretan ahultasunak ikusi baitira.

"Orain arte landu dugun gizarteratze-eredua 'hemendik etxebizitzarekin, lanarekin eta fami-
liarekin irtengo zara' zen. Baina errealitateak erakutsi digu hori ezinezkoa dela (…); pertsona
batzuk gainbehera larrira iritsi dira, eta ez dute erabateko independentziarik izateko aukera-
rik izango, ez dute autonomia osorik inoiz izango. Autonomia handiarekin bizi daitezke,
baina gutxieneko babesa beharko dute beti" (E 8: Administrazioa).

"Talde horrentzako baliabideak? Ba, nik uste dut badaudela, oso argiak. Lehenengo eta behin,
bizilekua, eta ez bizilekua bakarrik, hau da, egoteko eta norbaitekin harremanak izateko leku
bat behar duzu. Eta hori, une jakinean, tranpolin, pertika edo palanka ona izan daiteke mugi-
tu ahal izateko, ezta? Gero, aterpetxeetatik babespeko etxebizitzetarako, autonomia askeko
etxebizitzetarako eta abarrerako ibilbide osoa dago. Hemen, zerbitzuak ez ezik, ibilbideak ere
sortu behar dira" (E 15: Elkarteak)
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"(...) oso kronikoa da, eta, segurutik, pertsona batzuek ez dute lehengora itzultzeko aukera-
rik; baina baliabideak pentsatu ahal ditugu euren egoerari duintasuna emateko" (E 10:
Elkarteak).

"Nire ustez, dibertsifikazioaren gaia sakonago aztertu behar da" (E 5: Administrazioa).

"Babespeko etxebizitzak eta egitura txikiagoak askoz ere hobeak dira, baina horiek ondo
funtzionatzeko…" (E 9: Administrazioa).

"Gizarte-ostatuak eta harrerako etxebizitzak sustatu behar dira, intentsitaterik handienetik
txikienera; jendearen beharrizanak ikusi behar dira" (E 11: Elkarteak).

"24 orduko zentroak behar dira" (E 14: Elkarteak).

Halako establezimenduek, gainera, beharrizan berriak detektatzeko eginkizuna ere badute; izan
ere, eraikina enpoderamenduaren hasiera baino ez baita, kasuak eta azken helburua (autonomia
pertsonala) kontuan hartuta:

"Aterpetxe bat egin dezakezu zuk Barakaldon, eta egoera konpondu egin duzula pentsatu.
Baina aterpetxearen eginkizun nagusia, nire ustez, beharrizanak detektatzea da. Eta ibilbide-
ak eta baliabideak hasteko lekua izan behar da. Orduan, egoitzak egitera mugatzen bazara,
eta besterik egiten ez baduzu, egoitza hori igarotzeko lekua baino ez da izango, eta bertatik
lan egiten ez duen jendea igaroko da, besterik gabe. Baina baliabide berriak sortzeko eta ber-
tara iristen direnei erantzuna emateko aukera eskaintzen duen aterpetxea egin behar da.
Bertara heldu eta han hiru, bost edo zazpi egun ematen dituen pertsona batek aukera izan
behar du bere beharrizanak zein diren esateko eta adierazteko, zein den bere egoera, eta
erantzuna jasotzeko aukera izan behar du [...]. Nire iritzian horixe da aterpetxearen funtzioa.
Eta guk ez dugu aterpetxearen banderarekin amaitzen azken harria jartzen denean edo inau-
guratzen denean. Gaia sakonagoa da. Hortxe egon behar dugu. Nire iritziz, eraikina hasiera
baino ez da" (E 15: Elkarteak).

Solaskideek esan digutenez, ahal izanez gero, gizarteratzeko prozesuetarako aurrerapauso ona
izan daiteke halako pertsonek zerbitzu normalizatuak ere erabiltzea, estigmatizazioa murrizteko
eta etxerik gabeko egoeran ez dauden pertsonekiko harremanak eta kontaktuak sustatzeko.

"(...) Errekaldeko hirurogei urteko batentzat, agian, hobe izango litzateke zahar-etxe batean
egotea (guk horretarako hobariak emanda), Iralara edo Apostólicas zentrora doan jaten joa-
teko esatea baino; horrela, zahar-etxean gelditu eta hitz egingo luke bere adinekoekin, kito.
Ez ote litzateke hobe izango? Zer gertatuko litzateke norbaitek gizarte-jatetxea (bigarren
eskuko gauzen denden modukoa) filosofia horrexekin muntatu (bestelako biztanleak ere
hartzen dituena) eta etxerik gabeko pertsona batzuei bertara joateko hobariak emanez gero?"
(E 5: Administrazioa).

"(...) jantokia hemengo langileek erabiltzen dute, eta, beraz, ohiko erabiltzaileen eta etxerik
gabeko jendearen arteko nahastea ere ona izan daiteke" (E 8: Administrazioa).

Prebentzioa ere behin baino gehiagotan aipatu da, egoitza-bazterkeria ekiditeko elementutzat,
etxebizitza egoera hobean edo txarragoan duten pertsonek beheranzko prozesua ez hasteko,
infraetxean, aterpetxean edo kalean amaitu arte. Horri dagokionez, solaskide batzuek esan dute-
naren arabera, leku batzuetan bitartekotza-programak sortu dira utzarazpenik ez egoteko.
Prebentzio horrekin batera, garaiz egindako jarduketa ere aipatu dute.

"Alderdi bat edo bi dituenean jardunez gero, erortzea ez da hondoraino helduko" (E 11:
Elkarteak).
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"Dispositibo batzuk ostatuak jartzeko direlako, ados. Baina beste dispositibo batzuk, beste
zenbait programa, erraztasunak eta bitartekotzat eskaintzeko dira" (E 5: Administrazioa).

Atal hau amaitzen joateko, beste alderdi bat ere nabarmendu behar da; hain zuzen ere, baliabi-
deek laguntza- eta gizarteratze-prozesua sustatu behar dute. Izan ere, euren eginkizuna ez da
etxerik gabeko pertsonak edukitzea bakarrik, zerbitzu guztiak edukiz hornitu behar baitira, eta,
horri dagokionez, garrantzi handikoa da gizarteratze-ibilbideak eta jarraipen-prozesuak ezar-
tzea.

"(...) erronka gizarte-lana egitea da, laguntza eskaintzea, aipatzen ari garen guztia. Nire ustez,
hortik begiratu behar diogu aurrez aurre arazoari, zer egin dezakegun ikusteko" (E 2:
Unibertsitatea).

"(...) bertan dagoen jendeak proiekturen bat behar du. Erakundeetan zerbait aldatzen ari da:
nik txertatu eta integratuko zaitut dioen logika" (E 4: Administrazioa).

"(...) une honetan laguntza-programak arakatzen ari gara" (E 8: Administrazioa).

"Zerbitzuak ez ezik ibilbideak ere sortu behar dira hemen (…). Aterpetxearen funtzio, nagu-
sia, nire ustez, beharrizanak detektatzea da. Hain zuzen ere, ibilbideak eta baliabideak haste-
ko lekua izan behar da. Orduan, zuk sareak muntatu besterik egiten ez baduzu, aterpetxea
igarotzeko lekua baino ez da izango, eta lan egiten ez duen jendea igarotzeko lekua, kito.
Baliabide berriak sortzeko eta bertara iristen diren egoerei erantzuna emateko aukera
eskaintzen duen aterpetxea muntatzea da helburua" (E 15: Elkarteak). 

Egoitza-logika honetan neurri batean paraleloa eta neurri batean bertan txertatua den alderdi
bat, hain zuzen ere, etxerik gabeko atzerritarretariko batzuk erabiltzen ari diren soluzioak ego-
kiak diren ala ez argitzea da; izan ere, egoitza-bazterkeria eduki arren, kasurik gehienetan bizitza

arrunta eta nahiko integratua garatzen dute. Esate baterako, elkarrizketa batzuetan esan dute-
nez, Hontza zentroko erabiltzailearen profila zenbaitetan harrigarria da; hain zuzen ere, kasu
batzuetan, bizitza normalizatua egiten duen erabiltzailea izan daiteke, gizarte-bazterkeriaren
ohiko estereotipoetatik urrun dagoen bizitza; gauza bera gertatzen da atzerritar batzuen kasuan,
hau da, guztiz kointurala den etxebizitza-gabezia izanik, dauden baliabide bakarrak erabiltzen
dituzte. Halako gauzek, jakina, zalantzak sortzen dituzte soluzio dibertsifikatuak artikulatzea
komenigarria edo bidezkoa izateari buruz, edo atzerriko pertsonentzat soilik diren zentroak
sortzeari buruz. Hezkuntzaren edo bakarrik dauden adingabeko atzerritarren arloan, halako
neurriak asko eztabaidatu dira, teknikoki hautsi egiten baitute erakunde demokratikoak euskarri
behar dituen berdintasun-printzipioa. Nola onartuko luke gizarteak eta elkarte-munduak, etxe-
rik gabeko pertsonen arloan, talde horretarako baliabide soil bat sortzea, baliabide urrien testu-
inguruan eta erakustaldi-efektua sortzeko aukerarik, etab.?  

Azkenik, prebentzioa ez ezik, gizartearen sentsibilizazioa eta inkardinazioa ere ezinbestekoak
direla adierazi dute solaskideek, zenbait fenomeno gutxiagotan agertzeko, esaterako, NIMBY ize-
nekoa.

"(...) antolatzen dena saltzen jakin behar da, inguruak eta gizarteak jakin behar du hori ego-
tea ona dela. Nire iritzian, horixe da elkarteen eta erakundeen erronka nagusienetarikoa,
ezta? Gizarte osoak gure lanaren berri izatea (…), eta lan hori oso ondo egiten dugula jaki-
tea, eta, gainera, inguruak bertan parte hartzea; lan hori egin beharra daukagu" (E 15:
Elkarteak)

Etxerik gabeko pertsonen beharrizanik oinarrizkoenei dagokienez, eta kontuan hartuta galdera
horiekin lan egiten duten pertsonei egin zaiela, baina ez etxerik gabeko pertsonei eurei (hori iker-
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keta honetako bigarren eta hirugarren faseetan egin dugu), elkarrizketaturiko pertsonarik gehie-
nek esan dutenaren arabera, ezinbestekoa da bizitza ahalik eta duinena bermatzea eta hori oina-
rrizko beharrizanen bitartez bideratzea: bizilekua, janaria eta higienea. Solaskide batek esan digu
atzerritarrek gehienbat lana eta etxea eskatzen dutela. Arlo horiek betetzeko, aterpetxeak, jan-
tokiak edo dutxak daude, baita bainu publikoak ere.

"(...) jantokiak erabiltzeko aukera gehiago. Beteta daude (…), eta aste batzuetan ez da lekurik
egoten, beste zenbaitetan agian bai; baina ohikoena lekurik ez egotea da" (E 14: Elkarteak).

"Nire ustez, eurei galdetu behar diegu, ezta? Lehenengoa jantokia da (taldearen eskariak),
hau da, Bizkaian dauden guztiak jatekoa edukitzea; gero, dutxatu nahi izatea dago, eta ondo-
ren arropa garbitu nahi izatea. Orduan, oinarrizko beharrizanak direla esan behar dugu" (E
15: Elkarteak).

"Oinarrizko beharrizanak. Argi dago" (E 17: Elkarteak).

"Oraindik ere oheak behar dira, negukoa ixten denean taldeak sufritu egiten baitu" (E 17:
Elkarteak).

Elkarrizketetan esandakoa eta antzeko ikerketaren batean ikusitakoa aintzat hartuta, esan daite-
ke armairuen zerbitzua, sarritan, garrantzi handikoa dela eta taldeak behin eta berriro eskatzen
duela. Ohiko bizilekurik edo euren gauzak ixteko lekurik ez dutenez, pertsona hauek gauzok
aldean eraman behar izaten dituzte, ordu eta leku guztietan, barraskiloak balira bezala, etxea beti
aldean. Beraz, hausnarketa lasaia egin behar da gai honi buruz, halako neurriekin batera beste
arazo batzuk sortzen baitira; adibidez, irekitzeko ordutegia, kokalekua eta zerbitzuaren mante-
namendu egokia.

"(...) euren gauzak edukitzeko lekua. Hemen, batzuetan, armairu bat euren lekua eta euren
santutegia da, eta bertan uzten dituzte gauzak. Gaua igarotzeko eta gauzak edukitzeko lekua"
(E 10: Elkarteak).

"(...) hori kudeatzea (armairuak) oso zaila da. Halako pertsonek metatu egiten dute, eta
metatzeak narriadura dakar. Gero, kiratsa eta abar dago, eta hori halako lekuetan arazo larria
da" (E 5: Administrazioa).

"Gabezia bat dago, eta ez dakit horren kritika positiboa nola egin; hain zuzen ere, armairue-
tarako lekua da, egunez gauzak bertan uzteko (…). Armairuen arazoa urteetan ikusi dugu,
baina ez dakigu hori nola kudeatu, lekurik ere ez baitago. Erabiltzaileak gauzak askatasunez
uzteko eta berriro hartzeko armairua behar da" (E 17: Elkarteak).

Aurreko paragrafoan esandakoari lotuta, zenbait elkarrizketetan aipatu den ideia bat dago, gure
ustez garrantzi handikoa dena; hain zuzen ere, segurtasuna. Etxerik gabeko pertsona askok
segurtasuna nahi dute, gauza guztien gainetik, hau da, seguru sentitu nahi dira. Elkarrizketaren
batean esan digutenaren arabera, gainera, etxerik gabeko pertsona batzuk egunez kalean lo egin
eta gauez hara eta hona ibiltzen dira, kalean egunez dabilen jendeak segurtasuna ematen diela-
ko. Kasu honetan, elkarteetako arduradunei erasoen edo indarkeriaren gaiari buruz galdetu zaie,
bai etxerik gabeko pertsonek jaso dutenari eta bai baliabideren batek inoiz jasan duenari buruz;
oro har, erantzun dute zentroen barruan indarkeria oso urria dela, jendeak pentsa dezakeena
baino askoz ere urriagoa, eta beste leku edo eremu publiko batzuetan egon daitekeenaren antze-
koa dela.

"Orain dela bost urte egindako balorazioa (Esperanza frontoikoa neguan egin genuen) tekni-
kariek ez zuten oso ondo baloratu. Baina eurek horri buruzko balorazio oso ona egin zuten.
Bertan zeuden eta hotz handia egiten zuen…, baina edredoiekin eta koltxoiekin eurek ez
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zuten hotzik, kaleko hotz bera zuten. Baina, jakina, horrela erreferentziako lekua eta gune
segurua zuten. Horrenbestez, segurtasuna garrantzitsua da" (E 5: Administrazioa).

"Sarritan, beti alertan biziz gero, eskizofreniko bihurtzen zara, etab; eta, gainera, alkoholikoa
bazara, ba pentsatu…" (E 11: Elkarteak).

"Aulki batean lo egitea berez ere gogorra da, baina gainera begi bat irekita eta eskuan bihur-
kin bat eduki behar dugu, norbaitek eraso eginez gero defendatzeko; oso latza da" (E 14:
Elkarteak).

Segurtasunaren gai horri lotuta, gaitutako baliabideak eta bertan lan egiten duten pertsonak,
sarritan, erreferenteak dira, kontaktuko guneak, gero prozesu sakonagoa abiatu ahal izateko.
Baina erreferente hori, lehenengo kontaktu hori, nolanahi ere, garrantzi handikoa da, eta kasu
honetan kaleko taldeen lana (inguru irekian lan egiten duten taldeak) oso garrantzitsua da.

Bilbon lan hori kaleko talde batek egiten du; talde horrek, kontaktuko lana egitearekin eta hala-
ko pertsonen erreferentzia izatearekin batera, hamabost egunean behingo argazkia egiten du
kalean lo egiten duten pertsonei buruz. Elkarrizketa batzuetan esandakoa aintzat hartuta, esan
daiteke jarduera hori oso positiboa dela eta indartu egin behar dela; izan ere, zenbait kasutan ez
dira detektatzen talde horretan egoerarik muturrekoenean dauden pertsona guztiak. Ildo hone-
tan, kasuren batean, udaltzainei horren inguruko heziketa espezifikoa ematea ere aipatu da,
horiexek baitira talde horren lehenengo kontaktua.

"Ezinezkoa da gau batean leku guztietara heltzea (kaleko taldeak), ez baitute baliabiderik; gai-
nera, etxerik gabeko pertsonak, sarritan, irisgarritasunik gabeko lekuetan egoten dira" (E 12:
Elkarteak).

Eta, segurtasunarekin batera, autonomiarena ere garrantzi handiko alderdia da; hain zuzen ere,
beste leku batzuetan alderdi hori lantzen hasi dira. Egindako elkarrizketa batean, adibidez, osta-
tuko baliabide bat aipatu da, eta horrek, aterpetxetzat jardun beharrean, hotel-eginkizuna dauka.
Hau da, erabiltzaile bakoitzak bere giltza eta gela dauka, eta horrek autonomia- eta segurtasun-
sentsazio handiagoa ematen du; izan ere, abiapuntu ona da laguntza-prozesu egokiak martxan
jartzeko. Autonomia hori, era berean, partaidetzako erabakiak hartu ahal dituzten pertsonen-
gana eta egoeretara hedatu behar da.

"(...) funtsezko ekipamendua sortu dute, berrogei izango dituen ostatua, baina aterpetxe
baten funtzionamendua izango ez duena; hain zuzen ere, hotel baten antzeko funtzionamen-
dua izango du, hau da, jendea harreran gelditu eta giltza bertan daukate. Norberak bere gilt-
za edukita, gauza goitik behera aldatzen da (…). Norbera hobeto sentitzen da giltza sakelan
edukita, eta, gainera, egoteko lekua dute, norbait trago bat hartzera gonbidatzeko lekua" (E
1: Unibertsitatea).

Etxerik gabeko pertsonen kasuan eta, hain zuzen ere, immigranteei dagokienez, administrazio-
egoera zama handia da. Immigranteen administrazio-egoera alde batera utzita (paperik duten ala
ez), bertokoen eta atzerriko pertsonen kasuan, asko ez daude erroldatuta, edo horretarako zail-
tasunak dituzte; beraz, oinarrizko zenbait arlotan ez dute eskubiderik, esate baterako, gizarte-
prestazioen edo oinarrizko osasun-laguntzaren arloan.

"Une honetan ikusten dudan arazorik gogorrena erroldatzeko eskubiderik ez duen jendeare-
na da, Bilboko lauza bat lepoan itsatsita eraman arren, gau askotan kalean lo egin dutelako;
hau da, ez dute bertan finkatzeko eskubiderik…, eta hori, nire ustez, eskaini behar den gu-
txienekoa da, eman behar den lehenengo pausoa. Izan ere, baliabide nahikoa dago denentzat,
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baina borondate apur bat behar da… ; nire iritziz, arazoa borondatea da, kapital-inbertsio
handiak egitea baino gehiago, ezta?" (E 10: Elkarteak).

"Erroldatzea funtsezkoa da. Izan ere, nortasun agiririk eduki ezean ezin duzu erroldatu; gero,
osasun-sistema erabili ahal izatearen gaia ere hortxe dago…" (E 5: Administrazioa).

"Arazo itzelak ditugu erroldatzearen gaiarekin" (E 10: Elkarteak).

"Immigrantearen beste gai bat erroldarena da, ezin du osasun-txartelik lortu. Dagoeneko ez
diote hiru hilabeterako behin-behineko txartelik ematen; beraz, erroldarik gabe, ba hori, ezin
duzun osasun-sistema publikoa erabili" (E 13: Elkarteak).

"(...) erroldatuta ez zaudenean ez daukazu anbulatorioan osasun-laguntza jasotzeko eskubi-
derik, ez daukazu gizarte-laguntzarako eskubiderik, ez daukazu beste zenbait gauza lortzeko
eskubiderik, eta immigranteak, naziokotasuna ez dutenez, eskubide horiek gabe gelditzen ari
dira" (E 15: Elkarteak).

Kasuren batean esan digutenez, etxerik gabeko pertsona musulmanek eskabidea egin dute janto-
kietan euren sinesmenen araberako janariak emateko, edo ostatuetan otoitzetarako gaituriko
zonak egoteko. Nolanahi ere, hori elkarrizketa gutxi batzuetan baino ez da aipatu.

"Magrebeko jendeak bertako janaria eskatzen du (…). Otoitz egiteko lekua ere eskatzen dute,
euren otoitz-orduak errespetatzeko lekua" (E 12: Elkarteak).

Puntu honetan komentatu dena laburtzeko, eta ikuspegi eragiletik begiratuta, etxerik gabeko tal-
dearen barruko beharrizanen artean bi bide bereizten dira: 

• Bata egoitza-bazterkeria eta bizimodu nahiko normalizatua duen profilerako; eta
• Bestea, gizarte-bazterkeria ez ezik arazo pertsonalak ere badituen pertsonen profila.

Lehenengo talderako, eta arazo nagusia egoitza-bazterkeriarena denez, etxebizitza- eta ostatu-
politika nabarmendu behar da. Horri dagokionez, esate baterako, Katalunian etxebizitza-
gabeziaren prebentziorako mekanismoak abiatzen ari dira, ProHabitatge bezalako elkarteen
bitartez; halako elkarteek lan egiten dute alokairuak lortzeko, utzarazpenak ekiditeko, etab. Era
berean, Oinarrizko Errenta edo Gizarte Larrialdiko Laguntzak zein neurritan indartu ahal diren
ikusi behar da; izan ere, gaur egun, halako neurriak tresna egokiak dira egoitza-zaurgarritasuna
duten pertsonen etxebizitza-gabezia ekiditeko. Azken batean, halako talde baterako (gehienbat
atzerritarrekin osaturiko taldea), hausnarketa egin behar da egoitza-bazterkeria ekiditeko neu-
rriak abiatzeari buruz, eta, horretarako, batik bat ostatua aintzat hartzen duten baliabideak sus-
tatu behar dira.

Bigarren talderako, aldiz, ostatua eskaintzeaz gain, baliabide espezializatuak ere martxan jarri
behar dira, beharrizan guztiei aurre egiteko eta euren egoerara egokitzeko. Beraz, kasu honetan,
eskakizun baxuko edo eskakizunik gabeko zentroak hasieran egokiak izan daitezke lehenengo
kontakturako eta laguntzarako. Horrekin batera, bitarteko baliabideak ere ezarri behar dira,
eskakizun baxutik ostatu-baliabideetara igarotzea sustatzeko. Horri dagokionez, garrantzi han-
dikoa da unea aprobetxatzea. Hau da, baliabide batetik besterako igarotzeak une egokian egin
behar dira, funtzionamendu egokia duten gizarteratze-prozesuak ondo burutzeko, eta baliabide
batetik bestera igarotzean egon daitezkeen atzerapenak horretan kalterik ez sortzeko.
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7. METAKETA ESPAZIALA

Metaketa espazialaren gaiari dagokionez, eta hurbileko inguruetan dauden egoerei erreparatuta,
hauxe ikusten da: esate baterako, Bartzelonan Bizikidetza Sustatzeko eta Bermatzeko Neurrien
Ordenantza berriak (espazio publikoen erabilera arautu nahi duen araudia) Espazio publikoaren

erabilera ez-egokitzat tipifikatzen ditu espazio publikoetan egunez edo gauez lo egitea bezalako
jokabideak, eta, beraz, halako jokabideak debekatuta daude eta 500 euroko isuna ezartzen zaie;
hala ere, araudian ezarritakoaren arabera, gizarte-bazterkeria duten pertsonen kasuan, udal-
zerbitzuek kasuan kasuko ekipamendura eramango dituzte pertsona horiek, laguntza eta soros-
pen egokia jaso ahal izateko. Zehazturiko beste jokabide batzuk honako hauek dira: jarleku eta
eserleku publikoak beste gauza batzuetarako erabiltzea; iturrietan, urmaeletan eta halakoetan
garbitzea edo bainatzea; edo arropa iturrietan, urmaeletan, dutxetan edo antzekoetan garbitzea.

Hiri honetako Assosiació ProHabitatge elkartea kezkatuta dago ordenantza horrekin, zaku bere-

an sartzen baititu esku-hartze poliziala behar duten eta esku-hartze soziala behar duten jarduke-
tak; horrela, pobreak eta gizarte-bazterkeria jasaten duten pertsonak estigmatizatu eta krimina-
lizatu egiten ditu.

Etxerik gabeko pertsonentzako baliabideen metaketa Bilbon baino ez da gertatzen. INEk 2004an
etxerik gabeko pertsonei buruz egindako txostenean esaten denez, pertsona horientzako zentro-
rik gehienak (%73) 50.000 biztanletik gorako hirietan daude, batik bat 100.000 biztanletik gora-
ko hirietan, horietan bakarrik halako zentroen %41 baitaude.

Cabrera irakasleak adierazitakoaren arabera, 

"Historikoki etxerik gabeko pertsonei buruzko ikerketa hiri handietan oinarritu da ia soil-
soilik, eta ia ez dira gune txikiak kontuan hartu".

Hala eta guztiz ere, eta Madrileko Erkidegoaren kasuan, hauxe dago: 

"arazoa ez omen zegoen beste biztanleguneak; etxe-gabeziak guneotan dituen formak feno-
menoa ezkutatzeko lagungarriak dira". 

Horrela, 

"periferian edo beste gune txikiagotan bizi eta egoitza-bazterkeria jasotzen dutenen erreali-
tatea ezkutuan dago, ez baita arazotzat ikusten" (Etxerik gabeko pertsonak Madrileko
Erkidegoan: muturreko gizarte bazterkeria ikusarazi, metropoli handien mugetatik harago.
2007ko maiatza).

Izan ere, egiaztaturikoaren arabera, muturreko pobrezia eta gizarte-bazterkeria hirietan metatu

dira, eta, aldi berean, fenomeno hori nabarmen murriztu da landa-inguruan. Horrela, datuek

agerian jarri dutenez, azken hamarkadotan muturreko pobrezia murriztu egin da 2.000 biztanle-

tik beherako udalerrietan, eta, aldiz, 50.000 biztanletik gorakoetan gora egin du (Ekonomia eta
Gizarte Kontseilua, 1997; ZZAA, 1998). Horrela, etxerik gabeko pertsonei laguntzako gizarte-
baliabiderik gehienak hirietan daude; horren eraginez, talde horretako pertsonak egunero bizi-
tzan erabiltzen dituzten baliabideen inguruan pilatzen dira, eta, horrela, gurpil zoro antzeko bat
sortzen da; horren ondorioz, ez da argi ikusten etxerik gabeko pertsonen banaketa geografikoa
zein izango litzatekeen, euren jatorrizko herrietan edo lekuetan ere baliabide egokiak izanez
gero.
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Horri dagokionez, Cabrera irakasleak hauxe esan du elkarrizketa batean: 

"ez dago landa-lanik, baina zenbait herritan, adibidez, Extremadurako Tierra de Barros
herrian, mahatsa batzeko garaian 2.000 pertsona bildu dira. Pertsona horiek metatuta bizi
dira kalean, baserrietan, kortijoetan edo bertan behera utzita dauden industria-nabeetan.
Fenomeno hori Almerian edo Nafarroan (Erriberan) ere gertatzen da, baina ez dago datu
egiaztaturik."

Cabrera irakasleak Madrileko kasuari buruz dioenez, 

"etxerik gabeko pertsonentzako baliabideen %90 baino gehiago hiriburuan daude. Zentroen
eta zerbitzuen metaketa eta asetasun horrek ondorio larriak ditu esku-hartzearen kalitatean,
eta, gainera, arazoak sortzen ditu; esate baterako, plazak lortzeko eskari handiegia. Horren
eraginez, kalean lo egiten duen pertsona kopuruak gora egin, epe luzeko banakako esku-
hartze prozesuak egiteko zailtasunak handitu, euren jatorrizko lekuak uzten dituzten pertso-
nen sustrai eza handiagoa egon eta halako arazoak sortzen dira" (Etxerik gabeko pertsonak
Madrileko Erkidegoan: muturreko gizarte bazterkeria ikusarazi, metropoli handien mugeta-
tik harago. 2007ko maiatza).

Gure ingururik hurbilenera itzulita, etxerik gabeko pertsonak leku jakinetan metatuta egotea
ikerketa honen gakoetariko bat da. Ildo horretan, helburuetariko bat etxerik gabeko pertsonak
non bizi diren eta zelan mugitzen diren detektatzea da; gainera, jakin nahi da ea baliabideak
Bilbon metatuta egotea pertsona talde hori hiri horretan bilduta egotearen zergatia edo ondorioa
zein neurritan den. Horrela, ikus daiteke ea zenbait zonatan baliabide berriak sortzeak etxerik
gabeko pertsonen gizarteratzeko eta gizarte-sareak indartzeko balio duen. 

Jakina, hiriaren erakarpenek talde horren zatirik handiena Bilbon metatzea eragiten dute.
Zenbait alderdik, adibidez, hirian dauden aukerek, hiriak eskaintzen duen anonimotasunak edo
substantzia batzuk errazago lortzeko aukerak eragina dute dinamika horretan. Hala eta guztiz
ere, kasu batzuetan, Bilbotik kanpoko baliabiderik ez egotearen edo baliabide oso gutxi egotea-
ren ondorioz, pertsona batzuk Bilbora joan beharra izaten dute. Barakaldoko eta Getxoko uda-
len kasuan (elkarrizketarik gehien egin dituztenak), etxerik gabeko pertsonei dagokienez, oro
har, pertsona horiek Bilbora deribatzea erabakitzen dute, eta larrialdirik handieneko egoeretan
baino ez dituzte hitzarturiko ostatuetara bidaltzen; izan ere, Barakaldon baliabide hori modu
nahiko iraunkorrean erabiltzen da, egonaldi ertainerako eta luzerako; Getxoren kasuan larrialdi
laburretarako eta berehalakoetarako baino ez da erabiltzen.

"Leku anonimoagoetara joaten da, adibidez, Bilbora, hiriak babestu egiten baitu anonimota-
sun horretan" (E 10: Elkarteak).

"Droga Bilbon saltzen da (…). Kasurik gehienetan, helburua mantendu ezin den sare horre-
tatik urruntzea da. Ni drogazalea banintz, ez nuke bizi nahi nire lagunak (drogarik hartzen
ez dutenak) bizi diren leku berean" (E. 17: Elkarteak).

Baliabideak barreiatzeko eta horietariko batzuk Bilbotik kanpo ireki ahal izateari buruz hausnar-
keta egiteko aukerari dagokionez, elkarrizketaturiko pertsonarik gehienen ustez, barreiadura
egingarria, beharrezkoa eta komenigarria da, gizarte-elkartasuna birbanatu egin behar delako eta
alderdi eraginkorragoek horretara behartzen dutelako (adibidez, ghettorik ez sortzea).
Immigrante gazteen kasuan, esate baterako, kasu askotan eguneroko lekualdatzeak egiten dituz-
te heziketa-ikastaroak egiteko, eta, horrenbestez, heziketa-zentroetatik hurbil ostatua edukitzea
aukera bideragarria eta, neurri batean, zentzuzkoa izango litzateke.
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"Zelan izan daiteke Sestaon egoera txarrean dagoen jenderik ez egotea? Beste leku batzuk
ezarri behar dira (…). Onartezina da Ezkerraldean eta Eskuinaldean ezer ez edukitzea" (E 4:
Administrazioa).

"Ez zoaz Getxora jarleku batera lo egitera, ahal baduzu Bilboko gizarte-jantokira zoaz, eta
denak doaz bertara… Bilbo, nolabait esateko, Bizkaiko etxerik gabeko guztien presioa jasa-
ten ari da…"(E 8: Administrazioa).

"(...) ikasten dabiltzanak Santurtzira joaten dira, edo edonondik ere Laudiora. Hau da, jendea
hara eta hona dabil (…). Beraz, jendea ikastera Santurtzira badoa, zergatik ezin daiteke ber-
tatik hurbil zentro bat egin" (E 8: Administrazioa).

"Bertan lo egiten duen jende asko Barakaldora, Gurutzetara, Portugaletera edo Santurtzira
doa, heziketa-ikastaroak egitera…"(E 12: Elkarteak).

"Beste egiturarik ez balego, Barakaldon edo Algortan, beste banaketa bat egongo litzateke.
Nire ustez, beste leku batzuetan aukerarik egonez gero, jendea bertara joango litzateke" (E 9:
Administrazioa).

"Sareak sortzeari eta gizarteratzeari dagokionez, hori bizi-eremurik hurbilenean egin behar
da. Gainera, nire iritzian, gauzak Bilbon metatzea ez da bidezkoa toki-administrazioetarako"
(E 11: Elkarteak).

"Uste dut Barakaldon jende askok kalean egingo duela lo" (E 13: Elkarteak).

"Nire iritziz, Barakaldon bazterkeria-egoerako 75-100 pertsona daude"(E 15: Elkarteak).

Bestalde, egindako elkarrizketarik gehienetatik ondorioztaturikoaren arabera, talde horrentzako
baliabideak abiatzeko zonarik egokiena Ezkerraldea izango litzateke; izan ere, zona horretan
masa kritiko nahikoa dago halako baliabideren bat ezartzeko. Halaber, ezin da ahaztu Barakaldo
Bilbotik hurbil dagoela, eta, Metroari esker, Bilbo Handia konurbazio handia eta bakarra dela
gaur egun. 

Horrela, jendeak uste du etxerik gabeko pertsonen talde hori sedentarioa dela, behintzat hiriren
batean dagoenean, edo euren auzoan baino ez direla mugitzen, baliabideak lortzeko edo bizimo-
dua ateratzeko; hala ere, Creditrans txartelen banaketak (garraio publikoko txartelak) onarpen
handia izan du pertsona horien artean, eurekin egin dugun inkestagatik (euren beharrizanak eta
bizimoduak ezagutzeko inkesta) eskerrak emateko halako txartelak eman zaizkienean.
Horrenbestez, eta pertsona horietariko askok txartelak agian saldu egiten dituztela kontuan har-
tuta (dirua lortzeko), mugikortasun pertsonala eduki nahi dutela ikusi dugu; izan ere, inor ere ez
da kexatu txartela eman zaionean eta inork ez digu horren truke dirurik eskatu.

Gertaldi hori eta beste zenbait faktore kontuan hartuta, pentsa daiteke Metro Bilbao Zonan edo
Creditrans Zonan (Bilbo Handian) talde horrentzat baliabideren bat jartzea iradokigarria, era-
kargarria eta bideragarria izan daitekeela; gainera, baliozkoa izan daiteke Bilboko baliabideen
asetasuna arintzeko, batez ere Ezkerraldeari dagokionez. Barakaldoko Udaleko bulego teknikoak
ere uste du aukera hori egingarria eta interesgarria dela.

"Nire ustez, Ezkerralde osorako zerbait pentsatu ahal da" (E 5: Administrazioa).

Izan ere, Barakaldoko aterpetxea edo egoitza martxan jartzea azken urteotan behin baino gehia-
gotan azterturiko proiektua izan da, eta udal-bulegoek baztertu egin dute, batik bat irizpide poli-
tiko batean oinarrituz; irizpide horretan, IMBY fenomenoak (Not In My Backyard, edo Ez Nire

Atzeko Patioan) eragin erabakigarria izan du. Dirudienez, elkarteren batek, BBKrekin lankide-
tzan, baliabide bat jarri nahi du martxan, eta, hain zuzen ere, Goiztiri elkarteak kudeaturiko jan-
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toki bat dagoeneko irekita dago. Gai hori, oraindik azal-azalean bada ere, aztertu egin eharko da
ikerketa honen ondorengo faseetan. 

"Halako baliabideek arazo handi bat dute, hain zuzen ere, inori ez zaizkiola interesatzen eta
gizarte-kostua sortzen dutela. Zerbitzu-hiria nahi duen politikariak ez du nahi kalean jendea
lotan egoterik" (E 7: Administrazioa).

"Eta Udalak (Barakaldo) hauxe dio: Bilbora doazenez, eta, gainera, itsusiak direla eta kiratsa
dutela kontuan hartuta, ba doazela Bilbora, hemen ez ditugu behar eta" (E 15: Elkarteak).

Eskuinaldearen kasuan (jarduketarako balizko zonetariko bat), jasotako informazioan oinarrituz,
borondate nahiko lausoagoa ikusten da, bai bulego teknikoei eta bai politikoei dagokienez.
Getxoko Udaleko bulego teknikoak komentaturikoaren arabera, bertan ez dago etxerik gabeko
pertsonarik (euren zenbaketaren arabera, aspalditik honako bi pertsona), eta, beraz, euren ustez
ez da beharrezkoa arazo horri aurre egiteko mekanismorik edo baliabiderik martxan jartzea.

"Diote ez dutela arazorik nahi. Nire lorategian ez. Beraz, eurek halako arazorik ez dutela
esanda… Denak hiriburura badoaz, jakina, zuk ez daukazu arazorik" (E 11: Elkarteak).

Lurralde historikoko beste zona batzuetan, eta inkestak alderdi hau gehiago argitu ahal duen
arren, ez dirudi etxerik gabeko pertsona asko dagoenik; hain zuzen ere, udalerri bakoitzean kasu
gutxi daudenez, udal bakoitzak jarduketa-mekanismoak izango ditu, segurutik, halako egoerak
kudeatzeko eta bideratzeko. Gainera, alderdi horretan sakondu ez badugu ere, pentsa daiteke
udalerririk txikienetan prebentzio eta jarduketa goiztiarra handiagoak eta egingarriagoak izango
direla, udalerri handietan eta hirietan baino. 

"Nik uste dut Bilbotik urrun dauden udalerriek nolabait ere konpondu egin dutela arazoa,
baina Bilbo Handiko udalerriek Bilbon deskargatu dute, batik bat" (E 8: Administrazioa).

Nolanahi ere, elkarrizketetan ikusi dugunez, baliabideen deszentralizazioaren gaia aztertu dene-
an, jendea aurka egoteko arriskua eta udal-bulegoa horren beldur izatea aipatu da. Horri dago-
kionez, Bilbon Hontza1 zentroaren inguruan sorturiko polemikak eragina izan du gai honetan
inplikaturiko eragile guztietan, eta, gai horri buruz hitz egitean, esan daiteke nolabaiteko Hontza

Sindromea dagoela. Dirudienez, horixe izango da arazorik nagusienetarikoa beste leku batzuetan
baliabide berriak aktibatzeko eta abiatzeko, eta, alderdi horretatik, borondate politikoa eta eragi-
leen arteko adostasuna ezinbestekoak izango dira. Aldi berean, hautaturiko zonetan bizi diren
auzotarrek ere parte hartu beharko dute prozesuan, polemikarik ez egoteko, horiek oso kaltega-
rriak baitira halako prozesuetan. Beraz, jendearen kontzientziazioa eta sentsibilizazioa (arazo
honi loturiko alderdi guztietan) zorrotz eta modu egokian landu behar dira.

"(...) Herrietan ere jendea aurka egoteko arriskua dago, Bilboko Hontza zentroaren kasuan
gertatu zen bezala. Beraz, ondo baloratu behar da" (E 2: Unibertsitatea).

"Nire ustez, Hotzaren kasuaren eraginez jende asko aurka egon zen, eta badirudi debekua
ireki zela, hiri-zonan irekitzen zen edozein zentroren edo baliabideren aurka; eta, tira, orain
badirudi gaia apur bat normalizatu egin dela (E 15: Elkarteak).

"Ezagupenik ezak, azkenean, ukapena eragiten du. Informazioa oso garrantzitsua da; biztan-
leria sentsibilizatzeko bideak behar dira, diskriminazio maila hori apur bat jaisten joateko" (E
17: Elkarteak).
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Kokalekuari dagokionez, garrantzi handikoa da kokaleku horrek halako pertsonen balizko
gizarte- eta familia-sareak ez apurtzea. Horrenbestez, Bilbo ondoko zona, hurbiltasuna eta
gizarte-errealitatea kontuan hartuta, leku ona da. Gainera, garrantzitsua da leku irisgarria aur-
kitzea, eta jendearen iritzia kontuan hartuta arriskutsuak izan daitezkeen aukerak baztertzea,
horrek gizartearen oniritzia guztiz zailtzen dutelako. Horri dagokionez, honako esperientzia
hauek aipa daitezke: 

• Autobus batek etxerik gabeko pertsonak gauero hartzea eta aterpetxera eramatea, Parisen; edo 

• Madrilen azken belaunaldiko aterpetxe bat martxan jartzea, industria-pabilioi batzuetan;
pabilioi horietara RENFEko aldiriko linean soilik hel daiteke, horrek geltokia baitauka bertatik
hurbil.

• Madrilen kasuan, bere garaian polemika handia egon zen, etxerik gabeko pertsonak hirigune-
tik urruneko aterpetxe batera eramaten zituen autobusa jarri zenean, autobus hori goizean
euren bila joaten ez zelako.
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8. TALDEAREN KUANTIFIKAZIOA ETA MUGAKETA

Etxerik Gabeko Pertsonak Madrilen: Diagnostikoa eta Jarduketa Proposamenak txostenean
(2003ko martxoa), Cabrera irakasleak hauxe adierazi zuen Madrileko kasurako: 

"ezin daiteke jakin zenbat pertsona diren. Gaia hurbil-hurbiletik ezagutzen duten eta errea-
litate hori ondoen ezagutzen duten pertsonek ere nekez jakin dezakete zehatz zenbat diren.
Madrilen EGPen laguntzan inplikaturiko erakundeetako ordezkariei egindako kontsulta
batean zifra oso desberdinak agertu dira; hain zuzen ere, Madrilen edozein egunetan kalean
lo egiten duten pertsona kopuruari buruzko galderaren erantzuna 300etik 3.500era bitarte-
an izan da".

Gure kasuan, etxerik gabeko pertsonei buruz mintzatzen garenean, badirudi Bilbo Handi osoari
buruz ari garela. Eta, alderdi espazialak alde batera utzita eta guztira zenbat pertsona diren
zehazteko, elkarrizketaturiko pertsonarik gehienak, jakina, ez dira ausartzen zifrarik ematen,
baina ausartenek diote 300-400 direla, egoitza-bazterkeriako egoeran dauden pertsonak, hau da,
gauez aterpetxeren batean edo kalean bertan lo egiten duten pertsonak.

Halaber, pertsona askoren kasuan, zifra ez ematearen zergatia halako ezaugarriak dituen taldea
mugatzea eta zehaztea zaila izatea da, kontuan hartuta taldeari buruz egiten den definizioa des-
berdina izan daitekeela, baliabiderik oinarrizkoenak ere erabiltzen ez dituzten pertsonak daude-
la, baliabide osagarrien kasuan bikoiztasunak daudela edo partekaturiko zentsurik ez dagoela,
zifra zehatza ezartzea oztopatzen duten faktoreen katalogo luzea dagoela.

Horrela, esate baterako, definizioaren arabera, zifra nabarmen handiagoa edo txikiagoa izan dai-
teke; izan ere, aterpetxeak edo kalean lo egitea alde batera utzita, infraetxetzat eta horren antze-
kotzat katalogatu ahal diren egoera asko daude, eta, horrela, kopurua nabarmen handiagoa izan
daiteke. Ostatuetan, bertan behera utzitako etxebizitzetan (okupa gisa), metaketa maila altuko
etxebizitzetan eta halakoetan bizi diren pertsonak dira.

Beraz, Etxerik gabeko Pertsonei buruzko Behatokiak (FEANTSA) ezartzen duen tipologia tresna
oso erabilgarria da; izan ere, lau kontzeptu-kategoriaren (aterperik gabe, etxebizitzarik gabe,
segurtasunik gabeko etxebizitza eta etxebizitza ez-egokia) eta hiru eragiketa-kategoriaren bidez,
etxerik gabeko egoeraren barruan egon daitezkeen egoera guztiak biltzen ditu. Eragiketa-
kategorien barruan, eta ikerketa honen helburua ondo mugatzeko, gure kasuan tipologia horren
muturreneko hiru egoeretan dauden etxerik gabeko pertsonak aipa daitezke. Hain zuzen ere:

• kalean bizi direnak, edo 

• egonaldi laburreko eta eskakizuneko (aterperik gabekoen bi egoerak) aterpetxeren batean,
edota 

• gaua egonaldi laburreko edo ertaineko aterpetxeetan igarotzen dutenak.

Hurbileko beste kasu batzuekin konparatuta ikusten denez, Bartzelonan, esate baterako, Gizarte
Ongizateko zinegotzigoak emandako datuen arabera, 800 pertsona bizi dira kalean; hala ere,
beste iturri batzuek, adibidez, Sant Egidiko Erkidegoak, diote 2.000 pertsona direla. Dena den,
argi dago 800 pertsona horiei gaua ostatuetan edo berralokaturiko geletan igarotzen dutenak
(kolokako egoeran) gehitu behar zaizkiola.

La Vanguardia egunkariak 2004ko urriaren 22an adierazitakoaren arabera, 2003an Bartzelonan
etxerik gabeko 2.704 pertsona zeuden; horietatik 1.711 ezarkuntzetan bizi ziren, eta gainerakoak
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kalean, ostatuetan edo berralokatuta. Halaber, Bartzelonako 2005eko estatistika-urtekariak esan
zuenez, Udaleko gizarteratze-zerbitzuek 2004an etxerik gabeko 3.459 pertsonari eman zieten
laguntza; pertsona horiek, Udalaren arabera, gizarte-zerbitzuak erabili dituztenak dira.
(L'Ajuntament de Barcelona i les persones sense sostre, 2005: Un any de clarobscurs, Associació
ProHabitatge).

Pertsonak espazio publikoetan ezartzea ohikoa da Bartzelonan. Udaleko gizarte-zerbitzuek,
hiruhilabetean behin, etxerik gabeko pertsonen ezarkuntza-mapa egiten dute: bide publikoko,
leku ageri pribatuetako edo hutsik dauden higiezinetako espazio bat partekatzen duten zortzi
pertsonatik gorako taldeak. Ezarkuntza horietan bizi den pertsona kopurua oso aldakorra da;
horrela, 2003ko lehenengo hiruhilekoan 779 pertsona ziren, bigarrenean 389 eta hirugarrenean
315. 2005eko urrian zifra 300 pertsonakoa zen.

Ezarkuntzetan bizi den pertsona kopurua Bartzelonako etxerik gabeko pertsona kopuru osoaren
%60-65 da (La Vanguardia, 2004-10-22). Ia erdiak immigranteak dira; horien artean, familia
galaiko-portugaldarrak oso ugariak dira, eta kamioietan, furgonetetan, karabanetan eta zurezko
barraketan bizi dira. (L'Ajuntament de Barcelona i les persones sense sostre, 2005: Un any de

clarobscurs, Associació ProHabitatge)

Espainian zortzi milioi eta erdi pobre daude; horietatik 30.000 pertsonak ez dute etxerik, eta
273.000 infraetxeetan bizi dira. Europar Batasunean etxerik gabeko hiru milioi pertsona inguru
daude, eta beste 18 milioi kolokako etxebizitzetan bizi dira; horien artean, gazte, emakume eta
immigrante kopurua gero eta handiagoa da.

Europako Etxerik gabeko pertsonei buruzko estatistiken azterketa txostenean adierazitakoaren
arabera (Etxerik gabeko Pertsonen Europako Behatokia, 2003ko azaroa), arduradun politikoen
kezka nagusia etxerik gabeko pertsona kopuruak goranzko joera duen jakitea da, horixe gerta-
tzen ari baita Belgikan, Grezian, Irlandan, Italian, Portugalen, Erresuma Batuan edo Espainian;
edo kopurua egonkor mantentzen ari den, esaterako, Danimarkan eta Finlandian (Alemanian
etxerik gabeko pertsona kopuruak beherakada handia izan du). Izan ere, Italian eta Erresuma
Batuan kalean bizi den pertsona kopurua murriztera bideraturiko politikek ez dute arrakasta
handirik izan. Bestalde, etxerik gabeko pertsonen landa-dimentsioa ere jakin behar da, eta hori,
oro har, landa-zona batzuen garapen azkarrari edo sasoikako lanei lotuta dago.

Nolanahi ere, zifra horiek guztiak kontu handiz erabili behar dira; izan ere, ikusten denez, zifrak
oso aldagarriak dira, etxerik gabeko pertsonari buruz ematen den definizioaren arabera. Ikerketa
honen kasuan, eta lehen esan duguna kontuan hartuta, 2-3 kategoriarik baxuenetan dauden etxe-
rik gabeko pertsonen arloan egingo dugu lan (13 kategoriak osaturiko sailkapenean egoerarik
txarrenean daudenak), ETHOSek emandako definizioaren arabera (ETHOSen definizioa eta
kategorizazioa agiriaren amaieran dago). Beraz, definizio murriztailea da, eta taldearen kuantifi-
kazioa, neurri batean, horren eraginpean egongo da.

Ikerketaren helburuetariko bat, beraz, Bizkaiko lurraldean etxerik gabe dauden pertsonen taldea
ahalik eta ondoen kuantifikatzea izango da, aintzat hartuta zenbaki zehatza lortzea zaila dela;
halaber, pertsona horien banaketa geografikoa ere jakin behar da, baliabide berriak bertan sor-
tzeko edo oraingo esku-hartze soziala indartzeko. Ildo horretan, garai batzuetako (adibidez,
neguan edo udako jaietan) gorabeherak jakitea ere garrantzitsua da. Horri dagokionez, elkarriz-
ketetan elkarren aurkako iritziak eta arrazoibideak aurkitu ditugu; beraz, ikerketan gehiago
sakondu beharko dugu alderdi horretan.
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9. ONDORIOAK

Aurreko kapitulu honetan azken atal honetan, flashak balira bezala, laneko ataletan azpimarratu
ahal diren ondorio nagusiak aurkeztuko ditugu:

• Profilei dagokienez, hiru profil nagusi azpimarratu ahal dira: klasikoa, hau da, adin ertaine-
ko gizona, toxikomanoa edo alkoholikoa dena, eta bazterkeria maila handia duena; indarra

hartzen ari diren profilak, eta hauen barruan egoera eta talde berriak sartzen dira, hain
zuzen ere, pertsona gazteak eta adin ertainekoak, drogen kontsumoarekin hain lotuta ez dau-
denak; eta, kopurua eta ezaugarriak aintzat hartuta garrantzitsua dena, pertsona immigran-

teena, gehienak Magrebeko herrietatik iritsitako gazteak. Beste profil bat ere aipatu behar da,
aurrekoekiko zeharkakoa dena, barruan hiru taldeetako pertsonak sartzen baitira, hain zuzen
ere, buruko gaixotasuna edo patologia duala duten pertsonena, eta talde hau denborarekin
handitu egin da. 

• Elkarrizketatuen ustez, eta hau elementu aipagarria da, baliabideak lortzeko nolabaiteko

lehia gertatzen ari da, eta nola edo halako Mateo2 efektua ere bai; horren eraginez, egoerarik
onenean dauden etxerik gabeko pertsonak (immigrante gazteak) oraingo baliabideak esku-

ratzen ari dira, eta egoerarik txarrenean daudenak (teorian beharrizanik handiena dutenak),
berriz, baliabide barik gelditzen ari dira, eta, sarritan, kale gorrian geratzen dabiltza. 

• Erakunde publikoen arteko harremanen kasuan, batez ere Foru Aldundiaren eta udalen
arteko harremanei dagokienez, arlo hau arautzen duen araudiaren interpretazioarekiko des-

adostasuna nabaria da, Bilboko Udalaren kasuan izan ezik, udal hori gizarte-larrialdiko bene-
tako dispositiboa duena baita. Era berean, eta Bilboren kasua kenduta, gainerako udaletan ez
dago arlo horretan lan egitearen aldeko joera handirik. Dirudienez, udalek ez dute benetako
borondate politikorik arazoari gogoz heltzeko. Gai hau oso kontuan hartuko da ikerketa hone-
tan. Bilboko Udala, agian, prozesu honetan Aldundiaren eragile eta aliatu garrantzitsua izan
daiteke. 

• Foru Aldundiaren eta etxerik gabeko pertsonen arloan lan egiten duten gizarte-erakundeen

arteko harremanak, berriz, onak eta ugariak dira. Oro har, eta desadostasun eragileren bat
kenduta, erakundeek balorazio ona egiten dute foru-erakundeak azken urteotan egindako
lanari buruz. Elementu hori, aurreko puntua bezala, aintzat hartu behar da, eta, kasu honetan,
berebiziko aukera ikusten da dinamika onuragarriak martxan jartzeko.

• Eremu soziosanitarioari dagokionez, ez dago esateko gauza handirik. Garapen urriko ere-
mua da, eta ahultasunak sendotasunak baino gehiago dira, batez ere etxerik gabeko pertso-
nen kasuan. Horrenbestez, garatu beharreko eremua da, eta, hain zuzen ere, zenbait elkarriz-
ketatan detektatu diren bi ildo azpimarratu ahal dira: alde batetik, gaixondoko zentro baten
edo antzekoren baten beharra, egoerari modu nahiko integralean erantzun ahal izateko; eta,
bestetik, arlo honetan espezializaturiko kaleko taldeak martxan jartzea, gizarte- eta osasun-
arloko profesionalak biltzen dituztenak, egoerarik txarrenean dauden pertsonekiko lehenengo
kontaktua ezarri ahal izateko.

• Gizarte-erakundeek adierazitako beharrizanen kasuan, barne-hausnarketa egin behar da
horien eraketari eta gizarte-laguntzako zerbitzuaren barruko eginkizunari buruz; gainera,
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beharrezkoa da eskakizun baxuko eta malgutasun handiagoko zentroak eta baliabideak sor-
tzea. Esate baterako, ordutegia egokitzearen arloan: heziketa-ikastaroetako ordutegietara ego-
kitzea, jateko zentzuzko ordutegiak, zerbitzuen arteko ordutegi-koordinazioa, baliabideak
asteburuetan irekitzea, etab. Kaleko zerbitzuak eta horien garapen handiagoa ere elementu
aipagarriak dira. Eta zerbitzuak biltzeko elementutzat, gizarte-laguntzako benetako prozesuak
martxan jarri behar direla azpimarratu da; horietan, bitarteko edo trantsizioko aldiak indartu-
ko dira, eta, gainera, baliabide txikiak eta dibertsifikatuak, baita laguntzadun etxebizitzak ere,
garrantzitsuak izango dira. Azkenik, behin baino gehiagotan, gizarteratzea sustatzeko baliabi-
de normalizatuak erabiltzeko aukera aipatu da; esate baterako, jubilatu-etxeetako jantokiak
erabiltzea edo gizarte-jantokiak beste talde batzuetara irekitzea. Talderako beharrizanik oina-
rrizkoenen arloan aipatu diren alderdien artean, aipatzekoak dira talde horrentzat segurtasu-
nak duen garrantzi handia edo autonomia sustatu beharra, benetakoak diren eta baliabideak
dituzten gizarteratze-ibilbideen bitartez.

• Espazio-metaketari dagokionez, kontsultaturiko eragile guztiek beharrezkotzat jotzen dute

baliabideak Bilbon metatuta ez egotea, eta kokaleku nagusitzat Ezkerraldea aipatu dute
(Barakaldo, kasurik gehienetan). Gai honen IMBY fenomenoa kontuan hartzea garrantzi han-
dikoa da, eta hori nola kudeatu ahal den ikusi behar da (Hontza sindromea). 

• Azkenik, kuantifikazioari dagokionez, ikerketa honetako 2. fasean zehatzagoak izango gara.
Une honetan, elkarrizketaturiko pertsonarik gehienak ez dira ausartzen zifrarik ematen, eta
hori, gainera, aldagarria da, etxerik gabeko pertsonari buruz ematen den definizioaren arabe-
ra. Nolanahi ere, gure ustez, ikerketaren hasieran bezala, ikertzen ari garen taldea 300-400
pertsonakoa izan daiteke. Lehenengo datuen arabera, hala eta guztiz ere, azken zifra 300etik
hurbilago egon daiteke, 400etik baino.
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10. ONDORIO ERAGILEAK ETA HAUSNARKETA

Ondorio eragiletzat, aipagarria da errealitate desberdinetan dauden eta, beraz, estrategia des-

berdinak behar dituzten bi talde daudela:

• Alde batetik, gehienbat ostatu-beharrizanak dituzten pertsonak daude. Batez ere, gabezia
ekonomikoa eta egoitza-bazterkeriako arazo bati eta pertsona atzerritarrei buruz ari gara.
Batik bat, pertsona atzerritarrak dira. Lehenengo profil honek, gehienbat, heziketa-, enplegu-
eta etxebizitza-politikak behar ditu (egoitza-politika). Horientzat, egoitza txikiak, aterpetxeak
edo egoitza-gabeziak betetzen dituzten establezimenduak jar daitezke martxan, ikastetxe

nagusi baten edo Lurberri egoitzaren antzeko zerbait. Talde honentzat, etxerik gabeko pertso-
nentzako oraingo baliabideak kaltegarriak izan daitezke, eta, neurri batean, arazoa kroniko
bihurtu eta, gainera, taldearen egoerak txarrera egin dezake. Esan daiteke normalizazioa ken-
tzen diola nolabait ere normalizatua den egoerari.

• Bestalde, ostatu-gabeziarekin batera arazo pertsonalak ere badituzten pertsonen profila
dago. Horien artean alkohola eta beste substantzia batzuk hartzen dituzten eta buruko arazo-
ak dituzten pertsonak sartzen dira. Kasu honetan, beharrizanak anitzagoak dira; baina, hasie-
ran, eskakizun baxuko edo baxueneko arreta indartu ahal da pertsona horientzat; adibidez,
kaleko taldeak edo eskakizun baxua edo baxuena duten zentroak. Halako kasuetan, garrantzi
handikoa da ibilbide pertsonalizatuak martxan jartzea, eta laguntza- eta gizarteratze-
prozesuetan unea aprobetxatzea ere garrantzitsua da.

• Eta aurreko bi puntuei lotuta, ikerketa honetan hausnartu beharreko gai bat sortu zaigu. Hain
zuzen ere, bi profil hauek eta euren beharrizanak ikusita, ez ote litzateke hobea bi laguntza eta
baliabide mota abiatzea etxerik gabeko pertsonentzat? Zein neurritan garatu daiteke halako
dibertsifikazioa eta bereizketa? 
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12. METODOLOGIA ERANSKINA

Elkarrizketetako oinarrizko galdeketa:

1. ETXERIK GABEKO PERTSONA TALDEAREN PROFILAK:

a. Zein da/dira etxerik gabeko pertsona taldearen oraingo profila/profilak? 
b. Zein dira garrantzitsuenak?
c. Zer aldaketa egon da orain dela hamarkada batzuetako egoerari dagokionez?
d. Zein dira sortzen ari diren profil berriak?
e. Zein dira etxerik gabeko pertsonen fenomenoan orain eraginik handiena duten gizarte-,

ekonomia- eta kultura-faktore nagusiak?
f. Zein dira Bizkaiko profil nagusiak? Badago desberdintasunik jarraibide orokorrei dagokie-

nez?

2. EZAUGARRI ETA ELEMENTU GARRANTZITSUAK:

a. Osasuna eta etxerik gabeko pertsonak. Patologia nagusiak. Drogazaletasunak, buruko gai-
xotasunak…
1. Osasuneko beste gizarte-arlo batzuekin (erakunde honetako beste sail batzuk) badago

etxerik gabeko pertsonen laguntza zailtzen edo horietariko batzuk laguntzarik ez edu-
kitzea eragiten duen koordinazio-arazorik? Zer proposamen/neurri zuzentzaile hartu
beharko lirateke?

2. Konponduko litzateke gizarte-arloetan adierazitako osasun-laguntzarik ezaren arazoa
baliabide soziosanitario gehiago edukita, ala beste ikuspegi batetik planteatu behar da
arreta? (osasun-ereduaren ustez, bere eginkizuna gaixoa sendatzean amaitzen da, eta,
alta hartzen duenean, kasuan kasuko pertsona etxera joatea edo kalean gelditzea ez
omen da osasun-sistemaren arazoa). 

3. Badago osasun-laguntza espezifikorik (protokoloak, baliabideak…) etxerik gabeko
pertsonentzat?

4. Eremu soziosanitarioak: baliabide zehatzak dira eta etxerik gabeko pertsona guztien
esku daude? Hobetu ahal dira?

b. Zentroen barruko indarkeria etxerik gabeko pertsonen artean.
c. Kaleko indarkeria etxerik gabeko pertsonen artean edo beste pertsona batzuekin.
d. Gizarte- eta familia-sareak.
e. Baliabide ekonomikoak - gizarte-prestazioak
f. Etxerik gabeko pertsonen bizi-ibilbideak. Zeintzuk? Badago aldaketarik bilakaeretan?
g. Taldearen beharrizan eta eskari nagusiak.

3. METAKETA ESPAZIALAREN JARRAIBIDEAK

a. Zer zonatan, lekutan edo udalerritan metatzen da taldea?
b. Zergatik daude jarraibide horiek?
c. Etxerik gabeko zenbat pertsona dago Bizkaian? Eta Bilbon?
d. Bizkaiaren kasuan egingarria edota bideragarria da etxerik gabeko pertsonen laguntzara-

ko eredu deszentralizatua martxan jartzea?
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4. LAGUNTZA SAREA ETA ZERBITZUAK

a. Zein dira talde honen zerbitzu nagusiak?
b. Zerbitzuen ezaugarriak: plazen eskaintza, murriztapenak, etab.
c. Jardun edo zerbitzu onak hemen edo hurbileko inguruetan.

5. ETXERIK GABEKO PERTSONEN BEHARRIZANAK

a. Zein dira talde honen beharrizan nagusiak? Eta halako zerbitzuetan?
- Aterpetxeak.
- Eguneko zentroak.
- Babespeko etxebizitzak.
- Gizarte-ostatuak.
- Eremu soziosanitarioak.

b. Adierazitako beharrizanen artean, zein dira lehentasunezkoak edo premiazkoak?
c. Zein dira oinarrizko elementuak etxerik gabeko pertsonei laguntzeko sistema integrala

abiatzeko?
d. Zer egin dezakete administrazioek alderdi horietan?

Egindako elkarrizketak azaltzen dituen eskema:
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1. fasean elkarrizketaturiko pertsonen zerrenda

ELKARRIZKETA ZK. KARGUA ETA ERAKUNDEA

1. elkarrizketa (1. E: Unibertsitatea) Comillaseko Pontifize-unibertsitateko irakaslea. Madril.

2. elkarrizketa (2. E: Unibetsitatea) Errioxako Unibertsitateko irakaslea.

3. elkarrizketa (3. E: Unibertsitatea) Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea.

4. elkarrizketa (4. E: Administrazioa) Bizkaiko Foru Aldundia.

5. elkarrizketa (5. E: Administrazioa) Bilboko Udaleko teknikaria eta zinegotzia.

6. elkarrizketa (6. E: Administrazioa) Getxoko Udaleko teknikariak.

7. elkarrizketa (7. E: Administrazioa) Barakaldoko Udaleko teknikaria.

8. elkarrizketa (8. E: Administrazioa) Bizkaiko Foru Aldundiko teknikaria.

9. elkarrizketa (9. E: Administrazioa) Osakidetzako Buruko Osasuneko arduraduna.

10. elkarrizketa (10. E: Elkarteak) Agiantza.

11. elkarrizketa (11. E: Elkarteak) RAIS.

12. elkarrizketa (12. E: Elkarteak) Lagun Artean.

13. elkarrizketa (13. E: Elkarteak) Bizitegi.

14. elkarrizketa (14. E: Elkarteak) Munduko medikuak.

15. elkarrizketa (15. E: Elkarteak) Goiztiri.

16. elkarrizketa (16. E: Elkarteak) Hontza.

17. elkarrizketa (17. E: Elkarteak) Hiesaren kontrako elkartea.



13. ERANSKINA: ETXERIK GABEKO PERTSONEN ETA EGOITZA
BAZTERKERIAREN EUROPAKO TIPOLOGIA

A. ETXERIK GABE (ROOFLESS)

1. Eremu publikoan bizitzea (helbiderik gabe)
2. Gaua aterpetxean igarotzea edota egunaren gainerako zatia eremu publikoan igaro behar
izatea.

B. ETXEBIZITZARIK GABE (HOUSELESS)

3. Zerbitzu-zentroetan edo aterpeetan egotea (etxerik gabekoentzako ostatuak, egonaldi-
eredu desberdinak dituztenak). 
4. Emakumeentzako aterpeetan bizitzea.
5. Immigranteentzako eta babes-eskatzaileentzako aldi baterako ostatuetan bizitzea.
6. Erakundeetan bizitzea: espetxeak, osasun-laguntzako zentroak, ospitaleak (nora joan
eduki barik), etab.
7. Laguntzako ostatuetan bizitzea (errentamendu kontraturik gabe).

C. SEGURTASUNIK GABEKO ETXEBIZITZA (INSECURE HOUSING)

8. Legezko titulurik gabeko etxebizitza batean bizitzea (familiekin edo lagunekin aldi batean
derrigorrez bizitzea, errentamendu-kontraturik gabeko etxebizitza batean bizitzea -okupak
ez dira aintzat hartzen-, etab.).
9. Etxebizitza uzteko legezko jakinarazpena.
10. Familiaren edo bikotekidearen indarkeria-mehatxupean bizitzea.

D. ETXEBIZITZA EZ-EGOKIA

11. Aldi baterako egitura batean edo txabola batean bizitzea.
12. Estatuko legeriaren arabera egokia ez den etxebizitza batean bizitzea.
13. Masifikaturiko etxebizitza batean bizitzea.
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AURKEZPENA

Kapitulu hau Bizkaiko etxerik gabeko pertsonei egindako kontsultan lorturiko informazioa
aztertzearen ondoriozkoa da, gure taldeak etxerik gabeko pertsonei buruz emandako definizioa
kontuan hartuta: bizitzeko edota gaua igarotzeko lekurik ez duen pertsona, eta, beraz,
gizarteratze-programetan ez dagoena, gaua aterpetxeetan ematen dutenak aintzat hartuz. 

Helburuak honako hauek dira: 

• Halako pertsonak taldetzat deskribatzea (ezaugarriak, beharrizanak…).

• Etxerik gabeko pertsonen profilak detektatzea.

Talde honen mugikortasuna eta zenbaki-gorabeherak kontuan hartuta, azalpena une jakinaren
argazkitzat ikusi behar da. Argazkigintzaren konparazio horrekin jarraituz, kapitulua bi gai-
bloketan banatzen da:

• Lehenengo taldea, orokorragoa, taldeko argazkiarena da; bertan, informazio osoa aztertuko
dugu, inkestaturiko etxerik gabeko 200 pertsona oinarritzat hartuta. Bloke hau lehenengo
kapituluko 2. atalari dagokio.

• Bigarrena, zehatzagoa, objektiboa identifikaturiko zazpi profiletariko bakoitzari zehatzago
hurbilduta. 3-10. atalei dagokie.

Gure ustez, bi bloke horien bidez (hau da 2. ataletik 10. atalera), taldearen informazio zehatza
eskaintzen da, eta hori baliozkoa da zehaztapen tekniko handiagoko maila baterako; hau da,
honen barruan, inkesta egin ondoren halako pertsonei buruz esan daitekeen guztia sartzen da.

Baina, kapitulu honek zenbait irakurkera izan ditzakeenez (bata zehatzagoa eta teknikoagoa, eta
bestea orokorragoa), hirugarren informazio-bloke bat eskaintzen dugu (11. atalari dagokiona);
bertan, titular eran, aurreko ataletako alderdi nagusien laburpena egiten da. 

Amaitzeko, Biker S.L. enpresaren Soziologia Kabinetetik, fase hau egin duen taldetzat, eskerrak
eman nahi dizkiegu euren astia eskaini diguten etxerik gabeko pertsona guztiei, baita kontaktua
erraztu diguten erakundeei ere. Eskerrik asko.
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1. METODOLOGIA

Kapitulu hau egiteko, inkesta erabili dugu etxerik gabeko Bizkaiko pertsonei zuzeneko kontsulta
egiteko metodotzat.

UNIBERTSOA ETA LAGINA

Unibertso zehatzik ez dagoenez, etxerik gabeko pertsonen taldea ez baitzegoen zentsatuta edo
mugatuta (inkesta hasteko unean), hasieran inkesta kopuru ahalik eta handiena egitea aukeratu
dugu, hasierako laginik aldez aurretik zehaztu gabe. Azkenean, gure galderei 200 pertsonek eman
zieten erantzuna.

Erakundeetan I. fasean kontsultaturiko pertsonen kalkuluen arabera, Bizkaian etxerik gabeko
300-400 pertsona daude. Datu horiek baliozkotzat hartu eta zifra bakoitzari %95eko konfiantza
mailarako eta %+5eko akatserako dagokion lagina kalkulatuz gero, hauxe ondorioztatzen da:

• Unibertsoa 400 pertsonakoa bada, lagina 193 pertsonakoa izango litzateke.

• Unibertsoa 300 pertsonakoa bada, lagina 167 pertsonakoa izango litzateke.

Bi kasuotako edozeinetan, gure kontsulta estatistikoki adierazgarria da, lorturiko kopuruak (200
inkesta) bi kasuotan ere gainditu egiten baitu kontsultaren adierazgarritasuna bermatzeko behar
den zifra.

LANDAKO ERAGIKETAK

Aztertzen ari garen taldea kontuan hartuta, gure iritziz, pertsona horien laguntza lortzeko,
bidezkoena etxerik gabeko pertsonei baliabideak eta zerbitzuak eskaintzen dizkieten erakunde-
en bitartekotzat lortzea izan da.

Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailean egindako bilkuraren ostean,
harremanetan jarri ginen Aldundiko zerrendetan etxerik gabeko pertsonen laguntzailetzat ageri
ziren erakundeekin. 

Guztira, 16 erakunderekin jarri ginen kontaktuan, eta kontsultako fitxa bat bidali genien (erans-
kinean jasota dagoena), kontsulta egin baino lehen landa-laneko fasea antolatzeko aukera ema-
ten zuten datuak identifikatzeko. Fitxa honetan, halaber, inkestarekin batera egin nahi genuen
zentsuari buruzko informazioa ere eskatu zen.

Hasierako kontaktuko erakundeen artean, lauk ez zuten kontsultan parterik hartu, zenbait zer-
gatiren ondorioz:

• La Posada de Los Abrazos: ez zien erantzunik eman telefonoz eta posta elektronikoz egin
genizkien eskariei.

• Askabide elkartea: idazkia bidali zuen posta elektronikoz; bertan, bertan jakinarazitakoaren
arabera, eurek lantzen zuten profila ez zetorren bat etxerik gabeko pertsonen profilarekin,
gure ikerketan talde horri buruz emandako informazioaren arabera.

• Médicos del Mundo: erakundearen egoitzan gure taldearekin aurrez aurreko bilera egin ondo-
ren, esan ziguten euren instalazioak ez zirela egokiak inkestak egiteko. Etxerik gabeko pertso-
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nak gure bulegoetara bidaltzea proposatu ziguten. Horrek halako pertsonentzat eragiten zuen
kostua eta lekualdatzea kontuan hartuta, pertsona horiei elkarrizketa euren instalazioetatik
hurbileko kafetegiren batean edo kalean egitea (eurekin kontaktuan jarri ondoren) proposatu
genion erakunde horri; baina, azkenean, bi aukera horiek erantzunik gabe gelditu ziren.

• Emaús fundazioa: eskaintzen duten baliabide mota kontuan hartuta, erabiltzaileen profilaren
eta gure definizioaren arteko egokitzapenari buruzko zalantzak sortu zitzaizkigun, eta, beraz,
zenbait aldiz  telefonoz eta idatziz (posta elektronikoz) adierazi genien definizio hori, hau da,
gure taldeak inkestan parte hartzeko moduko etxerik gabeko pertsonen hautapenean erabili-
tako definizioa, fundazio horretan lagundutako pertsonak definiziora egokitzen zirela segur-
tatzeko. Egokitu egiten zela esan zigutenez, hitzordua jarri genuen; baina, egoitza-baliabidera
joan ginenean, ikusi genuen ez zela egokitzen, eta, hortaz, ezin izan genituen aurreikusitako
elkarrizketak egin.

Kontsultaren anfitriotzat parte hartu zuten hamabi erakundeetatik gainerakoetan, honako inkes-
ta hauek egin genituen 2008ko uztailean, irailean eta urrian: 

Kontsultatzeko moduko pertsonei zegokienez:

• Denek ez zuten inkestan parterik hartu nahi izan. Zenbait baliabideetan berariaz ezetz esan
zutenak 10-15 izan ziren, kasurik gehienetan kontsultak euren egoera ez zuela hobetuko uste
zutelako.

• Kontsultaturiko pertsonek 20€ Creditrans jaso zituzten ordaintzat.

• Bi kalitate-kontrol mota egin behar izan dira, ikerketaren helburua inkestaturiko pertsonaren
profilarekin egokitzeko:

- Alde batetik, erakunde bakoitzak inkesta-fasearen aurreko hasierako fitxan identifikaturiko
etxerik gabeko pertsona kopurua murriztu egin zen, ikerketa honetan erabilitako definizioa
aplikatu zenean; horrela, ondore praktikoetan, erakunde batzuk ezetz esan behar izan zieten
hasierako zenbait pertsonari, ez baitziren gure ikerketaren helburuetara egokitzen.

- Halaber, baliabide hauetariko asko elkarrekin bateragarriak direnez eta etxerik gabeko per-
tsonek aldi berean erabiltzen dituztenez, kasu batzuetan (gehienez hiru edo lau) inkesta
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ERAKUNDEA INKESTA KOPURUA

HIESAREN KONTRAKO BATZORDEA 56

ELKARBANATUZ 12

GIZAKIA 11

ZUBIETXE 5

GOIZTIRI 10

LAGUN ARTEAN 17

T4 6

CARITAS 26

AGIANTZA 17

BIZITEGI 30

IZANGAI 10

Inkestak guztira 200



errepikatzeko ahaleginak egin ziren; orduan, kasuan kasuko pertsonari ukatu egin zitzaion
bigarrenez inkestatua izateko aukera.

Inkestak Gabinete Sociológico Biker S.L. enpresak egin ditu, eta, horrela, bikoiztasunen kontrol
hori eraginkortasun handiagoarekin egin ahal izan da. Oro har, esan daiteke taldeak parte-hartze
handia izan duela, eta erakundeen artean ere inplikazio handia egon dela. 
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2. ETXERIK GABEKO PERTSONAK: DESKRIBAPEN OROKORRA

Kapitulu honen hasieran, pertsona horiek etxerik gabe egotearen zergatia eta egoera horretan
igaro duten aldia adierazi ditugu. Bigarren atalean taldearen ezaugarriak azaldu dira; hirugarre-
nean, euren bizilekuari buruzko alderdiak aztertu dira, eta, azkenik, erabilitako zerbitzuak eta
baliabideak azaldu ditugu.

ETXERIK GABEKO PERTSONAK: ZERGATIK ETA NOIZTIK

Pertsona bat etxerik gabeko pertsona bihurtzearen zergatiak anitzak dira, 2.1 grafikoan ikusten
denez; hala ere, bik lortu dituzte ehunekorik handienak: beste herri batetik iritsi eta etxebizitzarik
ez edukitzea (%29) eta etxebizitza mantentzeko ezintasuna (%22). Hirugarren zergati nagusia fami-
lia barruko desadostasuna da (%16).

2.1 grafikoa. Etxerik gabeko pertsona izateko zergati nagusiak (%100)

Beste zergati garrantzitsu batzuk, baina prebalentzia urriagoa dutenak, honako hauek dira:

• Arazoak drogekin (%10).
• Etxetik joatea, banandu edo dibortziatu ondoren (%7).
• Erakunde batetik irtetea (ospitalea, adingabekoen zentroa edo espetxea), familia-ingurura

itzultzeko aukera barik (%6).

2.2 grafikoa. Beste zergati batzuk (guztizkoaren %8)
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Beste zergati batzuk ere badira, estatistika-garrantzi urriagokoak, eta beste zergati batzuk kate-
gorian sailkatu ditugu (2.2 grafikoa). Oro har, kasu guztien %8 dira, eta ondoren adierazita daude,
garrantziaren arabera:

• Etxetik joatea, kanpoko zergatien ondorioz bertan bizi ezin izatearen ondorioz; batez ere,
errentako etxebizitzak edo okupen kasuak dira, euren bizilekua utzaraztearen ondorioz.

• Arazoak alkoholarekin.
• Kalean bizitzeko aukera hara eta hona eta leku jakinari lotu gabeko bizitzeko filosofia dutenei

dagokie, horrela bete egiten baitute euren askatasun-ideia.
• Familiarik gabe gelditzea, gehienetan heriotzaren edo uztearen eraginez.
• Etxebizitza lortzeko dokumentaziorik ez edukitzea, ez ez paperak edukitzeari edo ez edukitze-

ari dagokionez, nortasun-agiriak lapurretaren edo une egokian ez erroldatzearen ondorioz ez
edukitzeari dagokionez baizik.

• Prostituzioan jardutea.
• Bizitzako aukerak galtzea (zergati oso subjektiboa).

Azkenik, pertsona hauen %2k ez dute galdera honi erantzun nahi izan, eta ez dute esan zenbat
denbora eman duten horrela; halako kasuetan, errespetatu egin da euren borondatea.

Pertsona horiek etxe barik zenbat denbora eman duten ikusita (2.3 grafikoa) ondorioztatzen
denez, azken hilabeteetan gorakada egon da, eta talderik ugariena egoera horretan 1-6 hilabete
igaro dituena da (%32). Aldi hori bi urtera arte luzatuta ikusten denez, %64,6k bi urtetik behera
igaro dute egoera horretan; %15,2k 2 eta 5 urte bitartean igaro dute; azkenik, etxerik gabeko ego-
era kronifikatuta dutenei dagokienez, etxerik gabeko pertsona guztien %20k bost urtetik gorako
aldia igaro dute egoera horretan.

2.3 grafikoa. Denbora etxerik gabe

Ez da sexuaren araberako alderik ikusten, ez etxerik gabeko egoeraren zergatietan eta ez egoera
horretan emandako aldian.
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NOLAKOAK DIRA PERTSONA HORIEK?

Sexua eta adina

Etxerik gabeko pertsonen egoeran gehienbat gizonak daude: gizonen presentzia (%91,5) emaku-
meena (%8,5) baino askoz ere handiagoa da. Hain zuzen ere, 183 gizon eta 17 emakume dira.

Halaber, horien batez besteko adinari (36 urte) erreparatuta ikusten denez (2.4 grafikoa), taldea
nahiko gaztea da. Adin-tarteen arabera, hamar pertsonatik batek 50 urte edo gehiago dauka, eta
gainerakoak, berriz, beste tarteetan banatuta daude, hain zuzen ere, talde bakoitzean hiru per-
tsona: 30 urte baino gutxiago, 30-39 urte eta 40-49 urte. 

2.4 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen adina

Ez dago sexuaren araberako desberdintasun nabarmenik, adin taldeen artean; izan ere, bi sexuen
kasuan batez besteko adina antzekoa da: emakumeen artean 36,4 eta gizonen kasuan 36,1. Hala
eta guztiz ere, joera interesgarriak ikusten dira (2.1 laukia):  

• Gizonak emakumeak baino gehiago pilatzen dira adinik handieneko tartean (50 urte edo
gehiago); hain zuzen ere, gizonen %11,5 eta emakumeen %5,9.

• Halaber, adinik gazteenaren barruan gizonak emakumeak baino gehiago dira; hau da, gizonen
%30,6 eta emakumeen %23,5.

• 30-39 urteko tartean emakumeak gizonak baino gehiago dira; hurrenez hurren, %41,2 eta
%30,1.

Jatorrizko herria eta agiri-egoera

Etxerik gabeko pertsonen erdia, gutxi gorabehera, Estatukoa da, hain zuzen ere, %47,5; baina
atzerritarren presentzia apur bat handiagoa da (%52,5).

Era berean, sexuaren eta adinaren araberako banaketan ere alde handiak daude jatorrizko herria
kontuan hartuta (2.1 laukia). Hain zuzen ere:

• Estatuko emakume kopurua emakume atzerritarrena baino nahiko handiagoa da. Hain zuzen
ere, Espainian jaiotako pertsona guztien %14,7 dira, eta beste estaturen batean jaiotakoen
%2,9.

• Beste estaturen batean jaiotakoen presentzia nahiko handiagoa da talderik gazteenaren
barruan, hau da, 30 urtetik beherako taldean. Hain zuzen ere, talde horretan Espainian jaiota-
koak %12,6 dira, eta beste estatu batean jaiotakoak %45,7 (batez ere, Maroko eta Aljeria).
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2.1 laukia. Etxerik gabeko pertsonek jaiotze-estatuaren, sexuaren eta adin taldearen arabera duten

banaketa.

Espainiako estatuan jaiotakoak

Espainian jaiotako pertsonen artean, gutxi gorabehera erdia Bizkaikoak dira (%53,7), eta
Gipuzkoakoak eta Arabakoak (bien artean) %7,4 dira. Guztira, %61,1 Euskal Autonomia
Erkidegokoak dira (aurrerantzean EAE), eta %39 beste autonomia-erkidego batzuetakoak (2.5
grafikoa). 

2.5 grafikoa. Espainiako naziokotasuna duten etxerik gabeko pertsonak, jatorrizko Autonomia

Erkidegoaren arabera

EAEtik kanpo, etxerik gabeko pertsona-ehunekorik handiena duten autonomia-erkidegoak
Gaztela-Leon eta Andaluzia dira (hurrenez hurren %9,6 eta %6,4). Datuok errazago irakurtzeko,
jatorrizko probintziak Autonomia Erkidegoaren arabera bildu ditugu; probintziak eta Autonomia
Erkidegoari dagokion ehunekoa parentesi barruan sartu dugu. Honako banaketa hau ondorioz-
tatu da:

• Euskal Autonomia Erkidegoa (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa): %61
• Valentziako Erkidegoa (Alacant eta Valentzia): %2,1 
• Andaluzia (Cadiz, Kordoba, Jaen, Melilla ere barne): %6,4
• Nafarroa: %2,1
• Cantabria: 2,1%
• Katalunia (Bartzelona): %1
• Madril: %5,4
• Gaztela-Mantxa (Ciudad Real): %1
• Gaztela-Leon (Zamora, Salamanca, Ávila, Burgos, Valladolid, Palentzia eta Leon): %9,6

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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• Errioxa: %2,1
• Balearrak (Mallorca): %1
• Galizia (Coruña eta Pontevedra): %2,1
• Aragoi (Zaragoza): %1
• Asturias: %
• Extremadura (Caceres): %1
• Kanariak (Kanaria Handia): %1

Espainiatik kanpo jaiotakoak

Espainiatik kanpo jaiotakoen herria erreferentziatzat hartuta ikusten denez, gehienak Marokon
jaiotakoak dira (kasu guztien %44), gero Aljeriakoak (atzerritar guztien %15) eta Portugalekoak
(hain zuzen ere, %12). 2.6 grafikoa.

Gainerako %29 beste zenbait herritakoak dira eta horiek zona geografikoen arabera bildu ditugu,
errazago irakurtzeko; jaiotza-herri jakinak adierazi ditugu: 

• Europako beste herri batzuk (Italia, Frantzia, Grezia, Kroazia, Errumania eta Polonia): %13
• Afrikako beste herri batzuk (Ginea Bissau, Senegal, Sahara, Angola, Cabo Verde eta Kongo):

%12
• Erdialdeko eta Hegoaldeko Amerika (Bolivia, Kolonbia, Dominikar Errepublika eta Brasil): %4.

2.6 grafikoa. Etxerik gabeko atzerritarren jatorrizko herria

Atzerriko jatorria duten pertsonen taldearen barruan, bi datu interesgarri daude: Espainian zen-
bat denbora igaro duten eta zer agiri-egoera duten. 

Espainian igarotako denborari dagokionez, batez bestekoa 53,4 hilabetekoa da, hau da, lau urte
eta erdikoa.

Agiri-egoera anitza da, baina egoera irregularrean dagoen taldea nagusitzen da, argi eta garbi;
hain zuzen ere, hamarretik zazpi dira. Gainerako pertsonen artean, Europako naziokotasuna
(Europar Batasuneko herrietakoak) eta Espainiakoa dira nagusiak, hurrenez hurren %21 eta %7,6
(2.2 laukia). Europako naziokotasuna duten pertsona batzuk kontratu faltsuekin edo lan-
hitzemateekin heldu dira, baina horiek gero ez dira bete.

Egoera irregularrean dauden pertsonen kasuan, aipagarriena hamarretik zortzi baimenik gabe
sartzea eta ondoren euren egoera ez erregulatzea da: paterak edo ibilgailuen azpialdeak dira
horretarako modurik ohikoenak. Halaber, kasu guztien %7,1 lan-baimena berriztatu ezin izatea-
ren ondoriozkoak dira.
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2.2 laukia. Agiri-egoera eta egoera irregularraren zergatiak, etxerik gabeko pertsona atzerritarren

kasuan

Azkenik, bi aldagai horien artean (Espainian igarotako denbora eta agiri-egoera) desberdintasun
handirik egon ez arren, aintzat hartu beharreko alderdi batzuk daude:

• Egonaldirik luzeena Espainiako naziokotasuna lortu dutenena da (hamahiru urte baino apur
bat gehiago); gero, Europar Batasuneko herriren bateko naziokotasuna dutenena (bost urte eta
zazpi hilabete, batez beste).

• Egoera irregularrean dauden pertsonen batez besteko egonaldia bi urte eta hamar hilabetekoa
da.

Osasuna

Osasunaren arloa aztertzeko, osasun egoeraren pertzepziotik eta gaixotasun larririk edukitzetik
edo ez edukitzetik hasiko gara. Azterketaren bigarren blokea alkohola eta drogak hartzeak osa-
tzen du, eta atal honen amaieran jasotako osasun-laguntzak eta tratamenduak aztertuko ditugu. 

Osasun-egoera eta gaixotasun larriak 

Etxerik gabeko pertsonek euren osasun egoerari buruz egiten duten balorazio subjektiboa, oro
har, ona da, baldin eta kategoriarik onenetan daudenak (oso ona eta ona) biltzen baditugu; guz-
tira, kasu guztien %52,5 dira (2.7 grafikoa). Funtsean, talde honen barruko pertsonen profila
hauxe da:

• 30 urtetik beherakoa.
• Atzerritarra.
• Kontsumo aktiborik gabea.
• Gaixotasun garrantzitsurik gabea.
• %15,5ek balorazio negatiboa egin dute (txarra edo oso txarra erantzun dutenak), eta %32k

hala-moduzkoa dutela esan dute. Kasu hauetan, profila ez da inondik inora ere aurrekoa beza-
lakoa:
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• 40-49 urteko pertsona.
• Espainiako naziokotasuna.
• Maila eta mota anitzeko kontsumo aktiboak ditu, edo iraganean izan ditu.
• Gaixotasun garrantzitsuak; batez ere, GIB eta B eta C hepatitisak.

2.7 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen osasun-egoeraren balorazioa

Bestalde, gaixotasun garrantzitsua edukitzeak edo ez edukitzeak antzeko tamaina duten bi talde-
tan banatzen ditu pertsona hauek; hala ere, halako gaixotasunik ez dutenen ehunekoa apur bat
handiagoa da (%51), gaixotasun horietarikoren bat dutenekin konparatuta (%48,5).

Diagnostikatu diren gaixotasun larri edo garrantzitsuak3, batez ere Hepatitisa eta GIB, kontsumo
aktiboei edo gaindituta dauden kontsumoei eta arriskuko kontsumo-jarduerei lotuta daude.
Pertsona batzuek, gainera, gaixotasun bat baino gehiago dute. Hain zuzen ere, prebalentzia-
ordenaren arabera, honako gaixotasun hauek detektatu dira:

• B edo C hepatitisak: %40,2
• GIB: %30,9
• Ezintasuna (fisikoa eta sentsoriala): %11,3
• Asma: %5,2
• Minbizia: %4,1
• Arnasako arazoak (bronkitis kronikoa, silikosia, birikako arazo larriak): %4,1
• Burmuineko eta hodiko istripua, garuneko isuria: %3,1
• Urdaileko ultzera: %2,1
• Tuberkulosia: %2,1
• Buruko nahasmendua (eskizofrenia, nahasmendu bipolarra): %2,1
• Giltzurruneko arazoak: %2,1
• Anemia: %1
• Ludopatia: %1
• Bihotz-gutxiegitasuna: %1
• Epilepsia: %1
• Diabetesa: %1
• Depresioa: %1
• Meningitisa: %1

Osasunari eta sexuari dagokienez, ez dago bi aldagaien arteko alde handirik; hau da, gizona edo
emakumea izateak ez dauka osasunean eraginik; hala eta guztiz ere, 2.3 laukian ikusten denez:
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• Gizonek euren osasunari buruz duten pertzepzioa emakumeek dutena baino txarragoa da,
segurutik etxerik gabeko egoeran luzaroago egon direlako eta alkohol eta droga gehiago har-
tzen dutelako. Izan ere, gizonen %15,4k esan dute osasun txarra edo oso txarra dutela, eta
emakumeen artean ehunekoa %5,9koa da.

• Emakumeen kasuan, txarragoa da gaixotasun larriren edo garrantzitsuren bat dutenen ehune-
koa (%58,8), gizonen kasuan baino (%47,5).

2.3 laukia. Etxerik gabeko pertsonek sexuaren arabera duten banaketa, osasunari buruz duten balora-

zioaren eta gaixotasun larriren edo garrantzitsuren bat edukitzearen arabera.

Alkohola eta drogak hartzea

Lehen, osasunaren pertzepzioaren, gaixotasun garrantzitsuak edukitzearen eta alkohola eta dro-
gak hartzearen arteko lotura aztertu dugu.

2.8 grafikoa. Alkohola eta drogak hartzea etxerik gabeko pertsonen kasuan

Horri dagokionez, 2.8 laukian ikusten denaren arabera, kontsumorik ohikoenak alkohola (lan-
tzean behin) eta porroak dira. Gainera, hauxe esan daiteke:
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• Alkohola, gehienbat, lantzean behin hartzen da (kasu guztien %39), eta ez beti (%18k egunero
hartzen dute). 

• Drogen kasuan, gehien hartzen direnak porroak dira (%36), eta gero kokaina eta heroina.
• Halaber, %6k beste droga batzuk hartzen dituzte; hain zuzen ere, honako hauek, kontsumo

mailaren arabera ordenatuta: pilulak, speeda, ketamina, opioa eta extasia.

Substantzia horien kontsumoak dituzten profilak identifikatu ditugu, estatistikoki adierazgarriak
diren aldagaietan oinarrituz; hori 2.4 laukian adierazita dago:

2.4. laukia. Profilak substantzien kontsumoaren arabera

Etxerik gabeko pertsonen arteko fenomenorik ohikoenetariko bat polikontsumoa izenekoa da, eta
hori hurrengo grafikoan adierazita dago. Horretarako, substantzia bakoitza (2.9 grafikoan adiera-
zitako substantziak) hartzen duten pertsonen ehunekoa hartu dugu erreferentziatzat, eta, kontsu-
mo talde horietariko bakoitzean, hori ez ezik beste substantziaren bat ere hartzen dutenen ehune-
koa adierazi dugu. Estatistikoki adierazgarriak diren kontsumoak baino ez dira kontuan hartu.

2.9 grafikoa. Polikontsumoa substantziaren bat hartzen duten etxerik gabeko pertsonen artean.

Oharra: azterketa hau egiteko, honako substantzia hauek beste droga batzuk kategorian sartu ditugu: extasia, opioa, ketamina,

speeda eta pilulak, gainerako drogen kasuan baino kontsumo nahiko txikiagoak eragiten baitituzte.

2.9 grafikoan adierazitakoaren arabera, alkoholaren eta drogen kontsumoa estatistikoki ez dago
lotuta , hau da, ezin daiteke esan alkohola eta drogak batera hartzearen arteko loturarik dagoe-
nik. Beraz, grafikoan ez da adierazi; hala ere, porroak erretzen dituzten pertsonen %58,3k alko-
hola edaten dute lantzean behin.
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Bestalde, drogen aldibereko kontsumoa adierazgarria da: porroak, kokaina, heroina eta gainera-
ko substantziak. Hain zuzen ere, ehunekorik altuenei erreparatuta ikusten denez, lotura estua
dago kokaina eta heroina hartzearen (heroina hartzen dutenen artean, %82,2k kokaina ere har-
tzen dute) eta beste droga batzuk eta porroak (beste droga batzuk hartzen dituztenen artean,
%91,7k porroak ere hartzen dituzte) hartzearen artean.

Osasun-laguntza eta tratamenduak

Pertsona hauek Osakidetzako Txartelik duten galdetzean, egiaztatu genuen %74k badutela.
Txartela ez dutenen artean, profil nagusia atzerriko 30 urtetik beherako pertsonarena da. 

Jasotako osasun-laguntzari dagokionez:

• %59,5 sendagilearenean egon da azken bi hilabeteetan.
• %47k gutxienez gau bat igaro du ospitalean, azken urtean.
• Hartzen ari diren tratamenduei dagokienez:
• %38k lo egiteko edo lasai egoteko sendagairen bat hartu dute azken bi hilabeteetan, edo orain-

dik hartzen ari dira; hartzailerik gehienak 30 urteko edo gehiagoko nazionalak dira, kontsumo
aktiboak edo gaixotasun garrantzitsuak dituztenak.

• %35,5ek ezin izan du, azken urtean, sendagairik hartu edo tratamendurik jaso, horretarako
leku egokirik ez edukitzearen ondorioz. Profil adierazgarria lehengoa da: 30 urteko edo gehia-
goko nazionalak, kontsumo aktiboak edo gaixotasun garrantzitsuak dituztenak.

Heziketa

Etxerik gabeko pertsonen heziketa maila zein den jakiteko, euren ikasketak aztertu ditugu: orain
arte egindakoak eta egiten ari direnak; atzerrian lorturiko titulazioen balizko homologazioak,
eta, azkenik, hizkuntzen ezagupena.

Ikasketak

Gehienek oinarrizko ikasketak dituzte, baina ez dira talde osoaren %50era heltzen (2.10 grafikoa).
Gutxi gorabehera, hamarretik hiruk bigarren hezkuntzako ikasketak dituzte, eta %5,5ek uniber-
tsitateko titulazioa dute.

Adinaren araberako alde handiak daude; hain zuzen ere, 50 urtekoen edo hortik gorakoen arte-
ko presentzia handiagoa da bi muturretan: irakurtzen eta idazten ez dakiten pertsonen artean,
eta unibertsitateko ikasketak dituztenen artean. Hurrenez hurren, bizimodu kolokakoagoa izan
dutenak eta, bizitza normalizatua izan ondoren, etxerik gabeko egoerara heldu direnak, lan-ara-
zoren baten edo bikotea haustearen eraginez.

2.10 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen ikasketa maila
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Ikasketa mailaren eta jatorriaren araberako alde handirik ez dagoenez, unibertsitateko ikasketak
dituen azpitaldean pertsona atzerritarren presentzia handia dago. Atzerritarrek lorturiko tituluak
homologatzeari dagokionez, hori kasu guztien %2an baino ez da egin.

Bestalde, ohiko etxebizitza bat ez edukitzeak ez du esan nahi heziketa formala bertan behera utzi
denik; izan ere, azken urtean, pertsona horien %41,5ek ikastaroren bat egin dute, batez ere hizkuntza-
ikastaroak (gehienbat, immigranteentzako espainola), informatikakoak eta eraikuntzari lotutako lan-
bideenak: iturgintza, igeltserotza, etab. Aktiboan dagoen ikasleria horren profil horretan, batik bat, 30
urtetik gorako gizon atzerritarrak sartzen dira.

Hizkuntzak

Etxerik gabeko pertsonek ezagutzen duten hizkuntza (edo hizkuntzak) ezagutzearen helburua
gainditu beharreko hizkuntza-oztoporik ote dagoen detektatzea izan da, eta, halako oztoporik
egonez gero, etxerik gabeko pertsonen hizkuntzak ezagutzen dituzten profesionalen bidez gain-
ditu behar dira.

Horretarako, lehenengo eta behin, Euskal Autonomia Erkidegoko4 bi hizkuntza ofizialen ezagu-
pen maila adierazi dugu (2.5 laukia); horri dagokionez, hauxe esan daiteke:

• Estatuko biztanleen artean hamarretik bi baino ezin dira euskaraz erraz mintzatu (gutxi gora-
behera), euskaraz ondo edo oso ondo hitz egiten dutenak kontuan hartuta.

• Atzerritarren artean, hamar pertsonatik ia bost ondo moldatzen dira espainolez (%44,8k ondo
edo oso ondo hitz egiten dute), eta hiruk ere badakite zerbait, baina ez askorik (%27,6k hala-
moduz egiten dute).

• Atzerritarrek ez dakite euskaraz; hain zuzen ere, hamarretik zortzik ez dakite hitz bat bera ere
esaten.

2.5 laukia. Etxerik gabeko pertsonek hizkuntzetan duten ezagupen maila

Atzerritarrek hitz egindako gainerako hizkuntzei dagokienez (2.6 laukia), gehien egiten duten
hizkuntza arabiera da (%42,2), eta gero frantsesa (%25,5); hizkuntza horiek Magrebetik iritsitako
biztanleek ezagutzen dituzte, batez ere, Marokotik eta Aljeriatik iritsitakoek (atzerritarren talde-
aren barruko nagusiak). Atzerritik iritsitakoak egiten dituzten hamabost hizkuntzen aniztasunak
Babel-dorrearen argazkia ematen du.
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Pertsonaren jatorria
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Ezagutza maila Euskara Gaztelania Euskara

Oso ona edo ona 16,9 44,8 1,0

Hala moduzkoa 6,3 27,6 1,0

Oso txarra edo txarra 17,9 25,7 19,0

Ez daki ezer 58,9 1,9 79,0

Guztira 100 100 100

4Jatorri Nazionaleko pertsonei dagokienez gaztelaniaren ezagutza-maila ez da kontutan hartzen, denek menperatzen duten hizkun-
tza izanik. Era berean, euren ama hizkuntza izanik menperatzen dutena atzerritar jatorrizko pertsonen artean beste hizkuntzen eza-
gutza maila ez da kontutan hartu.



2.6 laukia. Etxerik gabeko atzerritarrek ezagutzen dituzten hizkuntzak

Oharra: ehunekoak ez dira %100era heltzen, erantzuna anitza baita; hau da, pertsona batek hizkuntza bat baino gehiago jakin dezake.

Egoera ekonomikoa

Etxerik gabeko pertsonen egoera ekonomikoa lanarekin duten loturan oinarrituz aztertu dugu,
euren diru-sarrerak kontuan hartuta, motari eta zenbatekoari eta gastuan duten banaketari
dagokienez.

Lotura lanarekin

Etxerik gabeko pertsonen ezaugarri nagusia lanik ez edukitzea da (%97,5ek ez dute lanik); hala eta
guztiz ere, %2,5ek lan egiten dute. Egoera hori dela bide (lana edukitzea edo ez edukitzea), talde-
aren sailkapen hau egin dugu, azpitalde bakoitzaren alderdi nagusiak nabarmenduta (2.7 laukia):

2.7 laukia. Lana duten etxerik gabeko pertsonen lana

Lana edukitzearen barruan, ohiko lanak eta beste lan subjektiboago batzuk sartzen dira; adibi-
dez, txatarrera joatea edo txapuzatxo batzuk egitea, eta pertsonaren batek dirua lapurtzea ere
aipatu du.
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Hizkuntza Hitz egiten du Hizkuntza Hitz egiten du

Arabiera 42,2 Greziera 2,0

Frantsesa 25,5 Polaniera 2,0

Bereberea 15,7 Errusiera 1,0

Portugesa 15,7 Katalana 1,0

Ingelesa 4,9 Alemana 1,0

Errumaniera 4,9 Kroaziera 1,0

Italiera 2,0 Saharera 1,0

%
Lana dute 2,5

Baina beste lan baten bila dabiltza 20
Inoiz 6 hilabetetik gorako lana izan dute 100

30-39 urtekoak dira 40
Espainiako estatukoak dira 60

Gizonak 100

Ez dute lanik 97,5
Inoiz 6 hilabetetik gorako lana izan dute 61,0
Gizonak 91,3
Atzerritarrak 52,8
40 urtetik beherakoak 61,1
Ez da lan bila ari, zeren… 58,5

Gaixorik dago 37,2
Ez du paperik 20,4

Droga-mendekotasuna du 10,6
Ikasten ari da 8,8

Nahikoa baliabide ditu 7,1
Jubilatua/pentsioduna da 3,5
Desintoxikazio prozesua 2,7

Beste zio batzuk 9,7



Pertsona horiek lanik ez bilatzearen beste zergatien artean, honako hauek daude:

• Kalean bizitzea.
• Pertsonari lanik ez egiteko aukera ematen dioten diru-sarrerak jasotzea.
• Lana bilatzeaz nekatuta egotea.
• Alkoholismoa.
• Espainolik ez jakitea.
• Dokumentaziorik ez edukitzea, lapurtuta edo galduta dagoelako.
• Bilaketa pertsonaleko unean egotea.

Diru-sarrerak

Diru-sarrerak jakiteko denbora-erreferentziatzat, inkesta egin baino lehenagoko hilabetea hartu
da, eta diru-sarreraren iturri motari eta jasotako zenbatekoari buruz galdetu da (2.8 laukia).

Zifra horiek aztertu baino lehen, eta informazio osagarritzat, esan behar da etxerik gabeko per-
tsonarik gehienek erantzuna eman diotela jasotako diru-sarrera motari buruzko galderari, baina
erantzun-indizea askoz ere baxuagoa izan dela zenbatekoa aipatu behar izan dutenean.

Hain zuzen ere, erantzun gabekoen ehunekoa %33,3koa izan da, ohiko lanaren eraginezko diru-
sarreren kasuan, eta %3,7koa gizarte-prestazioko diru-sarrerei buruzko galderetan.

Diruari buruzko galderei erantzunik eman nahi ez izatea ohikoa da galdera gizarte osoari egiten
zaionean; beraz, esan daiteke, horri dagokionez, etxerik gabeko pertsonek gainerako pertsonen
moduan jokatzen dutela.

Diru-sarreren iturrien arloan, hauxe daukagu:

• Ohikoena gizarte-prestazioa da, jasotzen dutenaren herena baino apur bat gehiago, eta horren
batez besteko zenbatekoa 469,5 €-koa da.

• Garrantziari dagokionez, bigarren postuak kalean eskatzea, lantzean behingo lantxoak egitea
eta sare ez-formalak (familia/lagunak) emandako laguntza daude.

• Lanaren ondoriozko diru-sarrerek (ohiko lana edo lantzean behingoa) eta langabezia-
prestazioak dituzte batez besteko zenbatekorik handienak.

2.8 laukia. Azken hilabetean diru-sarreraren bat izan duten pertsonen diru-sarrera iturria eta jasotako

zenbatekoa

Ohiko lana dutenen kasuan izan ezik, horiek ez baitute beste diru-sarrerarik jaso, gainerakoen
kasuan halako diru-sarreren zenbateko urria beste diru-sarrera batzuekin osatu behar da. Horri
dagokionez, honako egoera hauek identifikatu ditugu:
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Diru-sarreraren iturria Dutenen % Zenbatekoa

Ohiko lana 1,0 1.000,0 €

Lantzean behingo lan txikiak 10,5 722,5 €

Kalean eskeko ibiltzea 16,5 249,8 €

Gizarte prestazioa (pentsioa, laguntza…) 26,5 469,5 €

Langabezi prestazioa 3,0 652,2 €

Senide/lagunen laguntza 10,0 130,8 €

Elkarte baten laguntza 3,0 111,7 €



• Langabeziako prestazioa jasotzen dutenen herenarentzat, familiak emandako laguntza euren
diru-sarreretarako osagarria izan da.

• Gainerako diru-sarrera iturriak elkarren osagarriak dira: lantxo txikiak, kalean eskatzea,
gizarte-prestazioa jasotzea eta familien/lagunen eta elkarteen laguntzak.

• Baina etxerik gabeko pertsona guztiek ez dute diru-sarrerarik izan azken hilabetean; hain
zuzen ere, %41,5ek ez du dirurik jaso. Nortzuk dira pertsona horiek?:

• %92,8 gizonak dira.
• Gutxi gorabehera, erdia 30 urtetik beherakoak dira. Adina zenbat eta handiagoa izan, hainbat

eta txikiagoa da diru-sarrerarik jaso ez dutenen ehunekoa.
• Hamarretik zazpi atzerritarrak dira.
• Hamarretik zortzik bi baino gutxiago daramate etxerik gabe.

Gastuaren banaketa

Jasotako zenbatekoen kasuan bezala, gastuaren banaketari buruzko galdera honi askok ez diote
erantzunik eman nahi izan (%19). Alderdi nagusiek aditzera ematen dutenez:

• Gastuaren partida nagusia janaria da (%26).
• Bigarren taldean era askotako datuak daude, adibidez, ostatua (%13) eta droga (%11).
• Aipatzekoa da kasuen %6an gastu nagusia familiarekin telefonoz hitz egitea dela; talde honen

barruan, atzerritarrik gazteenak eta Espainian orain arte egonaldirik laburrena egin dutenak
sartzen dira.

• Beste batzuk kategorian honako hauek sartzen dira: atzeratutako trafiko-isunak ordaintzea,
aurreztea, ezagunei laguntzea edo prostituten zerbitzuak kontratatzea.

2.11 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek egindako gastu nagusiaren banaketa

Familia eta gizarte-loturak

Atal honetan oraingo egoera aztertu dugu, egoera zibilari, bikoteari eta seme-alabei dagokienez;
euren iraganera itzuli gara, euren orain arteko ingurua ezagutzeko (adin nagusitasunera iritsi
arteko ingurua), eta oraingo familia- eta gizarte-harremanak ere adierazi ditugu.
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Familiaren oraingo egoera

Etxerik gabeko pertsonarik gehienek ez dute bikoterik, hain zuzen ere, %87,5ek, ezkongabeak,
bananduak, dibortziatuak eta alargunak kontuan hartuta (2.12 grafikoa).

2.12 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen egoera zibila

Gainera, oraingo familia-egoerari dagokionez, hauxe ere esan daiteke:

• Ezkonduen eta izatezko bikoteen artean, %72 eurekin bizi da, eta, beraz, etxerik gabeko pertsona
guztien arteko %12,5 bikotek ez dute etxerik.

• Etxerik gabeko pertsona guztien arteko %38k seme-alabak dituzte, baina gehienak ez dira eurekin
bizi; eurekin bizi direnen ehunekoa %1,3koa da. 

Adin nagusitasunera arteko bizitza

Etxerik gabeko oraingo egoerak, zenbait kasutan, gizarte- eta familia-babesik ezako bizi-
ibilbideen eraginezkoak dira; hain zuzen ere, haurtzaro eta nerabezaro oso zaurgarria izatearen
ondorioz daude etxerik gabeko egoeraren barruan sartuta.

Horrenbestez, halako pertsonak adin nagusitasunera arte gehienbat bizi izan duten ingurua
hartu dugu erreferentziatzat; ikusi dugunaren arabera, gehienak (%89,5) jatorrizko familian bizi
izan dira adin nagusiak izan arte (2.13 grafikoa). Hala eta guztiz ere, kasu batzuetan ez da horre-
la izan, eta inguruko harrera-erakunde batean bizi izan dira, edo etxetik gazte-gaztetatik joan
behar izan dute.

2.13 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek luzaroen bizi izan diren lekua, adin nagusitasunera heldu arte

Hala ere, pertsona batzuk inguru batean baino gehiagotan bizi izan dira haurtzaroan eta nerabe-
zaroan. Hain zuzen ere5: 
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5% 0,5ak ez du erantzun nahi.



• %94 familiarekin bizi izan dira, bai aldirik luzeena familiarekin bizi izan direnen eta bai urte
batzuk baino bizi izan ez direnen kasuan. Talde hau ez dagokio ezein profili. Taldearen
barruan, etxerik gabeko pertsonen tipologia guztiak sartzen dira.

• %6 harrerako erakunderen batean bizi izan dira aldi batez; gehienak 30 urtetik beherako gizo-
nak dira, espainolak, eta kontsumo aktiboak eta gaixotasun garrantzitsuak dituzte.

• %1 erreformatorioan egon dira; 30 urteko edo hortik gorako gizonak dira, espainolak, eta
kontsumo aktiboak eta gaixotasun garrantzitsuak dituzte.

• %8 etxean bizitzetik kalean bizitzera igaro ziren zuzen-zuzen; 30-49 urteko gizonak dira,
espainolak, eta kontsumo aktiboak eta gaixotasun larriak dituzte.

• %6k familiarekiko independentzia ekonomikoa eta legezkoa lortu zuten, eta adin nagusitasu-
nera heldu baino lehen joan ziren etxetik; 30-49 urteko gizonak dira (baina emakume-
proportzio handiagoa, kalera bizitzera zuzen-zuzen doazenen profilean baino), eta kontsumo
aktiboak eta gaixotasun garrantzitsuak dituzte.

Familia eta gizarte-harremanak

Ikusi dugunez, halako pertsonarik gehienak jatorrizko familiarekin bizi izan dira haurtzaroan eta
nerabezaroan. Badute orain, pertsona nagusiak direnean, harremanik familiarekin eta gizarte-
inguruarekin? 2.14 grafikoan adierazitako datuen arabera, etxerik gabeko pertsonarik gehienek
badute harremanik edo kontakturik familia- eta gizarte-inguruarekin. Oro har, hauxe ikusten da:

• Familiarekin dituzten harremanak lagunekin dituztenak baino ugariagoak dira. 
• %60k konfiantzazko pertsonaren bat dauka inguruan, batik bat, erabiltzen dituzten baliabide-

etan edo gaua igarotzeko lekuan.
• Deiak posta baino errazago jasotzen dira, sakelako telefonoak ematen duen autonomiarenga-

tik. Posta edo telefono finkorako deiak jasotzeko aukera ematen duten lekuak, aurreko kasuan
bezala, pertsona hauek erabiltzen dituzten baliabideak dira.

2.14 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen familia- eta gizarte-harremanen adierazleak

Baina, diagnostikoaren ondoreetarako, gizarte-sareak ezagutzea bezain garrantzitsua da horie-
tan parte hartzen dutenak identifikatzea, dena delakoagatik inguru hurbilarekiko komunikazio-
loturak galdu dituztenak identifikatzea, etxerik gabeko pertsonen egoeraren ezaugarrietariko
bat, hain zuzen ere, gizarte- edo familia-ingururik ez edukitzea baita. 

Hain zuzen ere, lau egoera identifikatu ditugu eta bakoitzak bere profilak ditu (2.15 grafikoa):

• Gazte atzerritarrek ezin dute deirik edo postarik jaso, askok kalean egiten dute lo, eta ez dute
erreferentziako lekurik edo sakelako telefonorik komunikatzeko. Hala eta guztiz ere, dirua
dutenean, familiei dei egiten diete, gehienetan norbaitek utzitako telefonotik. 
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• Inguruan konfiantzako pertsonarik ez edukitzea jatorriz espainolak diren gizonen artean ger-
tatzen da batez ere, eta horiek kontsumo aktiboak eta gaixotasun garrantzitsuak izaten dituz-
te.

• Familiekin eta lagunekin harremanik ez edukitzea gainbehera fisiko handiagoko pertsonei
lotuta dago; izan ere, horiek drogak edo alkohola hartu eta buruko gaixotasunen bat izaten
dute, eta, oro har, espainolak izaten dira jatorriz. Lagunekin harremanak ez dituztenetariko
batzuk atzerritarrak dira eta ez dute komunikatzeko biderik (aurreko puntuko profila bezala);
gainera, komunikaziorako biderik dutenean, lehentasuna ematen diote familiarekin hitz egite-
ari.

2.15 grafikoa. Familia- eta gizarte-harremanik gabeko pertsonen profilak

Harremanak justiziarekin

Gai hau aztertzeko, hiru adierazle erabili ditugu: adingabekoak sartzeko zentroan, espetxean edo
adingabekoei harrera egiteko zentroan egotea. Azken horrek ez du esan nahi pertsonak deliturik
egin duenik, lehenengo bien kasuan bezala; hortaz, ez dago askatasun-gabetzerik eta funtzioa
Foru Aldundiaren babespeko adingabekoei laguntzea eta heziketa eskaintzea da (2.16 grafikoa).
Hauxe ikusi da:

• Adingabekoak sartzeko zentroan eta espetxean egon diren pertsonen profila antzekoa da; hain
zuzen ere, jatorriz Espainiakoa den gizona da, eta kontsumo aktiboak eta gaixotasun garran-
tzitsuak ditu.

• Adingabekoei harrera egiteko zentroan egon direnen profil nagusia atzerriko adin gabeko
pertsonarena da.
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Ez dute deirik jasotzen (%17,5)
Ez dute postarik jasotzen (%23)
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ez du harremanik (%31)

Lagunekin
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• Jatorri espainiarra, kontsumo eta gaixotasun garrantzitsuekin



2.16 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonak edukitzeko barneratze- edo harrera-zentroak

BIZILEKUA

Kapitulu honetan etxerik gabeko pertsonen bizilekua aztertuko dugu: erroldatzea, eguneroko
bizitza egiteko lekua, etxea eta segurtasun pertsonalaren inguruko alderdiak. 

Erroldatze-egoera

Erroldatze-egoerak agerian jarri duenez, etxerik gabeko pertsonarik gehienak (%77) erroldatuta
daude; erroldatuta ez daudenak %20,5 dira, eta %2,5ek ez diote galdera honi erantzun nahi izan.
2.17 grafikoa. 

2.17 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen erroldatze-egoera

Aditzera eman behar da sexuari edo adinari dagokionez ez dagoela alde handirik erroldatuta ego-
tearen eta ez egotearen artean. Hala eta guztiz ere, pertsonaren jatorriaren arabera alde handiak
daude: atzerritarrek eta Espainian sei hilabete baino gutxiago eman dutenek erroldatuta ez ego-
teko aukera handiagoa dute. 

Azterketa honetan, taldea bi azpitaldetan banatu dugu, erroldatuta egotearen edo ez egotearen
arabera; azpitalde bakoitzaren ezaugarri nagusiak adierazi ditugu.
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Erroldatuta dauden etxerik gabeko pertsonak: Nortzuk dira?

Pertsona hauen ezaugarri nagusiak 2.18 grafikoan adierazita daude:

2.18 grafikoa. Erroldatuta dauden etxerik gabeko pertsonen ezaugarriak

Pertsona hauen %66 Bilbon erroldatuta daude, eta %22,8 Euskal Autonomia Erkidegoko beste
udalerri batzuetan; erroldaturiko etxerik gabeko pertsonen proportziorik handiena duten udale-
rriak Barakaldo eta Santurtzi dira. %10,4 EAEtik kanpoko beste udalerri batean daude erroldatu-
ta (2.9 laukia).

2.9 laukia. Erroldaturiko etxerik gabeko pertsonen banaketa, erroldatzeko udalerriaren arabera
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Erroldaturik ez dauden etxerik gabeko pertsonak: Nortzuk dira?

2.19 grafikoan, erroldaturik ez dauden etxerik gabeko pertsonen azpitaldearen ezaugarri nagu-
siak adierazi dira.

2.19 grafikoa. Erroldaturik ez dauden etxerik gabeko pertsonen ezaugarriak.

Pertsona hauek erroldatuta ez egotearen zergati nagusiak honako bi hauek dira:

• Ez dira saiatu (%10,9).
• Saiatu dira, baina ez dute lortu (%58,7). Kasu honetan, 30 urtetik beherako gizon atzerritarra-

ren profila nagusitzen da.
• Aipatzekoa ehuneko handi batek (%30,4) ez duela erantzunik eman.

Eguneroko bizitza eta etxebizitzari buruz duten kontzeptua

Erroldatzeko lekuak eta eguneroko bizitza egiteko tokia beti ez datoz bat, batez ere udalerri ba-
tzuetan beste zenbaitetan baino baliabide gehiago dagoelako (2.10 laukia). Alderdi nagusien arte-
an, honako hauek aipa daitezke: 

• Eguneroko bizitzarako erreferentzian, udalerri nagusia edo izarra Bilbo da. Izan ere, bizimo-
dua bertan egiten dutenen ehunekoa udalerri horretan erroldatuta daudenena baino %22,3
handiagoa da. Baliabideak eta zerbitzuak bertan metatuta egotearen eraginez, udalerri hori ia
derrigorrezko leku nagusia da baliabide eta zerbitzuok erabili nahi dituztenentzat, erabiltzai-
leok Bilbon erroldatuta egon edo ez.

• Barakaldon ere etxerik gabeko pertsonentzako baliabideak daude; bertan, erroldaturiko per-
tsonen ehunekoa bat dator bizimodua bertan egiten duten pertsonen ehunekoarekin. Esan
daiteke, Bilboren kasuan ez bezala, udalerri honetan izatezko (egoiliarra) eta eskubidezko
(erroldatuta) etxerik gabeko biztanle kopurua berbera dela. 

• Gainerako udalerrietan, bizimodua bertan egiten duen etxerik gabeko pertsona kopurua txi-
kiagoa da, erroldaturiko etxerik gabeko pertsona kopurua baino; izan ere, lauki honetan adie-
razitako udalerri kopurua erroldatu kopurua baino txikiagoa da. Talde honek Bilbon egiten du
eguneroko bizitza.
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Erroldatuta ez dauden etxerik gabeko pertsonak: guztien %20,5. Hauetatik:
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2.10 laukia. Erroldaturiko etxerik gabeko pertsonek erroldatze-udalerriaren arabera duten banaketa

Erroldatuta dauden edo eguneroko bizitzarako erabiltzen duten udalerria edozein izan arren,
pertsona horien ustez euren bizilekua zein den jakin nahi izan dugu (2.20 grafikoa). Erantzunik
gehienetan, pertsona hauek lo egiteko lekuarekin lotzen dute kontzeptu hori, baina baten batek
esan digu, baliabideren batean edo, batzuetan, kalean lo eginda ere, bere bizilekua ez dela hori.

Etxe edo bizileku kontzeptu horri dagokionez, hauxe esan daiteke:

• Gehienen ustez (%35) euren etxea kalea da.
• Gainerakoek, ordena honetan, aterpetxeak, ostatuak edo etxebizitzak eta gaueko lokalak aipa-

tu dituzte.
• Aipagarria beste leku bat kategorian etxetzat identifikaturiko lekuen aniztasuna; besteak beste,

honako hauek aipatu dituzte6:
• Ibilgailua (%2,5)
• Familiaren etxea (%3)
• Okupen etxea (%1,5)
• Lokala, lonja (%1,5)
• Txabola (%2)
• Patera-etxea (%0,5)
• Egunez erabiltzen duen baliabidea (%0,5)

2.20 grafikoa. Zein da euren etxea etxerik gabeko pertsonen ustez?

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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Zein da zure etxea?

Kalea Aterpetxea Ostatua-pisua Gaueko lokala Beste toki bat

MUNICIPIO

Bilbao 88,5

Barakaldo 4,5

Santurtzi 1,0

Alonsotegi 1,0

Getxo 1,0

Sestao 1,0

Portugalete 0,5

Zeberio 0,5

Erandio 0,5

Erantzunik ez 1,5

Guztira 100

6Etxerik gabeko pertsona guztiekin kalkulatu dira portzentajeak.



Norberaren segurtasuna

Segurua ala arriskutsua da kalean bizitzea? Hori jakiteko, bi adierazle aukeratu ditugu: ea etxerik
gabe dagoenetik pertsonak erasorik jasan duen eta ea erabiltzen dituen baliabideetan erasorik
jasan duen (2.11 laukia). Datuek agerian jartzen dutenez:

• Baliabideak kalea baino seguruagoak dira, erasorik gehienak kalean gertatzen baitira.
• Etxerik gabeko hamar pertsonatik bik erasoak jasan dituzte baliabideetan, eta egoera hori bi

pertsona taldek jasan dute gehienbat. Alde batetik, kontsumo aktiboak dituzten pertsonek.
Bestetik, sexuari dagokionez, biktimarik gehienak gizonak badira ere (biztanleriaren barruan
duten ehunekoa handiagoa baita), delitu hori gehiago gertatzen da emakumeen artean. 

• Etxerik gabeko pertsonen ia erdiak erasoren bat jaso du noizbait, batez ere kalean; hori, lehe-
nengo kasuan bezala, sarriago gertatzen da emakumeen artean, eta horietariko batzuek eraso
sexualak edo ahaleginak aipatu dizkigute.

2.11 laukia. Delituak edo erasoak jasan dituzten etxerik gabeko pertsonak 

ERABILITAKO ZERBITZUAK ETA BALIABIDEAK

Kapitulu honetan etxerik gabeko pertsonek erabiltzen dituzten baliabideak eta zerbitzuak azter-
tuko ditugu, eta pertsona horiek halakoei buruz egiten duten balorazioa ere azalduko dugu;
horretarako erreferentziatzat hartu dugun aldia azken urtea da. Halaber, zerbitzu eta baliabide
horiek erabiltzen dituzten pertsonen arteko poztasun eza sortzen duten alderdiak aztertu ditu-
gu.

Erabilitako zerbitzuak eta baliabideak

Halako baliabideen erabilerari dagokionez, euren arteko desberdintasunak ikusten dira (2.21 gra-
fikoa). Batik bat, honako hauek: 

• Eguneko zentroak edo gizarteratzekoak erabiltzen dira gehien (%81,5).
• Gaueko zentroen artean, lotarakoak (esaterako, aterpetxea edo ostatua) gaua igarotzeko zen-

troak baino gehiago erabiltzen dira. Babespeko etxebizitzak, ikerketa honetan identifikaturiko
etxerik gabeko pertsona mota aintzat hartuta, gutxien erabiltzen direnak dira, jakina.

• Jantokiak, dutxak, arropak eta armairuak ordena horrexetan erabiltzen dira.
• Pertsona hauek osasun-zerbitzuak erabiltzen dituztela diotenean, horren barruan etxerik

gabeko pertsonei laguntzeko erakundeetako osasun-profesionalak ere aintzat hartzen dira.
• Oinarrizko gizarte-zerbitzuen kasuei dagokienez, etxerik gabeko hamar pertsonatik seik hala-

koak erabili dituzte. Pertsona batzuek ez dituzte oinarrizko zerbitzuak erabiltzen, baina bai
erabilitako baliabideko erreferentziako gizarte-langilea.
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Bai Ez Guztira

Baliabideetan 19,5 80,5 100

Etxe barik dagoenetik 48,0 52,0 100



2.21 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek erabilitako zerbitzuak eta baliabideak

Zifra horiek agerian jartzen dutenez, pertsona guztiek erabiltzen ez dituzten zerbitzuak daude.
Zergatik? (2.22 grafikoa):  

2.22 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek azken urtean baliabide batzuk ez erabiltzearen zergatiak

Baliabide batzuk ez erabiltzeko egoera honen barruan, gure ustez, desberdintasunak daude balia-
bide bata edo bestea ez erabiltzearen artean; izan ere, baliabide batzuek besteak baino eragin
handiagoa dute etxerik gabeko pertsonen bizi-kalitatean, baita horien gainbehera fisiko handia-
goan edo txikiagoan ere. Hain zuzen ere, gaueko baliabideei buruz ari gara, horietan pertsonak
estalpean egin baitezake lo (eta atsedena hartu).

Horri dagokionez, azken urtean %16,5ek ez du gaueko baliabiderik erabili: ez aterpetxerik, ez
ostaturik, ez babespeko zentrorik ez gaueko zentrorik. Nortzuk dira pertsona horiek? Gertakari
horren eta beste aldagai batzuen arteko desberdintasun handirik ikusi ez arren, esan daiteke
pertsona horiek ezaugarri jakinak dituztela (2.23 grafikoa):
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2.23 grafikoa. Azken urtean gaueko baliabiderik erabili ez duten etxerik gabeko pertsonen ezaugarriak

Zerbitzuen eta baliabideen balorazioa

Azken urtean erabilitako zerbitzuen eta baliabideen balorazio orokorrak (2.24 grafikoa) erantzun
positiboaren proportzio handiagoa jarri du agerian, aintzat hartuta halako pertsonen %57ren
ustez balorazioa oso ona edo ona dela.

2.24 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek erabilitako zerbitzuen eta baliabideen balorazioa

Estatistikoki adierazgarriak diren desberdintasunak ikusi dira pertsonak egindako balorazioan,
honako honen arabera:

• Jatorria: balorazio negatiboak, batez ere, espainolek egin dituzte, atzerritarrek baino gehiago.
• Gaueko baliabideak erabiltzea edo ez erabiltzea: erabili ez dituztenak pozago daude gainerako

baliabideekin (egunekoak, jantokiak, osasunekoak, etab.), erabili dituztenak baino.
• Drogak eta alkohola hartzea: kontsumo aktiboko egoeran egoteak poztasun maila baxuagoa

edukitzea dakar, halako substantziarik hartzen ez duten pertsonen kasuan baino.

Aldagai adierazgarri hauekin eta beste batzuekin (estatistikoki ez direnak baina joerak ikusteko
aukera ematen dutenak), honako profil hauek ezar daitezke baliabide eta zerbitzu erabilgarriekin
pozik dauden eta ez dauden etxerik gabeko pertsonei buruz. Pozik dauden pertsonen taldean,
zerbitzuen balorazio ona edo oso ona egiten dutenak sartu ditugu; pozik ez daudenen taldean,
berriz, beste guztiak sartu ditugu, balorazio hala-moduzkoa, txarra edo oso txarra egiten dute-
nek ekarpenak egin baitituzte baliabideak hobetzeko (2.12 laukia):
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2.12 laukia. Etxerik gabeko pertsonen profila, erabilitako baliabideen eta zerbitzuen balorazioaren ara-

bera

Poztasunik eza sortzen duten alderdiak

Zerbitzuekiko poztasunik ezaren bat erakutsi duten pertsonek, hau da, balorazio hala-
moduzkoa, txarra edo oso txarra egiten dutenek (guztizkoaren %41), honako alderdi hauek adie-
razi dizkigute, eta alderdiok guk hiru taldetan sailkatu ditugu, erreferentziako arloaren arabera.
Ikusten denez, baliabideei buruzko alderdiek sortzen dute poztasun ezarik handiena; gero, dis-
tantzia handian, profesionalei eta erabiltzaileei buruzkoak datoz (2.13 laukia).

2.13 laukia. Zerbitzuekin eta baliabideekin pozik ez dauden etxerik gabeko pertsonen artean poztasu-

nik eza eragiten duten alderdiak

Kategoria bakoitzean, etxerik gabeko pertsonen artean poztasunik eza sortzen duten alderdiak
ikusiko ditugu. 

Profesional taldeak…

• Ez dute immigranteen kultura, ohiturei, janariei, balioei eta abarri dagokienez. 
• Ez diete erabiltzaileei tratu egokirik ematen, edo tratu inpertsonala ematen diete, inolako hur-

biltasunik gabea.
• Pertsona batzuei tratu hobea ematen diete. Esate baterako, immigranteei edo zerbitzuak kriti-

katzen ez dituztenei tratu hobea ematen zaie, hau da, guztiari baietz eta amen esaten dieten
pertsonei.

• Ez daude orientatuta etxerik gabeko pertsonen beharrizanetara, eurek langiletzat dituzten
beharrizanetara baizik; hain zuzen ere, lehentasuna ematen diote lanpostua mantentzeari edo
zerbitzua kudeatzeari, etxerik gabeko pertsonen beharrizanei tratu egokia ematea bigarren
mailan utzita. Alderdi hau aipatu duten pertsonen iritziz, egoera hau Herri Administrazioak
erakundeen esku-hartzearen gaineko benetako kontrolik ezartzen ez duelako gertatzen da.

Baliabideak…

• Ez dira eraginkorrak, ez dituzte halako pertsonen benetako beharrizanak konpontzen; adibi-
dez, etxea edukitzeko edo gizarteratzeko beharrizana aipatu da, espetxetik irten edo toxiko-
manoak diren pertsonei dagokienez.

• Administrazio-tramiteak oso konplexuak dira, eta burokrazia oso erritmo motelekoa.
• Gutxi aprobetxatzen dira:

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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• Jarduera gutxi egiten da.
• Ordutegiak oso mugatuak dira, batik bat asteburuetan; asteburuetan ezer irekita ez dagoenez,

nora joan behar dut nik?.
• Oinarrizko zerbitzuak behar dira, esaterako, gosaria aterpetxeetan.
• Espazioak ez dira arratsaldean edo gauean egoteko zonak edukitzeko, telebista ikusteko edo,

neguan, hotzetik babesteko erabiltzen, sartzeko ordura arte itxaron barik.
• Urriak eta oso masifikatuak; hain zuzen ere, hauxe aipatu da: 
• Jantokirako txartelik ez egotea.
• Arropa gutxi egotea.
• Armairu eta gauzak uzteko leku gutxi egotea. Hauxe omen da zerbitzurik urriena.
• Armairuak nahiko handiak eta zabalak izatea, gauzak bertan utzi ahal izateko.
• Jantokiak eta aterpeak aseta egotea.
• Baliabideak eta oinarrizko gizarte-zerbitzuak erabili ahal izateko itxarote-zerrenda.
• Emakumeen ustez, baliabideak gizonei bideratuta daude eta ez emakumeei bideratuta.
• Baliabide mistoak emakumeen eta gizonen baliabide bihurtu beharko lirateke, edo behintzat,

hori ezinezkoa bada, sexuaren araberako zerbitzu bereiziagoak izan beharko litzateke, baliabi-
de beraren barruan.

• Kalitate eta higiene urria, batik bat aterpetxeen eta jantokien kasuan, baita bertan ematen den
janari motaren kasuan ere. "Gatz gutxiko janaria jartzen dute, zaporerik gabea, eta, oso goiz
bazkaltzen dugunez, afalordura arteko aldia oso luzea da". "Aterpetxean higiene urria dago, eta
pertsona asko gara".

• Diskriminazioa dago jatorri nazionaleko pertsonekin, immigranteen beharrizanetara eta ohi-
turetara orientaturik baitaude. "Zenbait baliabidetan, lehen sartu egiten zinen toxikomanoa
izan arren, baina orain ez, moroz beteta daudelako".

• Ez dago diru-laguntza askorik edo lekualdatzeetarako txartel askorik; batez ere, EAEtik kan-
poko pertsonek aipatu dute, lantzean behin euren jatorrizko herrira itzuli nahi direlako.

• Baliabide batzuk eskuratzea oztopatzen duten arau oso zorrotzak; esate baterako: 
• Ez die laguntzako animaliekin sartzen uzten.
• Egonaldi oso laburra.
• Ordutegi ez-egokiak; hain zuzen ere: 
• Oso zorrotzak sartzeko eta irteteko: "Zentrotik oso goiz irten behar dugu goizetan, eta neguan

oso gogorra da". 
• Bateraezinak baliabide batzuen eta besteen artean: "Aterpetxetik irten eta nola edo hala eman

behar dut astia, harik eta gosaltzeko jantokia ireki arte; eta, eguraldi ona bada, tira, baina negu
gorrian… nora noa ni?". 

• Zaintza gutxi baliabidetan, eta, horrela, erabiltzaileen arteko erasoak eta lapurretak egoten
dira.

Erabiltzaileak…

• Erabiltzaile batzuen artean harreman txarrak daude, eta, horren ondorioz, zenbaitetan, borro-
kak eta istiluak egoten dira.

• Mabrebeko taldea aipatu da berariaz, bere posizio nagusia erabiltzen duen talde indartsutzat.
"Gazteagoak dira, indartsuagoak; bertora heldu eta nagusiak direla uste dute; eraso eta lapu-
rreta egiten dizute".
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3. ETXERIK GABEKO PERTSONEN PROFILAK

Kapitulu honetan, etxerik gabeko pertsonen artean identifikatu ditugun profilak azalduko ditu-
gu. 

Profil horiek zehazteko oinarrizko aldagaiak ezartzeko orduan, taldeko pertsona guztiek etxerik
gabeko pertsonen arloan metaturiko esperientzia hartu dugu erreferentziatzat: gaiari buruzko
aurretiazko ikerketak, bibliografia-ikuskapena, profesionalei egindako kontsultak (ikerketa
honetako I. fasean egindakoak) eta inkesta aztertzearen eraginezko estatistika-emaitza garran-
tzitsuak (hau da, kapitulu honetako 2. atalean azaldutakoa).

Informazio guztiak zenbait aldagaitara bideratu gintuen, eta horien eragina, gero, estatistikoki
egiaztaturik gelditu zen: 

• Pertsonaren jatorria: Estatua edo atzerria.
• Drogak edota alkohola hartzea.
• Gaixotasun larria edo garrantzitsua edukitzea ala ez; hain zuzen ere, buruko gaixotasunari edo

mendekotasun batzuei loturiko gaixotasunak; besteak beste, ludopatia.
• Arazo nagusia etxebizitza eza izatea.
• Etxe gisa identifikaturiko lekua: kalea edo beste leku batzuk.

Ondore eragileei dagokienez, kontsumoei eta gaixotasunei buruzko aldagaiak bildu eta arazo

pertsonalak edukitzea egoeraren barruan sartu ditugu. Sexuren gaia (emakumea edo gizona iza-
tea) aintzat hartu zen aldagaiak hautatzeko lehenengo fasean; baina esperientzia kualitatiboak eta
estatistika-probek ez zuten emaitza interesgarririk eskaintzen arlo honetan; hortaz, profilak
zehazteko aldagaia ez zen kontuan hartu. Horrenbestez, ez dago emakumeen edo gizonen profi-
lik emakumeak edo gizonak izateagatik bakarrik, horrek ez baitie ezaugarri komunik ematen
talde edo profil bera partekatzeko. Hala ere, profilei buruzko kapituluetan, sexuaren arabera
gerta daitezkeen aldeak adierazi ditugu, eta bigarren kapituluan ere gauza bera egin dugu, taldea
orokorrean deskribatzeko orduan. 

Aldagai horiek aldatzearen ondorioz, 3.1 laukian ikusten denez, 7 profil identifikatu dira.

Profil horien ehuneko banaketa, etxerik gabeko pertsonen multzo osoari dagokionez, honako
taula honetan islatuta dago:

3.1 laukia. Etxerik gabeko pertsonen profilen ehuneko banaketa

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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1. profila 14,5

2. profila 27,5
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4. profila 13,0
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6. profila 12,0

7. profila 20,5

Guztira 100



3.1 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen profilak eragiten dituzten aldagaiak

Profil hauek eragiten dituzten aldagaiak erreferentziatzat hartuta (3.1 grafikoa), bakoitzari hona-
ko ezaugarri hauek eratxiki ahal dizkiegu (3.2 grafikoa). Hurrengo kapituluetan, profil bakoitza
sakon aztertuko dugu. 

3.2 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen profilak..
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4. 1. PROFILA

Profil honetan, etxerik gabeko pertsonen %14,5 sartzen dira; ezaugarri nagusiak espainiar jato-
rrikoa izatea, arazo pertsonalak edukitzea eta kalea etxetzat hartzea dira.

ETXERIK GABEKO PERTSONA: ZERGATIK ETA NOIZTIK

Etxerik gabeko egoera azaltzen duten zergatiei dagokienez (4.1 grafikoa), hauxe esan daiteke:

• Zergati nagusia, ia kasu guztien laurdenean, etxea familiarekin arazoak edukitzeagatik uztea
da.

• Beste zergati garrantzitsu batzuk: drogekin arazoak izatea edo etxebizitza uztea (ez ordaintze-
agatik, bertan bizi ezin izateagatik edo ezkontza apurtzeagatik).

4.1 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen egoeraren zergatiak (1. profila)

Halako pertsonarik gehienek etxerik gabeko ibilbide luzea dute eginda; hain zuzen ere, %34,5ek
bost urtetik gora eman dute egoera horretan (4.2 grafikoa). Hala ere, egoera horretan 6 hilabete-
tik bi urterako aldia daramaten pertsonak ere sartu dira profil honetan (%34,5).

4.2 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek egoera horretan daramaten aldia (1. profila)

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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NOLAKOAK DIRA PERTSONA HORIEK?

Sexua eta adina

Sexuaren eta adinaren araberako banaketari dagokionez (4.3 grafikoa), aipagarriena hauxe da:

• Gizonen proportzioa handiagoa izan arren (%86,2), profil honen barruko emakumeen pro-
portzioa ere handia da (%13,8). 

• Batez besteko adina 38 urtekoa da.
• Profil honen zatirik handiena adin ertainekoek (30-49 urte) osatzen dute; hain zuzen ere, guz-

tizkoaren %76, baina 30-39 urteko tartea nagusitzen da.

4.3 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen sexua eta adina (1. profila)

Jatorrizko probintzia

Gutxi gorabehera, hamar pertsonatik sei (%59) EAEn jaio dira (4.4 grafikoa). Gainerako erkide-
goen artean (%41) gehienak Gaztela-Leonekoak dira.

4.4 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen Autonomia Erkidegoa eta probintzia (1. profila)
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Osasuna

Osasun-egoera eta gaixotasun larriak

Profil honen ezaugarrietariko bat kontsumo edota gaixotasun garrantzitsuak edukitzea izan
arren, ia pertsonen erdiak (%48) uste du osasun ona edo oso ona dutela (4.5 grafikoa). %52k gai
honen balorazio negatiboa edo hala-moduzkoa egin dute. 

4.5 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen osasun-egoeraren balorazioa (1. profila)

Hain zuzen ere, gaixotasun larriei edo garrantzitsuei dagokienez ikusten denaren arabera, per-
tsona hauen %65ek halakoak dituzte, eta gaixotasun larririk ez dutenen ehunekoa %34,5 da. 

Talde honetako gaixotasun larrienak edo hedatuenak hepatitisa (pertsonen erdia) eta GIBa
(hamar pertsonatik lau) dira. Hain zuzen ere, gaixotasun horiek, prebalentziaren arabera, hona-
ko hauek dira:

• B eta C heptatitisak: %52,6
• GIBa: %36,8
• Buruko nahasmendua: %10,5. Ehuneko hori etxerik gabeko pertsona guztienari dagokiona

baino bost aldiz handiagoa da.
• Ezintasuna: %10,5
• Urdaileko ultzera: %5,3. Etxerik gabeko pertsonen ehunekoa baino bi aldiz handiagoa.
• Arnasako arazoak: %5,3

Alkohola eta drogak

4.6 grafikoa. Alkoholaren eta drogen kontsumoa etxerik gabeko pertsonen artean (1. profila)

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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Alkoholaren eta drogen kontsumo-egoerei dagokienez, (4.6 grafikoa), aipagarriena kontsumo
maila altuak dira, substantziaren bat hartzen duten pertsonen ehunekoa kontuan hartuta. Hain
zuzen ere:

• Gehien hartzen dena alkohola da, lantzean behin; kasu guztien %65,5.
• Porroek eta kokainak kontsumo maila bera dute (%62,1). 
• Talde horren %41,4k heroina hartzen du.

Osasun-laguntza eta tratamenduak

Osasun-laguntzari lotutako alderdiei dagokienez, profil honetan aipagarriena hauxe da:

• Talde honetako pertsonen %89,7k Osakidetzako Txartela dute.
• %62,1ek sendagilearenean egon dira azken bi hilabeteetan.
• %75,9k ospitalean egon dira, gutxienez gau batean, azken urtean.

Jasotzen dituzten osasun-tratamenduei dagokienez:

• %69k ezin izan du tratamendurik jaso azken urtean, horretarako leku egokirik ez edukitzeaga-
tik; gogoratu behar da profil honen barruko pertsonen etxea kalea dela, eta hori ez da trata-
mendu batzuk jarraitzeko lekurik egokiena.

• Halaber, pertsona hauen %69 sendagairen bat hartu du edo hartzen ari da azken bi hilabeteo-
tan, ondo lo egiteko edo lasai egoteko.

Heziketa

Ikasketak

Lorturiko ikasketa maila handienari erreparatuta ikusten denez, pertsonen erdiak baino gehia-
gok (%55,2) oinarrizko ikasketak dituzte, eta %24,2 bigarren hezkuntzako ikasketetara heldu dira
(4.7 grafikoa).

4.7 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen ikasketa maila (1. profila)

Azken urteko heziketan pertsona hauen %17,2 baino ez dute parterik hartu.

Hizkuntza

Hizkuntzak jakiteari dagokionez, %17,2k espainola ez ezik euskara ere badakite, ondo eta oso
ondo hitz egiten dutenak kontuan hartuta.

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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Egoera ekonomikoa

Lana

Lanari buruzko alderdiak aintzat hartuz (4.1 laukia), aipagarriena hauxe da7:

4.1 laukia. Etxerik gabeko pertsonak lanaren arloan dituzten ezaugarriak (1. profila)

Diru-sarrerak

Lan egin ala ez, pertsona horietariko batzuek diru-sarrerak izan dituzte azken hilabetean (4.2
laukia):

• Kalean eskatzea eta gizarte-prestazioa jasotzea dira diru-sarrera iturri nagusiak (%34,5). 
• Batez besteko diru-sarrerarik gehien sortzen dituztenak ere bi iturri horiek dira.
• Profil honetan lagunen edo familien laguntzak diru-sarrerak dakarzkie pertsona hauen

%20,7ri.

4.2 laukia. Azken hilabetean diru-sarreraren bat izan duten etxerik gabeko pertsonen diru-sarrera itu-

rriak eta jasotako zenbatekoa (1. profila) 

Gastuaren banaketa

Diru-sarrerak dituztenean, nola banatzen dute gastua pertsona hauek? 4.8 grafikoa.

• Bi gastu-partidarik garrantzitsuenak janaria eta droga dira, biak kasu guztien %24,2rekin. 
• Nahiko atzerago ostatua (%13,8) eta tabakoa (%6,9) daude.

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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4.8 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek egindako gastu nagusiaren banaketa (1. profila)

Familia eta gizarte-loturak

Oraingo egoera

Pertsona hauetariko gehienek (%62,1) ez dute bikoterik (4.9 grafikoa). 

4.9 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen egoera zibila (1 profila)

Gainera, hauxe esan daiteke:

• Ezkonduta dauden edo bikoterik duten pertsonen %63,6 bikotearekin bizi dira. 
• Profil honetara egokitzen diren pertsonen %65ek seme-alabak dituzte, baina inor ez da eure-

kin bizi.

Adin nagusitasunera arteko bizitza

Adin nagusitasunera heldu arte, %72,3 jatorrizko familiarekin bizi izan dira (4.10 grafikoa). Hala
ere, gainerakoek beste bizimodu batzuk izan dituzte familia-ingurutik kanpo. 

Halaber, urte horietariko gehienetan non bizi izan diren kontuan hartu barik, haurtzaroan eta
nerabezaroan familian bizi izan diren pertsonak daude, aldi batez baino izan ez bada ere. Hain
zuzen ere, %96,6 familiarekin bizi izan da urteren batean; %17,2 etxetik kanpo bizi izan da urte-
ren batean (modu independentean edo kalean), eta %13,8 harrerako erakunderen batean egon
dira.

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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4.10 grafikoa. Non bizi izan dira etxerik gabeko pertsonarik gehienak adin nagusitasunera iritsi arte (1.

profila).

Familia- eta gizarte-harremanak

Familiekin eta lagunekin dituzten harremanei dagokienez (4.11 grafikoa), aipagarriena hauxe da:

• Erdiak baino gehiagok harremanak dituzte familiarekin; harremanok lagunekikoak baino ohi-
koagoak dira.

• Gutxi gorabehera, hamarretik lauk diote konfiantza dutela euren eguneroko bizitzako ingu-
ruan.

• Hamarretik bederatzik posta edo telefono-deiak jaso ahal dituzte, erabiltzen dituzten baliabi-
deetan.

4.11 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen familia- eta gizarte-harremanen adierazleak (1. profila)

Harremanak justiziarekin

Azkenik, pertsona hauek justiziarekin dituzten harremanak aztertuta ikusi dugunez, %17,2 adin-
gabekoak sartzeko zentroren batean egon dira, eta, batez ere, %75,9 espetxean egon dira.

BIZILEKUA

Erroldatze-egoera

Erroldatzea oso hedatuta dago; %82,8 erroldatuta dago, eta halako egoerarik gehien jasotzen
dituen udalerria Bilbo da (4.3 laukia). 

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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4.3 laukia. Erroldaturik dauden etxerik gabeko pertsonen banaketa (1. profila), erroldatze-udalerriaren

arabera (%)

Erroldaturik ez dauden pertsonen artean, %25 ez dira erroldatzen saiatu, eta beste laurdena saia-
tu egin dira, baina ez dute lortu. Gainerakoak ez diote galdera honi erantzun.

Eguneroko bizitza eta bizileku kontzeptua

Edonon erroldatuta egonik ere, pertsona hauek guztiek Bilbon egiten dute bizitza, segurutik
kontsumo aktiboak dituztenez udalerri horretan halako egoerei aurre egiteko baliabideak dituz-
telako. Halaber, pertsona horien guztien iritziz, euren bizilekua kalea da.

Norberaren segurtasuna

Azkenik, norberaren segurtasunari dagokionez (4.4 laukia), profil honetako pertsonek segurta-
sun eza nabariko egoera bizi dute, kontuan hartuta euren %89,7k deliturik edo erasoren bat jasan
dutela, etxerik gabe daudenetik; eta %37,9k baliabideen barruan jasan dutela halako egoeraren
bat.

4.4 laukia. Delituak edo erasoak jasan dituzten etxerik gabeko pertsonak (1. profila).

ERABILITAKO ZERBITZUAK ETA BALIABIDEAK

Taldeko kideek gaixotasun garrantzitsuak dituzte, eta, beraz, gehienek (%86,2) osasun-zerbitzuak
erabiltzen dituzte. Gainerako baliabideei dagokienez (4.12 grafikoa), horren ostean gehien era-
biltzen direnak eguneko zentroak eta lo egiteko zentroak dira; hain zuzen ere, azken urtean gu-
txienez erabili dituzte, profil horretakoek euren bizilekua kalea dela esan arren. Pertsona horien
%10,3k azken urtean ez dute gaueko baliabiderik erabili. 

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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4.12 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek azken urtean erabilitako zerbitzuak eta baliabideak (1. profila)

Zerbitzuen eta baliabideen balorazioa

Nola baloratzen dira baliabideok? %41,4k balorazio positiboa egin dute (oso ona eta ona erantzu-
nak batuta); gehienen ustez, berriz, hobetzeko modukoak dira (4.13 grafikoa).

4.13 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek erabilitako zerbitzuen eta baliabideen balorazioa (1. profila)

Poztasunik eza sortzen duten alderdiak

Poztasunik eza sortzen duten alderdiei dagokienez (4.5 laukia), hamar pertsonatik zazpiren ustez
(%70,2), poztasunik eza eragiten duten alderdiak baliabideak dira; gero, profesional taldeak
(%41,2) eta erabiltzaileak eurak (%11,8).

4.5 laukia. Zerbitzuekin eta baliabideekin pozik ez dauden etxerik gabeko pertsonen artean poztasunik

eza eragiten duten alderdiak (1. profila)

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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Hain zuzen ere, aipaturiko hiru eremuetariko bakoitzean poztasunik eza eragiten duten alder-
diak8 honako hauek dira:

• Profesional taldeak, euren lana egiten ez dutelako eta tratuan bereizkeria erabiltzen dutelako.
• Baliabideak, eraginkorrak ez direlako eta arazoak konpontzen ez dituztelako, masifikatuta

daudelako eta urriak direlako; gainera, armairuak behar dira, kalitate eta higiene urrikoak dira
(jantokiak eta aterpetxea), gizonei bideratuta daude, baztertzaileak dira jatorri nazionaleko
pertsonekin eta toxikomanoekin, eta arau zorrotzak dituzte.

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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8Kapitulu honetan kontent ez egoteko eragiten dituzten faktoreak aipatuko dira soilik. Bakoitzaren azalpen sakonagoak 2.4.3 atalean
aurkezten direnak izanik, atal horretara jotzea gomendatzen dugu.



5. 2. PROFILA

2. profilean etxerik gabeko pertsona guztien %27,5 sartzen dira; talde honen barruko pertsonek
jatorri nazionala dute, arazo pertsonalak dituzte eta ez dute uste euren bizilekua kalea denik. 

ETXERIK GABEKO PERTSONAK: ZERGATIK ETA NOIZTIK 

Etxerik gabeko egoera azaltzen duten zergatiak (5.1 grafikoa) honako hauek dira:

• Kasurik gehienetan, familiarekin arazoak eduki izana.
• Beste zergati garrantzitsu batzuk honako hauek dira: etxebizitza ordaindu ezin izatea edo

ezkontza apurtu ondoren bertatik irten behar izatea, baita erakunde batetik irtetea (espetxea,
ospitalea…) eta etxea lortzeko familia-laguntzarik ez izatea ere.

5.1 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonak egoera horretan egotearen zergatiak (2. profila)

Pertsona horiek kalean igarotako aldian polarizazioa ikusten da (5.2 grafikoa), eta antzeko ehu-
nekoak dituzten bi talde daude: beteranoenak, egoera horretan bost urtetik gora igaro dutenak
(%29,1), eta oraintsu sartutakoak, kalean hilabete eta hiruhilabete bitartean igaro dutenak
(%27,2). 

5.2 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek egoera horretan igarotako denbora (2. profila)

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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NOLAKOAK DIRA PERTSONA HAUEK?

Sexua eta adina

Sexuaren eta adinaren araberako banaketa kontuan hartuta (5.3 grafikoa), aipagarriena hauxe da:

• Gizonen proportzioa (%85,5) handiagoa da, baina profil honetan emakumeen ehunekoa ere
handia da (%14,5). 

• Batez besteko adina 40 urtekoa da.
• Hamarretik ia lau 30-49 urte bitartekoa da, baina 50 urteko edo hortik gorako %12,7 ere aipa-

tu behar da.

5.3 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen sexua eta adina (2. profila)

Jatorrizko probintzia

Hamar pertsonatik ia zazpi EAEn jaio dira (%65,5), eta gainerako erkidegoen artean ugariena
(%34,5) Gaztela eta Leon da (5.4 grafikoa)..

5.4 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonak jaio diren Autonomia Erkidegoa eta probintzia (2. profila)
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Osasuna

Osasun-egoera eta gaixotasun larriak

Hamar pertsonatik seik (%58) osasun-egoera txarra dutela diote (hala-moduzkoa, txarra edo oso
txarra), eta hori zentzuzkoa da, aintzat hartuta profil honen ezaugarrietariko bat gaixotasun
garrantzitsuak egotea dela (5.5 grafikoa).

5.5 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen osasun-egoeraren balorazioa (2. profila)

Izan ere, talde honen ia hiru laurdenak gaixotasun larriren edo garrantzitsuren bat dauka; beste
%25,5ek, berriz, ez dute halako gaixotasunik. Profil honetan, gaixotasun larririk eta garrantzitsu-
rik ugarienak honako hauek dira: hepatitisa (pertsona erdiengan eragina duena) eta GIBa (laur-
denean baino apur bat gehiagotan eragina duena). Gaixotasun guztiak, prebalentziaren arabera
ordenatuta, honako hauek dira:

• B eta C hepatitisak: %48,8
• GIB: %26,8
• Asma: %4,9
• Minbizia: %7,3
• Ezintasuna: %7,3
• Arnasako arazoak: %2,4
• Bihotz-gutxiegitasuna: %2,4
• Garuneko isuria: %2,4
• Depresioa: %2,4
• Meningitisa: %2,4
• Ludopatia: %2,4

Alkohola eta drogak

Alkoholaren eta drogen kontsumoari lotutako egoerei dagokienez (5.6 grafikoa), aipagarriena
substantziaren bat hartzen duen pertsona ehunekoa da. Hain zuzen ere:

• Gehien hartzen direnak porroak dira (%54,5).
• Alkohola lantzean behin hartzen da, baina ez egunero, eta, sarritan, tabakoa edo porroak

erretzeko uneei lotuta dago.
• Kokaina heroina baino gehiago hartzen da.

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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5.6 grafikoa. Alkoholaren eta drogen kontsumoa etxerik ez duten pertsonen artean (2. profila)

Osasun-laguntza eta tratamenduak

Osasun laguntzari dagokionez, profil honetan aipagarriena hauxe da:

• %85,5ek Osakidetzako Txartela dute.
• %74,5 sendagilearengana joan dira azken bi hilabeteetan; gogoratu gehienek euren osasun-

egoerari buruzko balorazio txarra egin dutela.
• %47,3 ospitaleratuta egon da, gutxienez gau batean, azken urtean.

Pertsona hauek hartzen dituzten tratamenduei dagokienez, hauxe esan daiteke:

• %32,7k ezin izan du tratamendurik hartu azken urtean, horretarako leku egokirik ez edukitze-
agatik. 

• Halaber, pertsona hauen %63,6 sendagairen bat hartzen ari dira edo hartu dute azken bi hila-
beteetan, ondo lo egiteko edo lasai egoteko.

Heziketa

Ikasketak

Hamar pertsonatik ia seik oinarrizko ikasketak dituzte, eta laurdenak bigarren hezkuntzakoak
(5.7 grafikoa).

5.7 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen ikasketa maila (2. profila)

Gainera, %34,5ek heziketaren bat egin dute azken urtean.
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Hizkuntzak

Pertsona hauen %14,5ek espainola ez ezik euskara ere menderatzen dute (ondo edo oso ondo hitz
egiten dutenak).

Egoera ekonomikoa

Lotura lanarekin

Lanari lotutako alderdiei dagokienez (5.1 laukia), aipagarriena hauxe da:

5.1 laukia. Etxerik gabeko pertsonek lanarekin duten loturaren ezaugarriak (2. profila)

Diru-sarrerak

Azken hilabetean jasotako diru-sarrerei dagokienez (5.2 laukia):

• Diru-sarrera iturririk ohikoena gizarte-prestazioa da, alde handiz (%41,8); hala ere, ez da zen-
batekorik handiena sortzen duena.

• Batez besteko diru-sarrerarik handiena sortzen duten bi iturriak lanari lotuta daude (egunero-
ko lana edo lantzean behingoa).

5.2 laukia. Azken hilabetean diru-sarreraren bat izan duten etxerik gabeko pertsonen diru-iturriak eta

jasotako zenbatekoa (2. profila)

Gastuaren banaketa

Nola banatzen duten gastua pertsona hauek diru-sarrerak dituztenean? 5.8 grafikoa:

• Gastuaren bi partidarik garrantzitsuenak janaria eta ostatua da. 
• Gainerako gastuen artean, garrantzitsuena droga erosteko egiten dutena da.

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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5.8 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek egindako gastu nagusiaren banaketa (2. profila)

Familia eta gizarte-loturak

Oraingo egoera

Pertsona hauetako gehienek bikoterik eduki ez arren, profil honetan ere altua da ezkongabeen
ehunekoa, eta, gainera, ez dago ezkondutako pertsonarik. 5.9 grafikoa. 

5.10 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen egoera zibila (2. profila)

Gainera, hauxe esan daiteke:

• Izatezko bikotea duten pertsonetatik %75 bikotearekin bizi dira. 
• Pertsona hauen %47,3k seme-alabak dituzte, baina ez dira eurekin bizi.

Adin nagusitasunera arteko bizitza

Pertsona hauetako ia gehienak (%91) jatorrizko familiarekin bizi izan dira, aldiaren zatirik han-
dienean, adin nagusitasunera heldu arte (5.10 grafikoa). Hala eta guztiz ere, gainerakoek familia-
tik kanpoko beste bizimodu batzuk izan dituzte: %1,8 erreformatorioan edo harrerako erakunde-
an egon dira edo independentzia ekonomikoa izan dute. %3,6 kalera bizitzera joan ziren zuzen-
zuzen.

Halaber, haurtzaroan eta nerabezaroan inguru batean baino gehiagotan bizi izan diren pertsonak
ere badira; adibidez, %96,4 familiarekin bizi izan dira urteren batean, %18,2 etxetik kanpo bizi
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izan dira urteren batean (modu independentean edo kalean), %1,8 harrerako egoeran egon dira,
eta beste %1,8 erreformatorioan.

5.10 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonak adin nagusitasunera heldu arte gehienbat non bizi izan diren

(2. profila)

Familia- eta gizarte-harremanak

Familiarekin eta lagunekin izandako harremanei dagokienez (5.11 laukia), aipagarriena hauxe da:

• %65,5ek harremanak ditu familiarekin, lagunekin baino gehiago.
• Hamarretik ia seik konfiantzako pertsonak dituzte eguneroko bizitzako inguruan.
• %80k edo gehiagok posta edo telefonoko deiak jasotzen dituzte nonbaiten, gehienetan erabil-

tzen dituzten baliabideetan edo sakelako telefonoan.

5.11 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen familia- eta gizarte-harremanen adierazleak (2. profila)

Harremanak justiziarekin

Pertsona hauek justiziarekin dituzten harremanei dagokienez, esan daiteke hamarretik bi adin
txikikoak sartzeko zentro batean egon direla, eta ia erdia espetxean.

BIZILEKUA

Erroldatze-egoera

%87,3 Bilbon dago erroldatuta, halako erroldatzerik gehienak udalerri horrexetan egiten baitira
(5.3 laukia).

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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5.3 laukia. Erroldaturiko etxerik gabeko pertsonen banaketa (2. profila), erroldatzeko udalerriaren ara-

bera

Erroldaturik ez dauden pertsonen artean, egoera horretan egoteko zergati bakarra erroldatzerik
ez lortzea da, saiatu arren; azpitalde honen %57,1 egoera honetan dago, gainerako %42,9k ez bai-
tio galdera honi erantzun.

Eguneroko bizitza eta bizileku-kontzeptua

Era berean, pertsona hauetako gehienek Bilbo aukeratu dute eguneroko bizitza egiteko, udalerri
horrek baliabide-eskaintza handiagoa baitauka euren beharrizanei erantzun egokia emateko
(kontsumoak, osasun-bisitak, etab.).

Izan ere, baliabideekiko harreman hori oso nabarmena da, eta pertsona hauetariko ezeinek ere
ez du uste bere etxea kalea denik, etxea baliabideokin identifikatzen baitute, batik bat gaua iga-
rotzeko erabiltzen dituzten baliabideekin (5.12 grafikoa). Beste leku bat kategorian hauxe sartzen
da: ibilgailuak, familiakoen etxea edo okupen etxea, lokalak, txabolak, patera-etxeak eta egune-
ko baliabideak.

5.12 grafikoa. Zein da euren etxea etxerik gabeko pertsonen iritziz (2. profila)?

Norberaren segurtasuna

Norberaren segurtasunari dagokionez ikusten denaren arabera (5.4 laukia), profil honek segur-
tasun eza handiagoko egoera bizi du kalean baliabideen barruan baino, azken horietako gehienek
ez dute delitu edo eraso larririk jaso.

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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5.4 laukia. Delituak edo erasoak izan dituzten etxerik gabeko pertsonak (2. profila)

ERABILITAKO ZERBITZUAK ETA BALIABIDEAK

Baliabide eta zerbitzu guztien artean (5.13 grafikoa), gehien erabiltzen dena jantokia da, gero lo
egiteko lekuak (ostatuak eta aterpetxeak), osasun-zerbitzuak eta eguneko zentroak. Pertsona
hauen %16,4k azken urtean ez du gaueko baliabiderik erabili. 

5.13 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek (2. profila) azken urtean erabilitako zerbitzuak eta baliabideak

Zerbitzuen eta baliabideen balorazioa

Nola baloratzen dira baliabideok? Gehienek balorazio positiboa egiten dute; hain zuzen ere,
%54,4k uste dute onak edo oso onak direla (5.14 grafikoa). %43,6k esan dute baliabideak eta zer-
bitzuak hobetzeko modukoak direla.

5.14 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek erabilitako zerbitzuen eta baliabideen balorazioa (2. profila)

Poztasunik eza sortzen duten alderdiak

Poztasunik eza sortzen duten alderdien artean (5.15 grafikoa), aipagarria da pertsona guztien
iritziz poztasunik gutxiena sortzen dutenak baliabideei lotutakoak direla; ondoren, distantzia
luzean, profesional taldeei lotutakoak, eta, oraindik distantzia luzeagoan, erabiltzaileekin eurekin
zerikusia dutenak.

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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5.15 grafikoa. Zerbitzuekin eta baliabideekin pozik ez dauden etxerik gabeko pertsonen artean (2. pro-

fila) poztasunik eza sortzen duten alderdiak (%)

Hain zuzen ere, aipaturiko hiru eremuetariko bakoitzean poztasunik eza sortzen duten alderdiak9

honako hauek dira:

Profesional taldeak…

• Ez dute ondo egiten euren lana.

Baliabideak…

• Ez dira eraginkorrak eta ez dituzte euren arazoak konpontzen.
• Masifikatuak eta urriak.
• Kalitate eta higiene urria (jantokiak eta aterpetxea).
• Zerbitzuetan jatorri nazionaleko pertsonak baztertuta daude.
• Arau zorrotzak.
• Diru-laguntza gutxi.

Erabiltzaileak…

• Erabiltzaileen arteko harreman txarrak.

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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9Kapitulu honetan kontent ez egoteko eragiten dituzten faktoreak aipatuko dira soilik. Bakoitzaren azalpen sakonagoak 2.4.3 atalean
aurkezten direnak izanik, atal horretara jotzea gomendatzen dugu.



6. 3. PROFILA

Etxerik gabeko pertsona guztien %7 da; jatorriz atzerritarrak diren, arazo pertsonalak dituzten
eta etxetzat kalea hartzen duten pertsonek osatzen dute.

ETXERIK GABEKO PERTSONAK: ZERGATIK ETA NOIZTIK

Profil honetan etxerik gabeko egoera azaltzen duten zergatiak (6.1 grafikoa) honako hauek dira:

• Kasurik gehienetan, drogekin eta alkoholarekin arazoak izatea.
• Beste zergati garrantzitsu batzuk: etxebizitza ordaindu ezin izatea, beste estatu batetik iristea

eta hemen etxerik ez edukitzea edo familiarekin arazoak izatea.

6.1 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonak egoera horretan egotearen zergatiak (3. profila)

Profil honetako hamar pertsonatik ia zortzik (hain zuzen ere, %78,6) 6 hilabetetik gorako aldia
egin du etxerik gabeko egoeran (6.2 grafikoa). Etxerik gabeko ibilbide luze honetan, taldekiderik
gehienek 6 hilabetetik 5 urtera bitarteko aldia igaro dute egoera horretan. 

6.2 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek egoera horretan igarotako aldia (3. profila)

NOLAKOAK DIRA PERTSONA HAUEK?

Sexua eta adina

Sexuaren eta adinaren araberako banaketari dagokionez (6.3 grafikoa), garrantzitsuena hauxe da:

• Profil honen barruko pertsona guztiak gizonak dira. 

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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• Batez besteko adina 35 urtekoa da.
• Hamarretik lau inguruk 40-49 urte dituzte, eta ez dago 50 urtetik gorako inor.

6.3 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen adina (3. profila)

Jatorrizko estatua eta agiri-egoera

Jatorria anitza izan arren, bi talde nagusi ikusten dira: Marokon eta Portugalen jaiotako pertso-
nak (6.4 grafikoa). 

6.4 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen jatorrizko estatua (3. profila)

Espainian igarotako aldiari dagokionez, batez bestekoa 8 urtekoa da; hau da, ez dira etxerik ez
duten eta, beraz, kalean bizi diren heldu berriak; hain zuzen ere, Espainian nolabaiteko ibilbidea
dute eta beti ez dira etxerik gabeko egoeran egon.

Izan ere, komentaturiko zenbait datu kontuan hartuta (adibidez, etxerik gabe igarotako aldia eta
egoera horretan egotearen zergatiak), alde batetik, ikusten da %21,4k baino ez dutela bost urte
baino gehiago etxerik gabe egin; bestalde, egoera horretara heltzeko zergati nagusiak drogekin
eta alkoholarekin lotutako arazoak direla, eta, azkenik, etxerik ez edukitzearen gainerako zerga-
tien artean atzerritik etortzea eta beste zenbait arrazoi daudela (etxebizitza ordaindu ezin izatea
edo familiarekin arazoren bat edukitzea).

Agiri-egoerari dagokionez, profilaren barruan egoera irregularrean daudenak (%50) eta egoera
erregularra dutenak sartzen dira; azken horiek %42,9 dira eta Europar Batasuneko estaturen
bateko naziokotasuna dute, eta %7,1ek Espainiako naziokotasuna lortu dute (6.1 laukia).
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Egoera irregularra azaltzen duten zergatien artean, hamar kasutik seitan zergatia Espainian bai-
menik gabe sartzea da; hamar kasutik hirutan lan-baimenarekin sartzea baina hori berriztatu
ezin izatea, eta gainerako kasuetan, azkenik, turistatzat sartzea eta bertan gelditzea.

6.1 laukia. Etxerik gabeko pertsonen agiri-egoera eta egoera irregularraren zergatiak (3. profila)

Osasuna

Osasun-egoera eta gaixotasun larriak

Gehienek euren osasunari buruz duten pertzepzioa hala-moduzkoa da (6.5 grafikoa); ez dago
muturreko jarrerarik, eta inor ez du uste bere osasuna oso ona edo oso txarra denik; balorazio
positiboa edo negatiboa egiten dute, baina neurrizkoa.

6.5 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek euren osasun-egoerari buruz egiten duten balorazioa (3. profila)

Taldeko kideen erdiak gaixotasun larriren edo garrantzitsuren bat dauka, eta beste erdiak ez
dauka halako gaixotasunik. Profil honetan, gaixotasun larririk edo garrantzitsurik ugarienak
GIBa (hamar pertsonatik seik) eta hepatitisa (hamar pertsonatik hiruk) dira. Gaixotasunak, pre-
balentzia-ordenaren arabera, honako hauek dira:

• GIBa: %57,1
• B eta C hepatitisa: %28,6
• Asma: %14,3
• Ezintasuna: %14,3

Alkohola eta drogak

Alkohola eta drogak hartzeari dagokionez (6.6 grafikoa), aipagarriena hauxe da:
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• Gehien hartzen direnak porroak eta kokaina dira; hain zuzen ere, bi substantzia horien kasuan,
taldeko pertsonen erdiek hartzen dituzte.

• Alkohola, batez ere, lantzean behin hartzen da, egunero baino gehiago; eguneroko kontsumo
horrek, gainera, heroinaren kontsumoaren ehuneko bera dauka.

6.6 grafikoa. Alkoholaren eta drogen kontsumoa etxerik gabeko pertsonen artean (3. profila)

Osasun-laguntza eta tratamenduak

Osasun-laguntzari dagokionez, hauxe aipatu behar da:

• %64,3k Osakidetzako Txartela dauka.
• %35,7 sendagilearengana joan da azken bi hilabeteetan.
• %50 gutxienez gau bat egon dira ospitaleratuta, azken urtean.

Osasun-tratamenduei dagokienez, hauxe adierazi behar da:

• %42,9k ezin izan du osasun-tratamendurik hartu azken urtean, horretarako leku egokirik ez
edukitzeagatik; gogoratu profil honen barruko pertsonentzat etxea kalea dela. 

• Pertsona hauen %35,7k sendagaiak hartu dituzte, edo hartzen ari dira, azken bi hilabeteotan,
ondo lo egiteko edo lasai egoteko.

Heziketa

Ikasketak

Hamar pertsonatik lau inguruk oinarrizko ikasketak ditu, eta ez dago unibertsitateko ikasketak
dituenik (6.7 grafikoa).  

6.7 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen ikasketa maila (3. profila)

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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Pertsona hauen %7,1ek soilik homologatu ahal izan ditu hemen ikasketak. Orain arteko ikaske-
tak edozein izan arren, pertsona hauen %28,6k euren heziketarekin jarraitu dute azken urtean.

Hizkuntzak

Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntzei dagokienez, espainola euskara baino hobeto mende-
ratzen dute, esan daiteke batek ere ez dakiela euskaraz elkarrizketarik errazena ere egiten (6.2
laukia).

6.2 laukia. Etxerik gabeko pertsonek hizkuntzetan duten ezagupen maila (3. profila)

Pertsona horiek erabiltzen dituzten gainerako hizkuntzak honako hauek dira, ezagupen mailaren
arabera ordenatuta: 

• Frantsesa: %50
• Portugalera: %28,6
• Árabiera: %14,3
• Poloniera: %14,3
• Errusiera: %7,1

Egoera ekonomikoa

Lotura lanarekin

Lanari lotutako alderdiei dagokienez, aipagarriena hauxe da:

6.3 laukia. Etxerik gabeko pertsonek lanari dagokionez dituzten ezaugarriak (3. profila)
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Diru-sarrerak

Azken hilabetean jasotako diru-sarrerei dagokienez (6.4 laukia), aipatzekoa lau iturri baino ez
dituztela: lantzean behingo lantxoak, kalean eskatzea, gizarte-prestazioa eta sare informalaren
laguntza. Halaber, hauxe adierazi behar da:

• Diru-sarrerarik ohikoena kalean eskatzea da.
• Batez besteko diru-sarrerarik gehien sortzen duen iturria gizarte-prestazioa da.

6.4 laukia. Etxerik gabeko pertsonen diru-sarrera iturriak eta jasotako zenbatekoa (3. profila)

Gastuaren banaketa

Diru-sarrerak daudenean, gastuaren banaketan (6.8) aipagarriena hauxe da:

• Gastuaren partidarik garrantzitsuena janaria da. 
• Gainerako gastuen artean, garrantzitsuena erosketak egitea da; batez ere, droga, baina baita

arropa, edaria eta tabakoa.

6.8 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek egindako gastu nagusiaren banaketa (3. profila)

Familia eta gizarte-loturak

Oraingo egoera

Hamar pertsonatik ia sei ezkongabeak dira (%57,1), eta gainerakoak bananduta (%35,8) edo
dibortziatuta (%7,1) daude (6.9 grafikoa).

Pertsona horien %28,6 seme-alabak dituzte, baina ezein kasutan ere ez dira eurekin bizi.

6.9 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen egoera zibila (3. profila)

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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Adin nagusitasunera heldu arteko bizitza

Pertsona hauek ia guztiak (%92,9) jatorrizko familiarekin bizi izan dira zatirik handienean, adin
nagusitasunera heldu arte (6.10 grafikoa). Gainerakoak harrerako erakunde batan bizi izan dira
(%7,1).

6.10 grafikoa. Non bizi izan dira etxerik gabeko pertsonak aldirik luzeenean adin nagusitasunera heldu

arte (3. profila)

Hala eta guztiz ere, garai horretan inguru batean baino gehiagotan bizi izan diren pertsonak ere
badaude. Horrela, %92,9 urteren batean familiarekin bizi izan dira, %7,1 etxetik kalera bizitzera
joan ziren, eta beste %7,1ek independentzia ekonomikoa lortu zuen.

Familia- eta gizarte-harremanak

Familiarekin eta lagunekin dituzten harremanei dagokienez (6.11 grafikoa), aipagarriena hauxe
da:

• Hamarretik ia zortzik harremanak dituzte familiarekin.
• Pertsona hauen erdiek harremanak dituzte lagunekin, eta inguruan konfiantzazko pertsonak

dituzte.
• Hamarretik ia zortzik posta edo telefonozko deiak jasotzen dituzte lekuren batean, gehienetan

erabiltzen dituzten baliabideetan edo sakelako telefonoan.

6.11 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen familia- eta gizarte adierazleak (3. profila)

Harremanak justiziarekin

Pertsona hauen %42,9 espetxean egon dira, baita beste erakunde batzuetan ere, adibidez, adin-
gabekoak barneratzeko edo hartzeko zentroetan.
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BIZILEKUA

Erroldatze-egoera

%64,3 erroldaturik dago, eta erroldatzerik gehienak Bilbon egiten dira; hain zuzen ere, %88,9.
Gainerakoak Espainiako beste udalerriren batean erroldaturik daude (6.5 laukia). 

6.5 laukia. Erroldaturiko etxerik gabeko pertsonen banaketa (3. profila), erroldatzeko udalerriaren arabera

Erroldatuta ez dauden pertsonen artean %40k ez dituzte horren zergatiak azaldu nahi izan; gai-
nerako %60 erroldatzen saiatu dira, baina ez dute lortu.

Eguneroko bizitza eta bizileku-kontzeptua

Pertsona hauek guztiek Bilbo aukeratzen dute eguneroko bizitza egiteko, eta guztiek diote euren
etxea kalea dela.

Norberaren segurtasuna

Norberaren segurtasunari dagokionez ikusten denaren arabera (6.6 laukia), profil honen barru-
ko pertsonak ere segurtasun urriagoko egoeran bizi dira kalean baliabideetan baino; hain zuzen
ere, baliabideotan ez dute deliturik edo erasorik jasan, kasurik gehienetan behintzat.

6.6 laukia. Delituak edo erasoak jasan dituzten etxerik gabeko pertsonak (3. profila).

ERABILITAKO ZERBITZUAK ETA BALIABIDEAK

Baliabideen artean (6.12), gehien erabiltzen direnak dutxak dira; gero, eguneko zentroak eta lo
egiteko lekuak (aterpeak eta ostatuak). Ezeinek ere ez du armairu-zerbitzurik erabili. Pertsona
hauen %28,6k azken urtean ez dute gaueko baliabiderik erabili. 

6.12 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek azken urtean erabilitako zerbitzuak eta baliabideak (3. profila)

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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Zerbitzuen eta baliabideen balorazioa

Nola baloratzen dira baliabideok? Gehienek hala-moduzko balorazioa egin dute, baina inork ere
ez du esan txarrak edo oso txarrak direnik (6.13 grafikoa). 

6.13 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek erabilitako zerbitzuen eta baliabideen balorazioa (3. profila).

Poztasunik eza sortzen duten alderdiak

Poztasunik eza sortzen duten alderdik gehienak10 baliabideei lotutakoak dira; gero, distantzia
handian, profesional taldeei eta erabiltzaileei lotutakoak (bi kasuotan ehuneko berarekin).

6.14 grafikoa. Zerbitzuekin eta baliabideekin pozik ez dauden etxerik gabeko pertsonen artean (3. pro-

fila) poztasunik eza sortzen duten alderdiak (%) 

Hain zuzen ere, aipaturiko hiru arloetariko bakoitzean poztasunik eza sortzen duten alderdiak
honako hauek dira:

Profesional taldeak…

• Bereizkeria dute tratuan.

Baliabideak…

• Ez dira eraginkorrak eta ez dituzte euren arazoak konpontzen.
• Masifikatuak eta urriak dira.
• Zerbitzuetan baztertzaileak dira, jatorri nazionaleko pertsonekin.
• Arau zorrotzak.
• Diru-laguntza gutxi.

Erabiltzaileak…

• Erabiltzaileen arteko harreman txarrak.

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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7. 4. PROFILA

Etxerik gabeko pertsonen %13 dira; atzerritarrak dira, arazo pertsonalak dituzte eta esaten dute
euren etxea ez dela kalea.

ETXERIK GABEKO PERTSONAK: ZERGATIK ETA NOIZTIK

Laugarren profil honetan etxerik gabeko egoera azaltzen duten zergatiak (7.1 grafikoa) honako
hauek dira:

• Kasurik gehienetan, beste estatu batetik iristea eta etxerik ez edukitzea.
• Beste zergati garrantzitsu batzuk: lehengo etxebizitza ordaindu ezin izatea eta drogekin arazo-

ak edukitzea.

7.1 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonak egoera horretan egotearen zergatiak (4. profila)

Etxerik gabeko ibilbide luzeko profila da (7.2 grafikoa); taldeko kiderik gehienak 2-5 urte igaro
dituzte etxe barik, eta horien eta bost urtetik gora igaro dutenen artean profilaren %61,6 egiten
dute.

7.2 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek egoera horretan egindako aldia (4. profila)

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta

129

34

27

19

4

4

4

4

4

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Beste herrialde batetik nator eta ez dut etxerik

Ezin nuen aurreko etxea ordaindu

Arazoak izan nituen drogekin

Arazoak izan nituen familiarekin

Askatasunez aukeratu nuen

Dokumentuak eta zenbait gauza lapurtu

zizkidaten]

Erakunde batetik irten eta ez nuen familiaren

laguntzarik izan

Arazoak izan nituen alkoholarekin

15,4 11,5 7,7 38,5 23,1 3,8

%0 %20 %40 %60 %80 %100

Etxe barik eginiko

denbora

Hilabete baino gutxiago 1 - 3 hilabete 6 hilabete - 2 urte
2 - 5 urte 5 urte baino gehiago EE



NOLAKOAK DIRA PERTSONA HAUEK?

Sexua eta adina

Sexuaren eta adinaren banaketari dagokionez (7.3 grafikoa), aipagarriena hauxe da:

• Gehienak gizonak dira. 
• Batez besteko adina 36 urtekoa da.
• Hamarretik sei inguru 30-39 urtekoak dira.

7.3 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen sexua eta adina (4. profila)

Jatorrizko estatua eta agiri-egoera

Jatorrizko estatu nagusiak bi dira: Portugal eta Maroko (7.4 grafikoa). Gainerako joerak honako
hauen artean banatuta daude:

• Hego Amerika (Brasil eta Kolonbia).
• Afrika (Senegal, Ginea Bissau, Sahara, Aljeria, Cabo Verde eta Kongo).
• Europa (Frantzia, Italia, Errumania eta Grezia).

7.4 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen jatorrizko estatua (4. profila)

Espainian igarotako aldiari dagokionez, batez bestekoa 7 urtekoa da; hau da, ez dira heldu eta
batera etxerik ez duten eta, beraz, kalean bizi diren iritsi berriak; hain zuzen ere, nolabaiteko ibil-
bidea daukate hemen, nahiz eta gehienek aipaturiko arrazoia beste estatu batetik iritsi eta etxe-

bizitzarik ez edukitzea izan. Gerta daiteke zailtasun horrekin heldutako pertsonak izatea, baina
denborarekin ezin izan dira bizimodu normalizatuan sartu, eta substantzia batzuk hatzen hasi
dira; horrek guztiak kroniko bihurtu du euren etxerik gabeko egoera. Halaber, hemen luzaro
egon eta etxebizitza mantentzeko arazoak izan dituzten pertsonak izatea, baita drogekin arazo-
ak edukitzea ere; horrela, etxerik gabeko pertsona bihurtu dira, bi egoera horiek hurrengo zerga-
tirik garrantzitsuenak baitira etxerik gabeko egoera azaltzeko.

Agiri-egoerari dagokionez, profilean bi talde nagusi daude: Europar Batasuneko naziokotasuna
dutenak eta irregularrak, bi kasuetan ere %42,3ko ehunekoarekin (7.1 laukia).

Egoera irregularra azaltzen duten zergatien artean, garrantzitsuena Espainiara baimenik gabe iristea da.

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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7.1 laukia. Etxerik gabeko pertsonen (4. profila) egoera irregularraren zergatiak eta agiri-egoera (%) 

Osasuna

Osasun-egoera eta gaixotasun larriak

Pertsona horiek euren osasunari buruz duten pertzepzioa hala-moduzkoa da (7.5 grafikoa).
Kontsumo aktiboko eta gaixotasun garrantzitsuko profila izan arren, pertzepzio positiboa dute-
nen ehunekoa apur bat handiagoa da (osasun ona edo oso ona omen dutena batuta %19), nega-
tiboa dutenena baino (osasun txarra edo oso txarra omen dutena batuta %16).

7.5 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen osasun-egoeraren balorazioa (4. profila)

Pertsona hauen erdiak baino gehiagok gaixotasun larria edo garrantzitsua dute; ugarienak GIBa
(pertsona hauen erdiak duen birusa) eta hepatitisa (hamarretik lauk) dira. Gaixotasunak, preba-
lentziaren arabera ordenatuta, honako hauek dira:

• GIBa: %50
• B eta C hepatitisak: %35,7
• Tuberkulosia: %14,3
• Epilepsia: %7,1
• Urdaileko ultzera: %7,1
• Arnasako arazoak: %7,1
• Giltzurruneko arazoak: %7,1
• Anemia: %7,1

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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Alkohola eta drogak

Alkohola eta drogak hartzeari dagokionez (7.6 grafikoa) aipagarriena hauxe da:

• Kontsumorik ugarienak porroak dira, eta gero alkohola (egunero); pertsona hauen erdiak
baino gehiagok kontsumo horiek dituzte.

• Alkoholaren eta heroinaren eguneroko kontsumoak berdinduta daude, eta, bi kasuotan, kokai-
naren kontsumoak gainditu egiten ditu.

7.6 grafikoa. Alkoholaren eta drogen kontsumoa etxerik gabeko pertsonen artean (4. profila)

Osasun-laguntza eta tratamenduak

Osasun-laguntzari dagokionez, aipatzekoa da:

• %76,9k ez dauka Osakidetzako Txartelik.
• %73,1 sendagilearengana joan da azken bi hilabeteotan.
• %61,5 ospitaleratuta egon da, gutxienez gau batez, azken urtean.

Osasun-tratamenduei buruz, hauxe adierazi behar da:

• %53,8k ezin izan du azken urtean osasun-tratamendurik hartu, horretarako leku egokirik ez
edukitzeagatik, etxea ez dela kalea esan arren. 

• %61,5ek tratamenduren bat hartu dute edo hartzen ari dira, azken bi urteotan. 

Heziketa

Ikasketak

Hamar pertsonatik sei inguruk oinarrizko ikasketak dituzte (7.7 grafikoa) 

7.7 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen ikasketa maila (4. profila)
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Ikasketak hemen homologatu ahal izan dituzten pertsonen ehunekoa oso txikia da (%3,8 baino ez).

Azken urtean heziketarekin jarraitu dutenen zifra handiagoa da, hain zuzen ere, %26,9.

Hizkuntzak

Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialei dagokienez, gainerako profil guztietan beza-
la, gehienek espainola hobeto menderatzen dute, euskara baino gehiago (7.2 laukia).

7.2 laukia. Etxerik gabeko pertsonek hizkuntzetan duten ezagupen maila (4. profila)

Pertsona horiek ezagutzen dituzten gainerako hizkuntzak, ordenatuta, honako hauek dira: 

• Frantsesa: %28
• Portugalera: %28
• Arabiera: %20
• Italiera: %8
• Ingelesa: %4
• Bereberera: %4
• Katalana: %4
• Errumaniera: %4
• Saharauiera: %4

Egoera ekonomikoa

Lotura lanarekin

Lanari dagokionez (7.3 laukia), ezaugarri nagusiak laukian adierazitakoak dira:

7.3 laukia. Etxerik gabeko pertsonek lanari dagokionez dituzten ezaugarriak
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Lan bila ari ez den taldearen beste zergati batzuk kategorian, honako zergati hauek adierazi dira:
baliabide nahikorik ez edukitzea, ikasten ibiltzea, bilaketa pertsonaleko prozesuan egotea eta
alkoholikoa izatea.

Diru-sarrerak

Azken hilabetean jasotako diru-sarrerei dagokienez (7.4 laukia), aipatzekoak dira:

• Kalean eskatzea ohiko diru-sarrera da hamar pertsonatik hiruren kasuan.
• Gizarte-prestazioa, bigarren diru-sarrera, batez besteko diru-sarrera kantitaterik handiena

sortzen duen iturria da.

7.4 laukia. Azken hilabetean diru-sarreraren bat izan duten etxerik gabeko pertsonen diru-sarrera itu-

rriak eta jasotako zenbatekoa (4. profila)

Gastuaren banaketa

Diru-sarrerarik dagoenean (7.8 grafikoa), gastuak ondoren adierazitakoaren arabera banatzen
dira:

• Partidarik garrantzitsuena janarirako da. 
• Gainerako gastuen artan, garrantzitsuena droga erostea da; gainerako gastuak arroparen, eda-

riaren eta tabakoaren artan banatzen dira.

7.8 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek egindako gastu nagusiaren banaketa (4. profila)
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Familia eta gizarte-loturak

Oraingo egoera

Hamarretik ia zazpi ezkongabeak dira, eta bikotekidea dutenak berarekin bizi dira (7.9 grafikoa).
Hala eta guztiz ere, ehunekoak anekdotikoak dira, pertsona hauen kopuru osoa aintzat hartuta.

7.9 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen egoera zibila (4. profila)

Pertsona hauen %30,8k seme-alabak dituzte, baina ez dira eurekin bizi.

Adin nagusitasunera arteko bizitza

Pertsona hauetako hamarretik ia bederatzi jatorrizko familiarekin bizi izan da, adin nagusitasu-
nera arteko aldirik luzeenean (7.10 grafikoa).

7.10 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonak adin nagusitasunera arteko aldirik luzeenean non bizi izan diren

(4. profila)

Pertsona hauek guztiak urteren batean familia biologikoarekin bizi arren, batzuek harrerako era-
kundeetan ere bizi izan dira (%7,7), kalera bizitzera joan dira (%15,4) edo independentzia ekono-
mikoa izan dute (%7,7).

Familia- eta gizarte-harremanak

Familiarekin eta lagunekin izandako harremanei dagokienez (7.11 grafikoa), aipagarriena hauxe
da:

• Gutxi gorabehera, hamarretik zazpik harremanak dituzten familiarekin.
• Pertsona hauen erdiak baino gehiagok harremanak dituzte lagunekin, eta, neurri handiagoan,

inguruan konfiantzako pertsonak dituztela esan dute.
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• Hamar pertsonatik ia bederatzik posta jaso dezakete, eta %92,3k telefono-deiak ere bai, batez
ere erabiltzen dituzten baliabideetan edo sakelako telefonoan.

7.11 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen familia- eta gizarte-harremanen adierazleak (4. profila)

Harremanak justiziarekin

Pertsona hauen %57,7 espetxean egon dira (7.12 grafikoa), eta, neurri txikiagoan, adingabekoen
barneratze- eta harrera-zentroetan ere egon dira.

7.12 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen barneratze-egoerak (4. profila)

BIZILEKUA

Erroldatze-egoera

Pertsona hauen %65,4 erroldatuta daude, gehienak Bilbon (hain zuzen ere, %88,2); gainerakoak,
Santurtziren eta Hernaniren artean banatuta daude (7.5 laukia). 

7.5 laukia. Erroldaturiko etxerik gabeko pertsonen banaketa (4. profila), udalerriaren arabera.

Erroldatuta ez dauden pertsonen artean, %11,5ek ez dituzte zergatiak adierazi nahi izan; beste
%11,5 erroldatzen saiatu dira, baina ez dute lortu; eta gainerako %11,5 ez da saiatu ere egin.
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Eguneroko bizitza eta bizileku-kontzeptua

Hamar pertsonatik zortzik Bilbo aukeratzen dute eguneroko bizitzarako; gainerakoak
Barakaldoren (%7,7), Santurtziren (%3,8) eta Alonsotegiren (%7,7) artean banatzen dira. 

Gehienek diote euren etxea aterpetxea dela (7.13 grafikoa). Beste leku bat kategorian, honako
hauek sartzen dira: ibilgailuak, okupen etxeak eta txabolak.

7.13 grafikoa. Zein da etxerik gabeko pertsonen etxea (4. profila)?

Norberaren segurtasuna

Norberaren segurtasunaren arloan ikusten denez (7.6 laukia), pertsona hauek kalean baliabidee-
tan baino segurtasun eza handiagoa dute; aipatzekoak dira delituak edo erasoak jasan dituztenen
ehunekoak (batik bat, baliabideetatik kanpo).

7.6 laukia. Delituak edo erasoak jasan dituzten etxerik gabeko pertsonak (4. profila)

ERABILITAKO ZERBITZUAK ETA BALIABIDEAK

7.14 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek azken urtean erabilitako zerbitzuak eta baliabideak (4. profila)

Baliabideen artean (7.14 grafikoa), gehien erabiltzen direnak osasun-zerbitzuak dira; gero, dutxak
eta arropa ematen duten zerbitzuak. Profil honetako ezein pertsonak ez du esan bere etxea kalea
denik, baina pertsona hauen %15,4k azken urtean ez dute gaueko baliabiderik erabili. 
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Zerbitzuen eta baliabideen balorazioa

Baliabide hauen balorazioa bi erantzunetan polarizatzen da: balorazio ona eta hala-moduzkoa,
biak kasu guztien %42,3arekin (7.15 grafikoa). 

7.15 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek erabilitako zerbitzuen eta baliabideen balorazioa (4. profila)

Poztasunik eza sortzen duten alderdiak

Poztasunik eza sortzen duten alderdirik gehienak (7.16 grafikoa), beste profil batzuetan bezala,
baliabideei lotutakoak dira; gero, horietatik urrun, profesional taldeei eta erabiltzaileei eurei lotu-
takoak.

7.16 grafikoa. Zerbitzuekin eta baliabideekin pozik ez dauden etxerik gabeko pertsonen poztasun eza

sortzen duten alderdiak (4. profila)

Hiru arlo horietariko bakoitzean poztasunik eza sortzen duten alderdiak11 honako hauek dira:

Profesional taldeak…

• Ez dute ulertzen pertsona atzerritarren kultura.
• Ez dute euren lana ondo egiten.

Baliabideak…

• Masifikatuak eta urriak.
• Armairuak behar dira.
• Arau zorrotzak.
• Kalitate eta higiene urria (aterpea eta jantokiak).

Erabiltzaileak…

• Erabiltzaileen arteko harreman txarrak.
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11Kapitulu honetan kontent ez egoteko eragiten dituzten faktoreak aipatuko dira soilik. Bakoitzaren azalpen sakonagoak 2.4.3 atale-
an aurkezten direnak izanik, atal horretara jotzea gomendatzen dugu.



8. 5. PROFILA

Profil honen barruan etxerik gabeko pertsonen %5,5 sartzen dira; hain zuzen ere, jatorri nazio-
naleko pertsonak eta etxebizitza-arazoak dituztenak.

ETXERIK GABEKO PERTSONAK: ZERGATIK ETA NOIZTIK

Etxerik gabeko egoera azaltzen duten zergatien artean (8.1 grafikoa), garrantzitsuenak honako
hauek dira:

• Zergati nagusia, hamar pertsonatik laurentzat, lehengo etxebizitza ordaindu ezin izatea da,
kasu ia guztietan lanik eta diru-sarrerarik ez edukitzearen ondorioz.

• Familiarekiko arazoen ondorioz, pertsona hauetako hamarretik bi gelditu dira etxerik gabeko
egoeran.

8.1 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen egoeraren zergatiak (5. profila)

Etxerik gabeko egoeran igarotako aldiari dagokionez (8.2 grafikoa), ehuneko bera duten bi talde
nagusi daude: hamarretik lau inguru iritsi berriak dira, eta 1-3 hilabete egin dituzte hemen; beste
lauk bost urte baino gehiago egin dituzte egoera horretan.

8.2 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek egoera horretan igarotako aldia (5. profila)

NOLAKOAK DIRA PERTSONA HAUEK?

Sexua eta adina

Sexuaren araberako banaketatik ondorioztaturikoaren arabera, hamar pertsonatik zortzi baino
gehiago (%81,8) gizonak dira, eta ia bi emakumeak (%18,2); adinari dagokionez (8.3 grafikoa),
hauxe esan behar da:
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• Batez besteko adina 54 urtekoa da.
• Profil honetako pertsonarik gehienak 50 urtekoak eta hortik gorakoak dira. Gehienak, bizi-

ibilbide normalizatua egin ondoren, lana galtzearen edo familia hausteak eragindako kostua-
ren eraginezko arazo ekonomikoengatik daude egoera honetan, batez ere.

8.3 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen sexua eta adina (5. profila)

Jatorrizko probintzia

Gutxi gorabehera, pertsonen erdia (%45,4) Espainian jaiotakoa da (8.1 laukia). Gainerakoak
(%54,6) Kantabrian, Andaluzian, Madrilen eta Gaztela-Leonen jaiotakoak dira.

8.1 laukia. Etxerik gabeko pertsonak jaio diren probintzia (5. profila)

Osasuna

Osasun-egoera eta gaixotasun larriak

Pertsona hauen osasun-egoera ona da (8.4 grafikoa). Hamar pertsonetatik bost inguruk diote
osasun-egoera ona dutela, eta hiruk oso ona dutela. Horrenbestez, profil honen barrukoek ez
dute arazo pertsonalik, etxebizitza-mantentzeko zailtasuna baizik. 

8.4 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen osasun egoeraren balorazioa (5. profila)
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Gehienek ez dute gaixotasun larririk edo garrantzitsurik; halakoak dituztenen artean, %27,3k
GIBa (%33,3), ezintasuna (%33,3) eta arnasako arazoak (%33,3) dituzte, batez ere. Talde honen
osasun ona bertako kideek alkoholik eta drogarik ez hartzearen ondoriozkoa da, neurri handian.

Alkohola eta drogak

Alkohola eta drogak hartzeari dagokionez, aipagarriena halakorik ez hartzea da. Hain zuzen ere,
hartzen den bakarra alkohola da, baina lantzean behin bakarrik (kasu guztien %36,3an). 

Osasun-laguntza eta tratamenduak

Osasun-laguntzari lotutako alderdietan, profil honetan aipagarriena hauxe da:

• Pertsona hauen %90,9k Osakidetzako Txartela dute.
• %54,5 medikuarenean egon dira azken bi hilabeteetan.
• %18,2 ospitaleratuta egon da, gutxienez gau batean azken urtean.

Hartzen dituzten osasun-tratamenduei dagokienez:

• %36,4k azken urtean ezin izan dute tratamendurik hartu, horretarako leku egokirik ez eduki-
tzeagatik.

• Ezeinek ere ez du hartu ondo lo egiteko edo lasai egoteko sendagairik, azken bi hilabeteetan.

Heziketa

Ikasketak

Profil honen barrukoen ikasketa mailari erreparatuta ikusten denez, lehen eta bigarren hezkun-
tza nagusitzen dira (8.5). 

8.5 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen ikasketa maila (5. profila)

Pertsona hauetariko ezeinek ere ez du heziketa-jarduerarik egin azken urtean; beharbada, horren
zergatiak honako hauek dira: lehenengo eta behin, lehendik duten maila; bigarrenez, taldearen
adina (gogoratu batez bestekoa 54 urtekoa dela, eta, beraz, laneratzeko aukera gutxi dituztela eta,
horrela, lanerako heziketa baztertu egiten dutela). Halaber, aipagarria da jatorri nazionaleko pro-
fila dela, eta, II. kapituluan esan dugunez, pertsona hauek ez dira halako heziketa motako ikasle-
ak. 
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Hizkuntzak

Hizkuntzei dagokienez, gaztelania alde batera utzita, euskararen ezagupenak bi taldetan bana-
tzen du profila: oso ondo menderatzen dutenak (%27,3) eta ezer ere ez edo oso gutxi dakitenak
(gehienak, %72,7).

Egoera ekonomikoa

Lotura lanarekin

Lanari loturiko alderdiei dagokienez, aipagarria da bizitza osoko ibilbidearen zatirik handiena
lana izan dutela, eta horrek, berriro ere, agerian jartzen du bizitza normalizatuaren ostean iritsi
direla etxerik gabeko egoerara (8.2 laukia):

8.2 laukia. Etxerik gabeko pertsonei lanari dagokionez dituzten ezaugarriak (5. profila)

Diru-sarrerak

Azken hilabetean izandako diru-sarreren aldetik (8.3 laukia), aipagarriena hauxe da:

• Pertsona hauek bi diru-sarrera mota baino ez dituzte: gizarte-prestazioak eta lantzean behin-
go lantxo txikiak. 

• Diru-sarrera iturririk ohikoena (%54,5) gizarte-prestazioa da, baita dirurik gehien sortzen
duena ere. 

8.3 laukia. Azken hilabetean diru-sarreraren bat izan duten etxerik gabeko pertsonen diru-sarrera itu-

rriak eta jasotako zenbatekoa (5. profila)

Gastuaren banaketa

Nola banatzen dute gastua pertsona hauek diru-sarrerak dituztenean? (8.6 grafikoa):

• Gastuaren partidarik garrantzitsuena janariarena da. 
• Gero, nahiko atzetik, ostatua eta, ehuneko txikiagoekin, gainerako gastuak daude.
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8.6 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek egindako gastu nagusiaren banaketa (5. profila)

Familia eta gizarte-loturak

Oraingo egoera

Pertsona hauek une honetan ez daude ezkonduta, eta ia erdia ezkongabea da (8.7 grafikoa).
Hamarretik lau, gutxi gorabehera, bananduta edo dibortziatuta daude, eta horrek agerian jartzen
du profil honetan handia dela etxerik gabeko egoerara bikote-harremana hautsi ondoren (beste
eragile batzuekin batera) heldu den pertsona kopurua. 

8.7 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen egoera zibila (5. profila)

Gainera, hauxe dakigu:

• Izatezko bikotea duten pertsona guztiak bikotearekin bizi dira. 
• Pertsona hauen %63,6 seme-alabak dituzte, baina ez dira eurekin bizi.

Adin nagusitasunera arteko bizitza

8.8 grafikoa. Non bizi izan dira luzaroen etxerik gabeko pertsonak adin nagusitasunera arte (5. profila)
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Adin nagusitasunera heldu arte, %91 familia biologikoarekin bizi izan da luzaroen (8.8 grafikoa);
gainerakoek harrerako erakunderen batean igaro dute aldirik luzeena. 

Hala eta guztiz ere, gutxienez urteren bat jatorrizko familiarekin bizi izan diren pertsona guztien
artean, %9,1 harrerako erakunderen batean bizi izan dira urteren batean, eta beste %9,1ek inde-
pendentzia ekonomikoa lortu zuten adin nagusitasunera heldu baino lehen, eta etxetik alde egin
zuten. 

Familia- eta gizarte-harremanak

Familia eta lagunekiko harremanei dagokienez (8.9 grafikoa), urrienak familiarekiko harremanak
izatea da aipagarriena. Gogoratu egin behar da hamar pertsonatik hiru familiari loturiko zerga-
tien ondorioz daudela etxerik gabeko egoeran (arazoak familiarekin edo familia-hausturak).

8.9 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen familia- eta gizarte-harremanen adierazleak (5. profila)

Harremanak justiziarekin

Pertsona hauek justiziarekin dituzten harremanetan ikusten denez (8.10 grafikoa), hamarretik
hiru (gutxi gorabehera) espetxean egon dira, eta beste bat adingabekoen barneratze-zentroan.

8.10 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen barneratze-egoerak (5. profila)

BIZILEKUA

Erroldatze-egoera

Pertsona hauetariko gehienak (hain zuzen ere, %90,9) erroldaturik daude; gainerako %9,1ek ez
dio galdera honi erantzun nahi izan. Gehienak Bilbon erroldaturik daude (kasu guztien %80); gai-
nerakoak, Zallaren eta Zornotzaren artean banatuta daude (8.4 laukia). 
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8.4 laukia. Erroldaturiko etxerik gabeko pertsonen banaketa (5. profila) udalerriaren arabera

Eguneroko bizitza eta bizileku-kontzeptua

Edozein udalerritan erroldatuta egonda ere, ia guztiek Bilbon egiten dute eguneroko bizitza,
Getxon dauden %9,1ek izan ezik. 

Etxetzat hartzen duten lekuari dagokionez (8.11 grafikoa), kontzeptu honetan gehien identifika-
tu den espazioa aterpetxea da.

8.11 grafikoa. Zein da etxerik gabeko pertsonen etxea (5. profila)?

Norberaren segurtasuna

Azkenik, norberaren segurtasunari dagokionez ikusten denaren arabera (8.5 laukia), profil honen
barruko pertsonarik gehienek ez dute deliturik edo erasorik jasan, ez kalean ez baliabideetan. 

8.5 laukia. Delituak edo erasoak jasan dituzten etxerik gabeko pertsonak (5. profila).

ERABILITAKO ZERBITZUAK ETA BALIABIDEAK

Profil honetan baliabideen erabileraren aldetik garrantzitsuena (8.12 grafikoa) pertsona guztiek
azken urtean lo egiteko baliabideak erabili izana da (aterpetxeak eta ostatuak), baita jantoki-
zerbitzua ere. Hala eta guztiz ere, gaua igarotzeko zentroak gutxi erabiltzen dira (pertsona askok
diotenez, atzerritarrek hartu dituzte leku guztiak), eta inor ez da babespeko etxebizitza batean
egon. 
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8.12 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek azken urtean erabilitako zerbitzuak eta baliabideak (5. profila)

Zerbitzuen eta baliabideen balorazioa

Nola baloratzen dira baliabide hauek? Egindako balorazioan ikusten denez, profil honetako per-
tsonarik gehienak ez daude pozik baliabideekin eta zerbitzuekin (8.13 grafikoa).

8.13 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek erabilitako zerbitzuen eta baliabideen balorazioa (5. profila).

Poztasunik eza sortzen duten alderdiak

Poztasunik eza sortzen duten alderdiei dagokienez (8.14 grafikoa), hamar pertsonatik bederatzi-
ren ustez, baliabideei lotutakoek sortzen dute poztasunik eza handiena; gero, profesional taldeei
lotutakoak, eta erabiltzaileei eurei lotutako alderdiek ez dute poztasun ezarik sortu.

8.14 grafikoa. Zerbitzuekin eta baliabideekin pozik ez dauden etxerik gabeko pertsonen poztasun eza

sortzen duten alderdiak
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Hain zuzen ere, aipaturiko arlo bakoitzean poztasunik eza sortu duten alderdiak12 honako hauek
dira:

Profesional taldeak…

• Bereizkeriako tratua.

Baliabideak…

• Masifikatuak eta urriak.
• Kalitate eta higiene urria (jantokiak eta aterpetxea).
• Zerbitzuetan diskriminaziokoak, jatorri nazionaleko pertsonekin.
• Arau zorrotzak.
• Zaintza urria.

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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12Kapitulu honetan kontent ez egoteko eragiten dituzten faktoreak aipatuko dira soilik. Bakoitzaren azalpen sakonagoak 2.4.3 atale-
an aurkezten direnak izanik, atal horretara jotzea gomendatzen dugu.





9. 6. PROFILA

6. profilean etxerik gabeko pertsona guztien %12 sartzen dira; hain zuzen ere, atzerritarrak, etxe-
bizitza arazoa dutenak eta etxebizitzatzat kalea hartzen dutenak.

ETXERIK GABEKO PERTSONAK: ZERGATIK ETA NOIZTIK

Profil honetan etxerik gabeko egoera azaltzen duten zergatiak (9.1 grafikoa) honako hauek dira:

• Kasurik gehienetan, beste estaturen batetik iristea eta hemen bizilekurik ez edukitzea.
• Gainerako zergatien artean, aipatzekoa da euren lehengo etxebizitza ordaindu ezin izatea.

9.1 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen egoeraren zergatiak (6. profila)

Profil honen barruko hamar pertsonatik ia zazpik (hain zuzen ere, %66,7) 1-3 hilabete igaro ditu
egoera horretan (9.2 grafikoa); aipagarria da kaleko ibilbide oso luzerik ez egotea (behintzat, ez
dago bost urtetik gorako ibilbiderik). Horrenbestez, etxerik gabeko egoeran oraintsu sartu diren
pertsonak dira.

9.2 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek egoera horretan igarotako aldia (6. profila)

NOLAKOAK DIRA PERTSONA HAUEK?

Sexua eta adina

Sexuaren araberako banaketari dagokionez, profil honetako kide guztiak gizonak dira; adinaren
arabera (9.3 grafikoa), aipagarriena hauxe da:

• Profil honetako pertsona guztiak gizonak dira. 
• Batez besteko adina 30 urtekoa da.
• Gutxi gorabehera, hamarretik sei 30 urtetik beherakoak dira.
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9.3 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen sexua eta adina (6. profila)

Jatorrizko estatua eta agiri-egoera

Jatorria anitza izan arren, bi talde nagusi ikusten dira, beste profilen batean bezala, eta horiek
kasu honetan Magrebekoak dira: Marokon eta Aljerian jaiotako pertsonak (9.4 grafikoa). 

9.4 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen jatorrizko estatua (6. profila)

Espainian igarotako batez besteko aldia 3 urte eta erdikoa izan arren, gehienak (%79,2) egoera
irregularrean daude (9.1 laukia). 

Egoera irregularra azaltzen duten zergatien artean, aipatzekoak dira, kasu ia guztietan, Espainian
baimenik gabe sartu izana eta egoera erregularizatu ezin izatea, sartu direnetik aldi luzea igaro
arren. 

9.1 laukia. Etxerik gabeko pertsonen agiri-egoera eta egoera irregularraren zergatiak (6. profila) 
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Osasuna

Osasun-egoera eta gaixotasun larriak

Gehienek esan dute osasun ona dutela (9.5 grafikoa); hain zuzen ere, hamarretik zazpik esan dute
osasun ona edo oso ona dutela. Adierazle horrek agerian jartzen du profila gainbehera fisikorik
edo psikologikorik gabeko pertsona gazteek osatzen dutela, eta pertsona horiek ez dutela
alkohol- eta droga-kontsumo handirik.

9.5 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen osasun-egoeraren balorazioa (6. profila)

Izan ere, gaixotasun larriren edo garrantzitsuren bat dutenak %20,8 baino ez dira, eta gaixotasu-
nok, beste profil batzuetan ez bezala, ez dira GIBa eta hepatitisa. Izan ere, gaixotasun nagusiak
honako hauek dira: asma (%20), ezintasuna (%40), minbizia (%20) edo giltzurruneko arazoak
(%20).

Alkohola eta drogak

Halaber, beste profil batzuetan ez bezala, kasu honetan ez dago alkoholaren eta drogen kontsu-
morik, alkohola lantzean behin hartzen duten %16,7en kasuan izan ezik. Profil honetan mutil
gazte musulmanak dira gehienak, eta sustrai handiko balioak dituzte alkoholaren eta drogen
kontsumoari ezetz esateko: horrexek azaltzen du egoera hau. Galdera hau egin zaienean, pertso-
na hauetariko askok "nik ez dut ezer hartzen, musulmana eta kirolaria naiz" erantzun dute.
Bizitza osasuntsua eta kontsumorik gabea faktore garrantzitsua da euren balio-eskalan.

Osasun-laguntza eta tratamenduak

Osasun-laguntzari dagokionez, hauxe esan behar da:

• %33,3k Osakidetzako Txartela dauka.
• %37,5 sendagilearenean egon dira azken bi hilabeteetan.
• %16,7 gutxienez gau batean egon dira ospitaleratuta, azken urtean.

Osasun-tratamenduen aldetik, hauxe esan behar da:

• %16,7k ezin izan du azken urtean osasun-tratamendurik hartu, horretarako leku egokirik ez
edukitzeagatik. 

• Pertsona horietariko ezeinek ere ez du hartu, azken hilabetean, ondo lo egiteko edo lasai ego-
teko sendagairik. 
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Heziketa

Ikasketak

Kontrastez beteriko profila da, ikasketa mailari dagokionez; horrela, hamar pertsonatik lauk
(gutxi gorabehera) irakurtzen eta idazten dakite, baina batek unibertsitateko ikasketak ditu (9.6
grafikoa). 

9.6 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen ikasketa maila (6. profila)

Pertsona hauetariko ezeinek ere ezin izan ditu bere ikasketak homologatu.

Hala eta guztiz ere, %62,5ek parte hartu dute heziketa motaren batean, azken urtean.

Hizkuntzak

Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetatik, gainerako profiletan gertatzen denez,
gehienek espainola menderatzen dute, eta ez euskara; esan daiteke bat bera ere ez dela gauza eus-
karaz elkarrizketarik errazena ere egiteko, eta espainola hobeto dakite (9.2 laukia).

Hala ere, Espainiako batez besteko egonaldia 3 urtekoa izateko, adierazgarria da erdiak baino
gehiagok espainola ez jakitea (txarto hitz egiten dutenak, oso txarto hitz egiten dutenak edo ezer
ez dakitenak batuta).

9.2 laukia. Etxerik gabeko pertsonek hizkuntzetan duten ezagupen maila (6. profila)

Pertsona horiek erabiltzen dituzten gainerako hizkuntzak honako hauek dira, ezagupen mailaren
arabera ordenatuta: 

• Árabiera: %70,8
• Frantses: %16,7
• Bereberiera: %12,5
• Portugalera: %8,3
• Errumaniera: %8,3

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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Egoera ekonomikoa

Lotura enpleguarekin

Enpleguari lotutako alderdiei dagokienez (9.3 laukia), aipagarriena hauxe da:

9.3 laukia. Etxerik gabeko pertsonek lanari dagokionez dituzten ezaugarriak (6. profila)

Diru-sarrerak

Azken hilabetean jasotako diru-sarreretatik, hauxe nabarmentzen da:

• Diru-sarrerarik ohikoenak lantzean behingo lantxoak eta sare informalaren laguntza dira.
• Hala ere, oso baxuak dira diru-sarreraren bat dutenen ehunekoak, eta jasotako zenbatekoak

ere txikiak dira.

9.4 laukia. Azken hilabetean diru-sarreraren bat izan duten etxerik gabeko pertsonen diru-sarrera itu-

rriak eta jasotako zenbatekoa (6. profila)

Gastuaren banaketa

9.7 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek egindako gastu nagusiaren banaketa (6. profila).
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Diru-sarrerak daudenean gastuak duen banaketari dagokionez (9.7 grafikoa), aipagarriena ehu-
nekorik handiena erantzunik eman nahi ez dutenena izatea da (%37,5). Gainerako pertsonentzat:

• Gastuaren partidarik garrantzitsuena janaria da. 
• Gainerako gastuen artean, garrantzitsuenak tabakoa erostea eta familiarekin telefonoz hitz

egitea dira.

Familia eta gizarte-loturak

Oraingo egoera

Egoera zibilari dagokionez, profil hau bi taldetan banatzen da: ezkongabeek osaturiko gehiengoa
(%91,7) eta dibortziatuak (%8,3).

Pertsona horien %20,8k seme-alabak dituzte, baina ez dira eurekin bizi.

Adin nagusitasunera arteko bizitza

Pertsona hauek ia guztiak (hain zuzen ere, %91,7) jatorrizko familiarekin bizi izan dira adin nagu-
sitasunera arteko aldirik luzeenean (9.8 grafikoa).

Hala eta guztiz ere, garai horretan inguru batean baino gehiagotan bizi izan diren pertsonak ere
badira; horrela, %83,3 familiarekin bizi izan dira urteren batean, eta %8,3 harrera-zentro batean.

9.8 grafikoa. Non bizi izan dira luzaroen, adin nagusitasunera heldu arte, etxerik gabeko pertsonak (6.

profila)?

Familia- eta gizarte-harremanak

9.9 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen familia- eta gizarte-harremanen adierazleak (6. profila)
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Familia eta lagunekiko harremanei dagokienez (9.9 grafikoa), aipagarriena hauxe da:

• %75ek harremanak dituzte familiarekin, lagunekin baino proportzio handiagoan.
• Pertsona horien erdiak baino gehiagok konfiantzako pertsonak dituzte euren inguruan.
• Posta edo telefono-deiak, hurrenez hurren, pertsona hauen %37,5ek eta %41,7k baino ez dituz-

te jasotzen.

Harremanak justiziarekin

Talde honen barruan oso baxuak dira erakunderen batean egon direnen ehunekoak (9.10 grafi-
koa); horien artean, gehien erabili direnak adingabeak hartzeko edo barneratzeko zentroak izan
dira.

9.10 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen barneratze-egoerak (6. profila)

BIZILEKUA

Erroldatze-egoera

Beste profil batzuetan ez bezala, erroldatze-egoerari dagokionez, aipatzekoa da pertsona haueta-
ko gehienak (%58,3) ez daudela erroldatuta, Espainian batez beste 3 urte eta erditan egon arren.
Pertsona horien artean, gehien-gehienak (%92,8) erroldatzen saiatu dira, baina ezin izan dute
lortu; gainerako %7,2 saiatu ere ez dira egin.

Erroldaturik daudenen artean (%41,7), erroldatzeak Bilboren eta EAEtik kanpoko beste udalerri
batzuen artean banatuta daude, zati berdinetan; gainera, Zornotzan eta Mungian erroldaturiko
kasuak daude (9.5 laukia). 

9.5 laukia. Erroldaturiko etxerik gabeko pertsonen banaketa (6. profila), udalerriaren arabera
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Eguneroko bizitza eta bizileku-kontzeptua

Edozein herritan erroldatuta egon arren, gehienek (%95,8) Bilbo aukeratzen dute eguneroko
bizitzarako, Barakaldo aukeratzen dutenen %4,2ak izan ezik. Pertsona horien guztien ustez,
euren etxea kalea da.

Norberaren segurtasuna

Norberaren segurtasunaren aldetik (9.6 laukia), etxerik gabeko delituak eta erasoak jasan dituz-
ten pertsonen ehunekoak gora egin du, ia bikoitza da, halakoak baliabideen barruan jasan dituz-
tenei dagokienez.

9.6 laukia. Delituak edo erasoak jasan dituzten etxerik gabeko pertsonak (6. profila)

ERABILITAKO ZERBITZUAK ETA BALIABIDEAK

Baliabide guztien artean (9.11 grafikoa), gehien erabiltzen direnak dutxak eta eguneko zentroak
dira; gero, jantoki-zerbitzua. Pertsona horietariko ezeinek ere ez du armairu-zerbitzua erabili.
Halaber, aipatzekoa da pertsona guztien laurdenak ez duela gaueko baliabiderik erabili azken
urtean. 

9.11 grafikoa Etxerik gabeko pertsonek azken urtean erabilitako zerbitzuak eta baliabideak (6. profila)

Zerbitzuen eta baliabideen balorazioa

9.12 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek erabilitako zerbitzuen eta baliabideen balorazioa (6. profila)
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Nola baloratzen dira baliabideak? Hamarretik ia zortzik balorazio positiboa (ona edo oso ona)
egin dute (9.12 grafikoa). 

Poztasunik eza sortzen duten alderdiak

Hala eta guztiz ere, balorazioak onak izan arren, alderdi batzuek poztasunik eza sortu dute; alder-
diok baliabideei eta zerbitzuei lotutakoak dira guztiak. Aldiz, ez dago profesional taldeei eta era-
biltzaileei buruzko kritikarik. Hain zuzen ere, poztasunik eza sortu duten alderdiak13honako
hauek dira:

Baliabideak…

• Masifikatuak eta urriak.
• Arau zorrotzak.
• Diru-laguntza gutxi.

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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13Kapitulu honetan kontent ez egoteko eragiten dituzten faktoreak aipatuko dira soilik. Bakoitzaren azalpen sakonagoak 2.4.3 atale-
an aurkezten direnak izanik, atal horretara jotzea gomendatzen dugu.





10. 7. PROFILA

Etxerik gabeko pertsonen %20,5 profil honetan sartzen dira. Pertsona atzerritarrak dira,
etxebizitza-arazoak dituzte eta esaten dute euren etxea ez dela kalea.

ETXERIK GABEKO PERTSONAK: ZERGATIK ETA NOIZTIK

Profil honetan etxerik gabeko egoera azaltzen duten zergatiak (10.1 grafikoa) honako hauek dira:

• Kasurik gehienetan, atzerriko estatu batetik iristea eta hemen etxerik ez edukitzea.
• Beste zergati garrantzitsu bat lehengo etxebizitza ordaindu ezin izatea da.

10.1 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonak egoera horretan egotearen zergatiak (7. profila)

Profil honen barruko hamar pertsonatik ia bederatzi (hain zuzen ere, %87,8) hilabetetik bi urte-
ra bitarteko aldian egon dira egoera honetan (10.2 grafikoa); horien erdia hilabetetik sei hilabete
bitarteko aldian daude, eta, beraz, esan daiteke etxerik gabeko fenomenoan pertsona sarberriak

direla, atzerritik iritsi direla eta ez dutela bizitzeko etxerik aurkitu.

10.2 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek egoera honetan igarotako aldia (7. profila)

NOLAKOAK DIRA PERTSONA HAUEK?

Sexua eta adina

Sexuaren eta adinaren araberako banaketari dagokionez (10.3 grafikoa), aipagarriena hauxe da:

• Profil honen barruko pertsona ia guztiak gizonak dira (%97,8). Gainerako %2,4 emakumeak
dira.

• Batez besteko adina 28 urtekoa da; profilik gazteena da.
• Hamarretik sei inguru 30 urtetik beherakoak dira, eta %2,4k baino ez dute 50 urte edo gehiago.
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10.3 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen adina (7. profila)

Jatorrizko herria eta agiri-egoera

Profil hau jatorri anitzekoa izan arren, Marokon jaiotako pertsonak dira nagusi (10.4 grafikoa).
Gainerako jatorrietatik, nagusiak honako hauek dira:

• Amerika: Bolivia eta Dominikar Errepublika
• Afrikako beste herri batzuk: Ginea Bissau, Senegal, Aljeria, Sahara eta Angola.
• Europa: Kroazia, Portugal eta Errumania.

10.4 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen jatorrizko herria (7. profila)

Agiri-egoeraren aldetik, profileko pertsonarik gehienak (%80,6) egoera irregularrean daude (10.1
laukia). Egoera irregular hori azaltzen duen zergati nagusia Espainian baimenik gabe sartu izana
da.

Datu hauek guztiek aditzera ematen dute Espainian legez kanpo sartzen diren pertsonak atzerri-
tarrak direla (gehienbat, mutil gazteak), eta, etxebizitzarik eta lanik ez dutenez, etxerik gabeko
egoeran amaitzen dutela; dena den, profil honetakoek etxe bezala duten erreferentzia ez da kalea.

10.1 laukia. Etxerik gabeko pertsonen agiri-egoera eta egoera irregularraren zergatiak (7. profila)
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Osasuna

Osasun-egoera eta gaixotasun larriak

Osasunaren pertzepzio nagusia positiboa da (10.5 grafikoa); izan ere, hamarretik zortzik esan
dute osasun ona edo oso ona dutela; hain zuzen ere, drogarik eta alkoholik hartzen ez duten gaz-
teak dira, eta ez dute gaixotasun garrantzitsurik.

10.5 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek euren osasun egoerari buruz egiten duten balorazioa (7. profila)

Izan ere, hamarretik zortzik ez dute gaixotasun larririk edo garrantzitsurik. Halako gaixotasunen
bat dutenen artean (%19,5), ugarienak hepatitisa, garuneko isuriak eta ezintasuna dira.
Gaixotasunak, prebalentziaren arabera ordenatuta, honako hauek dira:

• B eta C hepatitisak: %25
• Garuneko isuria-GHI: %25
• Ezintasuna: %25
• Asma: %12,5
• Diabetea: %12,5

Alkohola eta drogak

Alkohola eta drogak hartzearen aldetik, pertsona hauen %7,3k baino ez dituzte hartzen, eta noi-
zean behin, gainera. Talde honek ez du bestelako kontsumorik, 6. profilean bezala; hain zuzen
ere, talde honetan musulmanak nagusitzen dira eta horiek sustrai handikoak dira halako subs-
tantziak ez hartzeari dagokionez.

Osasun-laguntza eta tratamenduak

Osasun laguntzari dagokionez, hauxe da aipagarriena:

• %68,3k Osakidetzako Txartela dute.
• %51,2 sendagilearenera joan da azken bi hilabeteetan.

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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• %41,5 gutxienez gau batean ospitaleratuta egon da, azken urtean.

Osasun-tratamenduei dagokienez, hauxe da aipagarriena:

• %12,2k ezin izan du azken urtean osasun-tratamendurik hartu, horretarako leku egokirik ez
edukitzeagatik. 

• Azken bi urteotan ez dute ondo lo egiteko edo lasai egoteko sendagairik hartu. 

Heziketa

Ikasketak

Hamar pertsonatik lau inguruk oinarrizko ikasketak dituzte, eta hamarretik hiruk bigarren mai-
lako hezkuntzako ikasketak (10.6 grafikoa). 

10.6 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen ikasketa maila (7. profila)

Pertsona hauetariko batek ere ezin izan ditu ikasketak hemen homologatu; hala eta guztiz ere,
azken urtean gehienek heziketa egin dute (hain zuzen ere, %80,5). Azken urtean ikasketak egin
dituzten etxerik gabeko pertsonen ohiko profila da.

Hizkuntzak

Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialei dagokienez, espainola euskara baino hobe-
to menderatzen dute; izan ere, esan daiteke ia inork ere ezin duela euskarazko elkarrizketarik
errazena ere eduki, eta, aldiz, gehienak espainolez mintzatzeko gauza dira (10.2 laukia).

10.2 laukia. Etxerik gabeko pertsonek hizkuntzetan duten ezagupen maila (7. profila)

Pertsona hauek erabiltzen dituzten gainerako hizkuntzak, ezagupen mailaren arabera ordenatu-
ta, honako hauek dira: 

• Árabiera: %48,7
• Bereberiera: %30,8
• Frantsesa: %20,5
• Portugalera: %7,7

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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• Ingelesa: %7,7
• Errumaniera: %5,1
• Alemana: %2,6
• Kroaziera: %2,6

Egoera ekonomikoa

Lotura lanarekin

Lanari lotutako alderdiei dagokienez (10.3 laukia), pertsona hauen kasuan aipagarriena hauxe da:

10.3 laukia. Etxerik gabeko pertsonek lanari dagokionez dituzten ezaugarriak (7. profila)

Diru-sarrerak

Azken hilean jasotako diru-sarreren aldetik (10.4 laukia), diru-sarrera iturriak anitzak izan arren,
diru-sarreraren bat duten pertsonak gutxi dira. Halaber, hauxe esan daiteke:

• Sare informalaren laguntza (familia/lagunak) diru-sarrerarik ohikoena da.
• Batez besteko diru-sarrera kantitaterik handiena sortzen duten iturriak ohiko lana eta gizarte-

prestazioa dira.

10.4 laukia. Azken hilabetean diru-sarrerarik izan duten etxerik gabeko pertsonen diru-sarrera iturriak

eta jasotako zenbatekoa (7. profila)

Gastuaren banaketa

Diru-sarrerak daudenean egindako gastuaren banaketari dagokionez (10.7 grafikoa), hauxe da
aipagarriena:

• Gastuaren partida nagusiak janaria eta familiarekin telefonoz hitz egitea dira. 

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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• Gainerako gastuen artean, aipagarrienak ostatua eta arropa lortzekoak dira.

10.7 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek egindako gastu nagusiaren banaketa (7. profila)

Familia eta gizarte-loturak

Oraingo egoera

Hamarretik bederatzi ezkongabeak dira, eta gainerakoak ezkonduta daude edo izatezko bikotea
dute (10.8 grafikoa). 

10.8 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen egoera zibila (7. profila)

Bikotea duten edo ezkonduta daudenen artean, erdiak bikotearekin bizi dira.

Pertsona hauen %17,1ek seme-alabak dituzte, baina %14,3 baino ez dira eurekin bizi.

Adin nagusitasunera arteko bizitza

Ia guztiak jatorrizko familiarekin bizi izan dira adin nagusitasunera arteko aldirik luzeenean
(10.9 grafikoa).

Hala eta guztiz ere, garai horretan batzuk inguru batean baino gehiagotan bizi izan dira; adibi-
dez: %90,2 urteren batean familiarekin bizi izan dira; %2,4 harrerako erakunde batean; %2,4 etxe-
tik joan eta kalean bizi izan dira, eta beste %7,3k independentzia ekonomikoa izan dute.

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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10.9 grafikoa. Non bizi izan dira etxerik gabeko pertsonak adin nagusitasunera arteko aldirik luzeene-

an (7. profila)

Familia- eta gizarte-harremanak

Familia eta lagunekiko harremanen aldetik (10.10 grafikoa), aipagarriena hauxe da:

• Hamarretik zortzik, gutxi gorabehera, harreman gehiago dute familiarekin lagunekin baino.
• Hamarretik ia zortzik konfiantzako pertsonak dituzte inguruan.
• Hamar pertsonatik bederatzik telefono-deiak jasotzen dituzte, eta hamarretik zortzik posta

jaso dezakete lekuren batean, gehienetan erabiltzen dituzten baliabideetan edo sakelako tele-
fonoan.

10.10 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen familia- eta gizarte-harremanen adierazleak (7. profila)

Harremanak justiziarekin

Aipagarriena adingabeko zentroren batean egon direnen ehunekoak gutxienekoak izatea da;
espetxean, berriz, %7,3 egon dira (10.11 grafikoa). 

10.11 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonen barneratze-egoerak (7. profila)

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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BIZILEKUA

Erroldatze-egoera

%87,8 erroldatuta dago, eta erroldatzerik gehienak Bilbon egiten dira, hain zuen ere, %63,9 (10.5
laukia). 

10.5 laukia. Erroldaturiko etxerik gabeko pertsonen banaketa (7. profila) udalerriaren arabera

Erroldatuta ez dauden pertsonen artean, %4,8k ez ditu horren zergatiak azaldu nahi izan; gaine-
rako kasu guztietan (%95,2), saiatu dira, baina ez dute lortu.

Eguneroko bizitza eta bizileku-kontzeptua

Hamarretik zortzik Bilbo aukeratzen dute eguneroko bizitzarako; gainerakoak beste zenbait uda-
lerritan banatzen dira (10.6 laukia).

10.6 laukia. Etxerik gabeko pertsonen banaketa (7. profila) bizimodua egiteko aukeratzen duten udale-

rriaren arabera

Pertsona hauetariko ezeinek ere ez dio bere etxea kalea denik (10.12 laukia); gehienentzat, etxea
aterpea edo lo egiteko erabiltzen duten ostatua da.

10.12 grafikoa. Zein da etxerik gabeko pertsonen etxea?

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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Norberaren segurtasuna

Norberaren segurtasunari dagokionez ikusten denaren arabera (10.7 laukia), profil honetan ehu-
nekorik handienak deliturik eta erasorik jasan ez duten pertsonenak dira.

10.7 laukia. Delituak edo erasoak jasan dituzten etxerik gabeko pertsonak (7. profila)

ERABILITAKO ZERBITZUAK ETA BALIABIDEAK

Baliabide guztien artean (10.3 grafikoa), gehien erabiltzen direnak eguneko zentroak eta jantoki-
zerbitzua dira. Pertsona hauen %17,1ek azken urtean ez dute gaueko baliabiderik erabili. 

10.3 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek azken urtean erabilitako zerbitzuak eta baliabideak (7. profila)

Zerbitzuen eta baliabideen balorazioa

Nola baloratzen dira baliabideak? Gehienek balorazio positiboa egin dute; hamarretik zortzik
esan dute onak edo oso onak direla (10.14 grafikoa). 

10.14 grafikoa. Etxerik gabeko pertsonek erabilitako zerbitzuen eta baliabideen balorazioa (7. profila)

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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Poztasunik eza sortzen duten alderdiak

Poztasunik eza sortzen duten alderdi guztiak baliabideei lotutakoak dira; profesional taldeei edo
erabiltzaileei dagokienez, ostera, ez dago poztasun ezarik.

Hain zuzen ere, poztasun eza sortzen duten alderdiak14 honako hauek dira:

Baliabideak…

• Masifikatuak eta urriak.
• Kalitate eta higiene urria (aterpetxeak eta jantokiak).
• Arau zorrotzak.
• Diru-laguntza gutxi.

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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11. ONDORIOAK

Kapitulu honetan, etxerik gabeko pertsonen taldearen eta adierazitako profil guztien ezaugarriak
adieraziko ditugu. 

ETXERIK GABEKO PERTSONEN TALDEA

Etxerik gabeko pertsonak: zergatik eta noiztik

• Etxerik gabe egoteko zergati nagusiak hauexek dira: beste estatu batetik iristean etxebizitzarik
ez edukitzea (%29) eta lehengo etxebizitza mantendu ezin izatea (%22).

• Beste zergatik batzuk ere badaude, eta hauexek dira, garrantziaren arabera ordenatuta: fami-
liarekin arazoak izatea, arazoak drogekin, bikotetik banantzea edo dibortziatzea eta erakunde-
etatik (espetxea, ospitalea…) familia-laguntzarik gabe irtetea.

• Etxerik gabeko egoeran igarotako aldiari dagokionez, hamar pertsonatik seik bi urte baino gu-
txiago igaro dute, eta bik bost urte baino gehiago. 

Nolakoak dira pertsona hauek

Sexua eta adina: 

• Hamar pertsonatik bederatzi gizonak dira eta bat emakumea.

• Batez besteko adina 36 urtekoa da. Gainera:
• Hamar pertsonatik batek 50 urte baino gehiago ditu, eta gainerakoak beste adinen artean

modu proportzionalean banatuta daude.
• Adin taldeen artean sexuaren araberako desberdintasun handirik egon ez arren, emakumeen pre-

sentzia handiagoa da 30 eta 39 urte bitarteko adinean, eta gainerako adinetan gizonak dira nagusi.

%47,5 jatorri nazionalekoak dira:

• Talde honetan emakume gehiago dago, atzerritarren taldean baino.
• Talde honetako %53,7 Bizkaikoak dira.

%52,5 atzerritarrak dira:

• Talde honetan pertsonak jatorri nazionaleko taldean baino gazteagoak dira.
• %59 Magrebetik iritsitakoak dira (Maroko: %44 eta Aljeria: %15).
• Espainian 4 urte eta erdi igaro dituzte, batez beste.

• %66,7 egoera irregularrean daude; kasu guztien %82,9 baimenik gabe sartu direlako eta euren
egoera erregularizatu ez dutelako.

Osasun-egoera eta gaixotasun larriak: 

• %52k esan dute osasun ona edo oso ona dutela. Profila: 30 urtetik beherakoak, atzerritarrak
eta kontsumo edo gaixotasun garrantzitsurik gabeak.

• %48k esan dute osasun txarra, oso txarra edo hala-moduzkoa dutela. Profila: 40-49 urte,
jatorri nazionalekoak, kontsumo aktiboak eta gaixotasun garrantzitsuak.

• %48,5ek esan dute gaixotasun larriak dituztela.

• Gaixotasun larririk ohikoenak honako hauek dira: B eta C hepatitisak (%40,2) eta GIB (%30,9).
• Estatistikoki adierazgarria izan ez arren, ikusten da gaixotasun larriek gehienbat emakumeen-

gan dutela eragina, euren osasunari buruzko baloraziorik txarrena gizonek egiten badute ere. 
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Alkohola eta drogak: 

• Kontsumorik orokorrenak lantzean behingo alkohola (%39) eta porroak (%36) dira.
• Kontsumitzaile nagusiak jatorri nazionalekoak, gizonak eta 30-39 urtekoak dira.
• Alkoholaren (lantzean behin), kokainaren, heroinaren eta beste substantzia batzuen (pilu-

lak…) kontsumoak ugarienak dira etxerik gabe bost urtetik gorako aldia igaro dutenen artean.
• Alkoholaren ohiko kontsumoa 40-49 urte bitarteko jatorri nazionaleko gizonari dagokio.
• Alkoholaren eta drogen ohiko kontsumoak ez daude lotuta. Baina drogen aldibereko kontsu-

moak daude; batez ere, kokaina heroinarekin eta beste droga batzuk porroekin.

Osasun-laguntza eta tratamenduak: 

• %74k Osakidetzako Txartela dute, batez ere jatorri nazionalekoek.
• %59,5 sendagilearenean egon da azken bi hilabeteetan.

• %47 gutxienez gau bat egon dira ospitaleratuta.

• %38 sendagaiak hatzen ari dira lo egiteko edo lasai egoteko.
• %35,5ek ezin izan du tratamendurik egin, horretarako leku egokian ez bizitzeagatik.

Heziketa eta hizkuntzak: 

• %49,5ek oinarrizko ikasketak ditu, eta %5,5ek unibertsitateko ikasketak.
• Atzerriko pertsonen artean, %2k soilik homologatu dituzte hemen euren ikasketak.
• Pertsona hauen %41,5ek (gehien-gehienak gazte atzerritarrak) ikasketak egin dituzte azken

urtean (espainola, informatika eta eraikuntzako lanbideak).
• Jatorri nazionaleko biztanleen artean, espainola euskara baino askoz ere gehiago erabiltzen da.
• Atzerritarren artean, %44,8k ondo edo oso ondo hitz egiten dute espainola.

Menderatzen dituzten hizkuntzen artean, garrantzitsuenak arabiera (%42,2) eta frantse-

sa (%25,5) dira.

Egoera ekonomikoa: 

• %97,5ek ez dauka lanik. Pertsona hauetako %61ek soilik izan du 6 hilabetetik gorako lanik, eta
%58,5ek ez du lanik bilatzen, batez ere gaixorik dagoelako edo paperik ez duelako.

• %2,5ek lana dute. Proila: jatorri nazionaleko 30-39 urteko gizonak, lehen 6 hilabetetik gorako
lanen bat izan dutenak.

• Diru-sarrera iturririk ohikoena gizarte-prestazioa da, eta horren batez besteko zenbatekoa
469,5 eurokoa da. 

• Zenbatekorik handienak lanaren eraginezko diru-sarreretatik edo langabezia-prestaziotik
datoz.

• Lanaren eraginezko diru-sarreren kasuan izan ezik, gainerakoak elkarrekiko osagarriak izaten dira.
• %41,5ek azken hilabetean ez du diru-sarrerarik izan. Profila: 30 urtetik beherako gizon

atzerritarrak, etxerik gabe bi urtetik beherako aldia igaro dutenak.
• Gastuaren partidarik handiena janarirako da (%26), eta gero ostaturako (%13) eta drogarako (%11).

Famili eta gizarte-loturak: 

• Pertsona hauen %66 ezkongabeak dira, eta %19 bananduta edo dibortziatuta daude.
• Ezkonduta daudenen edo izatezko bikote direnen artean, %72 bikotearekin bizi dira, eta,beraz,

etxerik gabeko egoeran bikoteen %12,5 identifikatzen dira.
• %38k seme-alabak dituzte, baina ia inor ere ez da eurekin bizi. 
• Pertsona hauetariko gehienak jatorrizko familiarekin bizi izan dira adin nagusitasunera heldu arte.
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• Jatorri nazionaleko 30 urtetik beherako gizonak, gaixotasun garrantzitsuak dituztenak, harre-
rako erakundeetan edo erreformatorioetan bizi izan dira, haurtzaroko eta nerabezaroko urte
batzuetan.

• Jatorri nazionaleko 30-49 urteko gizonak, kontsumo aktiboak eta gaixotasun larriak dituzte-
nak, adin nagusitasunera heldu baino lehen joan dira etxetik, independentzia ekonomikoa izan
dutelako edo zuzen-zuzen kalean bizitzera joanda.

• Pertsona hauen %50-60k harremanak dituzte familiarekin, lagunekin edo inguruko konfian-
tzazko pertsonekin. Gehienek deiak edo posta jasotzen dituzte.

• Inguruan konfiantzazko pertsonarik edo familia eta lagunekiko harremanik ez dutenak, batez ere,
jatorri nazionaleko gizonak dira eta kontsumo aktiboak eta gaixotasun garrantzitsuak dituzte.

• Deirik eta postarik jasotzen ez dutenak, batez ere, kontsumorik eta gaixotasun larririk gabeko
gazte atzerritarrak dira.

Harremanak justiziarekin:

• %38 espetxean egon dira eta %12 adingabekoak barneratzeko zentroetan. Profila: gizon
espainola, kontsumo aktiboak eta gaixotasun garrantzitsuak dituena.

• %2,5 adingabekoak hartzeko zentroetan egon dira. Profila: gizon gazte atzerritarrak.

Bizilekua

%77 erroldatuta dago:

• %66,2 Bilbon erroldatuta dago.

Pertsona hauen %20,5 ez daude erroldatuta; horietatik:

• Nahiko handiagoa da Espainian 6 hilabete baino gutxiago igaro duten pertsona atzerritarren
presentzia.

• Ia erdia sei hilabetetik beherako aldian dago etxerik gabe.
• %53,7k kontsumo aktiboak eta gaixotasun garrantzitsuak dituzte.
• %58,7 erroldatzen saiatu dira, baina ezin izan dute.

Eguneroko bizitza egiteko udalerri nagusia Bilbo da (kasu guztien %88,5); Bilbon bertan errolda-

turik daudenak eta beste udalerri batzuetan erroldatutakoak metatzen dira; Barakaldoren

kasuan ez da halakorik gertatzen, bertako etxerik gabeko izatezko biztanleria eta eskubidezko

biztanleria bat baitatoz (ehunekoari dagokionez, behintzat). 

%35ek esan dute euren etxea kalea dela.

Pertsona hauen ia erdiak delituak edo erasoak jasan ditu, etxerik gabeko egoeran dagoenetik. Ia erdiak

etxerik gabeko egoeran dagoenetik, eta hamarretik bik baliabideen barruan jasan dituzte halakoak. 

Erabilitako zerbitzuak eta baliabideak

Erabilitako zerbitzuak eta baliabideak:

• Erabilienak gizarteratzeko zentroak dira (%81,5).

• Lo egiteko zentroak, aterpetxeak eta ostatuak (%74) gaua igarotzeko zentroak eta etxebizitzak
baino gehiago erabiltzen dira.

• Gainerako zerbitzuak, honako ordenaren arabera erabiltzen dira: jantokia (%77), sendagilea (%74),
dutxak (%71,5), arropa (%63,5), oinarrizko gizarte-zerbitzua (%58,5) eta armairuak (%40,5).
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• Zerbitzu hauek ez erabiltzeko zergatiak honako hauek dira: behar ez izatea, masifikatu-

ta egotea, arauak atsegin ez izatea eta nahikorik ez egotea.

• %16,5ek ez du gaueko baliabiderik erabili azken urtean. Profila: etxetzat kalea duten 40 urtetik
beherako gizonak.

Zerbitzuen eta baliabideen balorazioa:

• %57k balorazio ona edo oso ona egin dute. Profila: 30 urtetik beherako atzerritarrak, azken
urtean gaueko baliabiderik erabili ez dutenak eta etxerik gabeko bi urtetik beherako aldia egin
dutenak.

• %41ek balorazio txarra edo oso txarra egin dute Profila: jatorri nazionaleko 30 urtetik gorako
pertsonak, azken urtean gaueko baliabideetan lo egin dutenak eta kontsumo aktiboak eta
gaixotasun larriak dituztenak.

Poztasunik eza sortzen duten alderdiak:

• %19,7ren ustez, profesional taldeak.
• %96,5ren iritziz baliabideak. 
• %5,8ren ustez, erabiltzaileak.

Poztasunik eza sortzen duten alderdiak, profesional taldeei dagokienez:

• Ez dute immigranteen kultura ulertzen.
• Tratua inpertsonala da.
• Tratua aukerakoa da.
• Euren lanbide-interesak lehentasuna dute, eta etxerik gabeko pertsonen beharrizanak bigarren

mailan gelditzen dira.

Poztasunik eza sortzen duten alderdiak, baliabideei dagokienez:

• Eraginkortasun urrikoak.
• Tramite oso konplexuak.
• Aprobetxamendu urrikoak.
• Urriak eta oso masifikatuak.
• Gizonei bideratuta.
• Emakumeentzat eta gizonentzat gutxi bereizitako baliabideak.
• Kalitate eta higiene urria, batez ere aterpetxeetan eta jantokietan.
• Bereizkeria dago jatorri nazionaleko pertsonekin.
• Diru-laguntza gutxi.
• Arau oso zorrotzak.
• Ordutegi ez-egokiak.
• Zaintza gutxi.

Poztasunik eza sortzen duten alderdiak, erabiltzaileei dagokienez:

• Harreman txarrak, batez ere Magrebetik iritsitako gazteen taldeari dagokionez.

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak

172



ETXERIK GABEKO PERTSONAK - SEXUAREN ARABERAKO LAUKI OROKORRA
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ADIERAZLEA GUZTIRA: %100 EMAKUMEAK: %8,5 GIZONAK: %91,5

DATU ABSOLUTUAK 200 pertsona Emakumeak: 17 Gizonak: 183

Etxe barik egoteko zioa
%29, beste herrialde

batetik etorri ez etxerik ez
izatea 

4 emakume: etxetik joatea
ez duelako ordaintzerik 56 gizon: beste herrialde

batetik etorri eta etxerik
ez izatea

4 emakume: etxetik joatea
familiarekin dituen

arazoengatik

Etxe barik zenbat denbora %32, 1-6 hilabete
12 emakume:

2 hilabete – 5 urte
60 gizon: 1-6 hilabete

Gizonak %91,5 -- --

Emakumeak % -- --

Batez besteko adina 36 urte 36 urte 36 urte

30 urtetik beherakoak %30 4 emakume 56 gizon

50 urte eta gehiago %11 emakume 1 21 gizon

Espainiako estatukoa %47,5 14 emakume 81 gizon

Espainiako estatuko
gehiengoa

%61 EAE 7 emakume: EAE 51 gizon: EAE

Atzerritarrak %52,5 3 emakume 102 gizon

Jatorrizko herrialde
nagusia

%59 Magreb:
Maroko-Aljeria

3 emakume: Portugal,
Maroko, Brasil

61 gizon: Magreb

Espainian egindako denbora 4 urte eta erdi 4 urte eta erdi 4 urte eta erdi

Egoera irregularra %66,7 emakume 1 69 gizon

Egoera irregularraren
zio nagusia

%82,9
baimen barik sartzea

emakume 1
58 gizon:

baimenik gabe sartzeaLan baimena ez berritzea

Osasun egoera %52 ona-oso ona 9 emakume: ona-oso ona 96 gizon: ona-oso ona

Gaixotasun larriak dituzte %48,5 10 emakume 87 gizon

Enfermedades más
frecuentes

Hepatitisa-VIH Hepatitisa-VIH Hepatitisa-VIH

Kontsumorik ohikoenak

Alkohola lantzean behin
%39

Alkohola lantzean behin:
7 emakume

Alkohola lantzean behin:
71 gizon 

Porroak %36 Porroak: 11 emakume Porroak : 61 gizon

Osasun txartela %74 16 emakume 132 gizon

Medikuarengana joan da %59,5 14 emakume 105 gizon

Ospitalean sartu da %47 9 emakume 85 gizon

Ezin izan du tratamendua
hartu

%35,5 6 emakume 65 gizon

Lo egiteko edo lasaitzeko
medikazioa

%38 10 emakume 66 gizon

Ikasketa ohikoenak %49,5 oinarrizkoak 8 emakume: oinarrizkoak 91 gizon: oinarrizkoak

Ikasketak homologatu ditu %2 -- 2 gizon

Azken urtean ikasi du %41,5 8 emakume 75 gizon

Atzerritarrak: ondo mintzo
dira gaztelaniaz

%44,8 emakume 1 46 gizon

Atzerritarrak: beste hiz-
kuntza batzuk

arabiera %42,2
emakume 1: arabiera

42 gizon: arabiera

2 emakume: portugesa

Ez dute lanik %97,5 17 emakume 178 gizon

Ez dira lan bila ari %59 8 emakume 110 gizon
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ADIERAZLEA GUZTIRA: %100 EMAKUMEAK: %8,5 GIZONAK: %91,5

Lana ez bilatzeko arrazoia
%58,5 gaixotasuna/pape-

rik ez izatea

5 emakume: 61 gizon:

gaixotasuna
gaixotasuna/paperik ez

izatea

6 hilabetetik gorako
aurreko lana

%62 12 emakume 112 gizon

Diru-sarrera ohikoenak %26,5 gizarte prestazioa

5 emakume: kalean
eskeko ibiltzea

48 gizon:
gizarte prestazioa

5 emakume: giz. prestazioa

Diru-sarreraren batez bes-
teko kopururik ohikoena

469,5 €

Kalean eskeko ibiltzea:
240 € 465,55 €

Prestazioa: 506,8 €

Gastuaren partida nagusia %26 janaria 6 emakume: janaria 46 gizon: janaria

DATU ABSOLUTUAK 200 pertsona emakumeak: 17 gizonak: 183

Egoera zibila %66 ezkongabeak
10 emakume: izatezko

bikotea
127 gizon: ezkongabeak

Bikotekidea du -
harekin bizi da

%12,5 - %72 10 emakume - 9 emakume 15 gizon-9 gizon

Seme-alabak ditu -
haiekin bizi da

%38 - %1,3 11 emakume - 0 emakume 65 gizon - gizon 1

Adin nagusia arte bizi
izan da

%89 Familia 14 emakume: familia 165 gizon: familia

Harremanak familiarekin %69 12 emakume 126 gizon

Harremanak lagunekin %52 9 emakume 95 gizon

Inguruko konfiantzazko
pertsonak

%60 8 emakume 112 gizon

Posta jaso dezake %77 12 emakume 142 gizon

Deiak jaso ditzake %82,5 13 emakume 152 gizon

Espetxean egon da %38 6 emakume 70 gizon

Adingabeen zentro baten
egon da sartuta

%12 -- 24 gizon

Adingabeen harrera zen-
tro batean egon da

%2,50 -- 5 gizon

Erroldatuta daude %77 14 emakume 140 gizon

Erroldatze-tokia %66,2 Bilbo 9 emakume: Bilbo 93 gizon: Bilbo

Ez daude erroldatuta %20,5 3 emakume 38 gizon1

Ez erroldatzeko
zio nagusia

%58,7 ez lortua
emakume 1: saiatu ez

26 gizon: ez lortua
emakume 1: ez lortua2

Eguneroko bizitza %88,5 Bilbo 15 emakume: Bilbo 162 gizon: BIlbo

Etxearen kontzeptua %35 kalea 6 emakume: aterpetxea 66 gizon: kalea

Etxerik gabekoen delitu-
erasoen biktimak

%48 14 emakume 82 gizon

Baliabideetan daudenen
delitu-erasoen biktimak

%19,5 7 emakume 32 gizon

Nagusiki erabilitako
baliabideak

%81,5 gizarteratzea
17 emakume: zerb. medikoa 147 gizon:

gizarteratzea16 emakume: gizarteratzea

Azken urtean ez du
gaueko zentrorik erabili

%16,5 2 emakume 31 gizon

Baliabide/zerbitzuen
balorazioa

%57 ondo - oso ondo
10 emakume: ondo - oso

ondo
104 gizon: ondo - oso

ondo

1Galdetutako bost gizonek galdera ez dutenez erantzun, erroldatuta eta erroldatuta ez daudenen batuketak ez du 100 ematen.
2Emakume batek ez du galdera hau erantzuten.



PROFILAK: EZAUGARRIAK

Profilak

Profil bakoitzaren alderdirik garrantzitsuenak adierazteko, interesgarria da azterturiko adierazle
guztien konparazio-laukia aurkeztea, eta, bertan, talde osoari buruzkoak ere jasoko dira.

Horrela, informazioaren irakurketa bikoitza egin daiteke: profil bakoitzari dagokiona eta euren
arteko desberdintasunak eta etxerik gabeko pertsona guztiekiko konparazioa (horiek aurreko
ataleko guztizko datuen laukiekin konparatuz gero).

Ondore eragileetarako, errazago irakurtzeko, bi lauki aurkeztuko ditugu, profilak bi taldetan
(bakoitzean identifikaturiko arazo nagusiaren arabera) banatzearen ondoriozkoak. Hain zuzen
ere, lauki hauek honako honi dagozkio:

• Ikerketa honetan arazo pertsonalak (kontsumo aktiboak eta buruko gaixotasunak) izenarekin
identifikaturikoa egotea: 1., 2., 3. eta 4. profilak (talde osoaren %62).

• Etxebizitzarik ez edukitzea: 5., 6. eta 7. profilak (etxerik gabeko pertsona guztien %38).

Lauki bakoitzaren atzean laburpen erako eduki batzuk aurkeztuko ditugu, profil bakoitzaren
ezaugarriak adierazten dituztenak. Bakoitza hobeto ezagutzeko, profil bakoitzaren zazpi kapitu-
lu espezifikoak irakurtzea gomendatzen dugu.

Azkenik, profilen arteko desberdintasun nagusiak adierazten dira, adierazlerik garrantzitsuene-
tan.

Arazo pertsonaleko profilak

1., 2., 3. eta 4. profilek arazo pertsonalak partekatu arren, bakoitza ondoren adierazitakoaren ara-
bera identifikatu ahal da:

1. profilak adierazitako pertsona…

• jatorri nazionalekoa, familiarekin arazoak izan ondoren kalean gelditu da
• aldian kronifikaturiko talde garrantzitsua
• adin ertainekoa eta 50 urtetik gorako pertsonak ditu
• gaixotasun larrikoa eta osasunari buruzko iritzi txarrekoa da
• gehienbat alkohola (lantzean behin), porroak eta kokaina hartzen ditu
• osasun-zerbitzuak erabili eta lasaigarriak hartzen ditu
• ikasketa maila urrikoa da eta ez du ikasten jarraitu 
• lanik eduki ez eta ez du bilatzen, osasun txarra duelako
• kalean eskatu edo gizarte-prestazioa jasotzen du, eta dirua janaritan eta drogatan gastatzen du
• familiarekin bizi izan da, baina orain familiarekin harreman handirik ez du
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ADIERAZLEA GUZTIRA: %100 EMAKUMEAK: %8,5 GIZONAK: %91,5

Profesionalekin pozik ez %19,7 -- 16 gizon

Baliabideekin pozik ez %96,5 7 emakume 76 gizon

Erabiltzaileekin pozik ez %5,8 -- 45 gizon



• gehienak espetxean egon dira, eta batzuk adingabekoak barneratzeko zentroetan ere bai
• Bilbon erroldatuta dago, eguneroko bizitza bertan egin eta etxetzat kalea hatzen du 
• delituak eta erasoak jasateko arriskua dauka
• zerbitzuekin eta baliabideekin kritikoa da

2. profilak adierazitako pertsona…

• jatorri nazionalekoa izan eta kalean familiarekin arazoak izatearen ondorioz dago
• talde kronifikatu bat eta etxerik gabeko egoeran oraintxe sartutako beste bat
• 1. profilekoa baino adin apur bat nagusiagoa, eta 50 urtetik gorako pertsona kopurua 1. profi-

lean baino bi aldiz handiagoa
• osasun ona duela esaten du, gaixotasun larriak eduki eta lasaigarriak hartu arren
• droga-kontsumo eta ospitaleratze urriagoak, 1. profilean baino
• oinarrizko ikasketak eta heziketa-jardueren presentzia handiagoa, 1. profilean baino
• lanik gabe dago eta ez du bilatzen, gehienbat gaixorik dagoelako
• gizarte-prestazioa hartu eta dirua janaritan eta ostatuan gastatzen du
• familian 1. profileko pertsona baino luzaroago bizi izan da
• espetxean eta adingabekoak barneratzeko zentroetan  1. profileko pertsona baino proportzio

txikiagoan egon da
• Bilbon erroldaturik dago eta bizimodua udalerri horrexetan egiten du, baina 1. profileko per-

tsonak baino proportzio txikiagoan; bere etxea aterpetxea da
• delituak eta erasoak 1. profileko pertsonak baino neurri txikiagoan jasan ditu
• jantokia erabili eta baliabideak beste profil batzuetakoek baino gutxiago kritikatzen ditu; batez

ere, baliabideekin ez dago pozik, eta profesional taldeekin eta erabiltzaileekin nahiko pozik
dago

3. profilak adierazitako pertsona…

• atzerritarra da eta 6 hilabetetik 5 urtera bitarteko aldia egin du kalean, alkoholarekin eta dro-
gekin arazoak izatearen ondorioz

• gazteagoa eta irregularra da kasuen erdian
• Marokotik iritsi eta Espainian ibilbide luzea dauka; iritsi ondoren sartu da etxerik gabeko ego-

eran
• gaixotasun larrien ehunekoak modu objektiboan adierazten dutenek baino osasun txarragoa

duela esaten du 
• porroak eta kokaina hartzen ditu, baita lasaigarriak ere
• oinarrizko ikasketak ditu 
• orain ez dauka lanik, baina 1. eta 2. profiletako pertsonek baino neurri handiagoan bilatzen du;

gainera, 1. eta 2. profiletako pertsonek baino lehenagoko lan-proportzio urriagoa dauka 
• ez du lanik bilatzen gaixorik dagoelako edo paperik ez duelako
• kalean bizi da eta dirua janaritan gastatzen du
• familiarekin bizi izan da eta oraindik ere hamarrenak ditu horrekin
• espetxean egon da
• Bilbon erroldaturik dago, eguneroko bizitza bertan egiten du eta bere etxea kalea da
• etxerik gabeko egoeran dagoenetik delituak jasan ditu, baina baliabideetan gutxiago
• dutxak erabiltzen ditu, eta gaueko zentroak erabiltzen ez dituen pertsona-ehuneko handia

dago 
• kritikoa da zerbitzuekin, batez ere baliabideekin
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4. profilak adierazitako pertsona…

• Espainiara iritsi eta etxebizitzarik ez duen atzerritarra da 
• 3. profileko pertsona baino apur bat nagusiagoa da, eta 50 urteko edo hortik gorako taldea

dago
• Afrikatik iritsitakoa da, batez ere Saharatik hegoalderako Afrikatik; Espainian ibilbide luzea

egin du, ia oso-osorik etxerik gabeko egoeran
• 3. profileko pertsonak baino osasun txarragoa eta gaixotasun larriagoak
• 3. profilekoa baino erregularizatuagoa da
• porroak, alkohola (lantzean behin) eta kokaina hartzen ditu
• oinarrizko ikasketak ditu 
• ez dauka lanik, baina 1. eta 2. profiletako pertsonek baino neurri handiagoan bilatzen du
• 3. profileko pertsona baino neurri handiagoan bizi izan da familiarekin, eta orain ere harreman

handiagoak ditu familiarekin
• espetxean eta adin gabekoak barneratzeko eta hartzeko zentroetan egon da
• Bilbon erroldatuta dago eta bertan bizi da, bere etxea aterpetxea da
• delituak eta erasoak aurreko profileko pertsonak baino sarriago jasan ditu, baliabideen

barruan
• osasun-zerbitzuak erabili eta zerbitzuekin pozik dago

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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ARAZO NAGUSIA: ARAZO PERTSONALAK

ADIERAZLEA 1. PROFILA - %14,5 2. PROFILA - %27,5 3. PROFILA - %7 4. PROFILA - %13

DATU ABSOLUTUAK

Guztira: 29 pertsona Guztira: 55 pertsona Guztira: 14 pertsona Guztira: 26 pertsona

Emakumeak: 4 Emakumeak: 8 Emakumeak: 0 Emakumeak: 2 

Gizonak: 25 Gizonak: 47 Gizonak: 14 Gizonak: 24

Etxe barik egoteko
zio nagusia

%24 arazoak
familiarekin

%31 arazoak
familiarekin

29 arazoak alkohola
edo drogekin

34% beste herrialde
batetik etortzea eta

etxebizitzarik ez izatea

Etxe barik eginiko
denbora

%34,5
5 urtetik gora

%29,1
5 urtetik gora

%28,6
6 hilabete-2 urte %38,5

2-5 urte
%27,2 1-3 hilabete %28,6 2-5 urte

Gizonak %86,2 %85,5 %100 %92,3

Emakumeak %13,8 %14,5 -- %7,7

Batez besteko adina 38 urte 40 urte 35 urte 36 urte

30 urtetik beherakoak %17 %11 %36 %11,5

50 urte edo gehiago %7 %13 -- %7,7

Espainiako estatukoak %100 %100 -- --

Espainiako estatuko
gehiengoa

%59 EAE %65,5 EAE -- --

Atzerrikoak -- -- %100 %100

Jatorrizko herrialde
nagusia

-- -- %36 Maroko
%27 Afrika

(Maroko barik)
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ARAZO NAGUSIA: ARAZO PERTSONALAK

ADIERAZLEA 1. PROFILA - %14,5 2. PROFILA - %27,5 3. PROFILA - %7 4. PROFILA - %13

Batez besteko den-
bora Espainian

-- -- 8 urte 7 urte

Egoera irregularra -- -- %50 %42,3

Egoera irregularrean
egoteko zio nagusia

-- --
%57,1 baimenik

gabe sartzea
%81,8 baimenik

gabe sartzea

Osasun egoera
%52 hala moduz-

koa-txarra-oso txarra
%74 ona-oso ona

%71 hala moduzkoa-
txarra

%81 hala moduzkoa-
txarra-oso txarra

Gaixotasun larriak %65 %74,5 %50 %53,8

Gaixotasunik ohiko-
enak

Hepatitisa-VIH Hepatitisa VIH VIH

Kontsumorik
ohikoenak

Alkohola lantzean
behin %65,5

Porroak %54,5 Porroak %50 Porroak %65,4

Porroak eta kokaina
%62,1

Alkohola lantzean
behin %50,9 Kokaina %50

Alkohola lantzean
behin %57,7

Kokaina %43,6 Kokaina: %46,2

Osasun txartela du %89,7 %85,5 %64,3 %76,9

Medikuarengana
joan da

%62,1 %74,5 %35,7 %73,1

Ospitalean sartu da %75,9 %47,3 %50 %61,5

Ezin izan du
tratamendurik hartu

%69 %32,7 %42,9 %53,8

Lo egiteko/lasaitzeko
medikazioa hartu du

%69 %63,6 %35,7 %61,5

Ikasketa ohikoenak %55,2 oinarrizkoak %56,4 oinarrizkoak %43 oinarrizkoak %61,6 oinarrizkoak

Ikasketak
homologatu ditu

-- -- %7,1 %3,8

Azken urtean
ikasi du

%17,2 %34,5 %28,6 %26,9

Atzerritarrak: ondo
mintzatzen dira
gaztelaniaz

-- -- %78,6 %69,2

Atzerritarrak: beste
hizkuntza batzuk

-- -- %50 Frantsesa
%28 Frantsesa

%28 Portugesa

Ez dute lanik %96,6 %98,2 %100 %100

Ez dira lan bila ari %65,5 %63,6 %50 %53,8

Lana ez bilatzeko
zioa

%63,2 gaixotasuna %48,6 gaixotasuna

%28,6 gaixotasuna

%35,7 gaixotasuna
%28,6 paperik ez

6 hilabetetik gorako
aurreko lana

%79,3 %76,4 %57,1 %53,8

Sarrerarik ohikoena

%34,5 kalean eske
%41,8 gizarte

prestazioa
%35,7 kalean eske %30,8 kalean eske%34,5 gizarte

prestazioa

Sarreraren batez
besteko kopurua

541 €/ 400 € 485 € 130 € 225,6 €
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Inguruko konfian-
tzazko pertsonak

%37,9 %56,4 %50 %61,5

Posta jaso dezake %89,7 %80 %78,6 %88,5

Deiak jaso ditzake %89,7 %87,3 %78,6 %92,3

Espetxean egon da %75,9 %47,3 %42,9 %57,7

Adingabeen zentro-
an egon da sartuta

%17,2 %20 -- %15,4

Adingabeen harrera
zentroan egon da

-- -- -- %3,80

Erroldatuta daude %82,8 %87,3 %64,3 %65,4

ADIERAZLEA 1. PROFILA - %14,5 2. PROFILA - %27,5 3. PROFILA - %7 4. PROFILA - %13

Gastuaren partida
nagusia

%42,2 janaria %25 janaria
%35,8 janaria %30,8 janaria

%42,2 droga %22 ostatua

Egoera zibila
%34,5 ezkongabeak

%58,2 ezkongabeak %57,1 ezkongabeak %69,3 ezkongabeak
%34,5 izatezko bikot.

Bikotekidea du -
harekin bizi da

%37,9 - %63,6 %14,5 - %75 -- %11,5 - %100

Seme-alabak ditu -
haiekin bizi da

%65 - %0 %47,3 - %0 %28,6 - %0 %30,8 - %0

Adin nagusia arte
bizi izan da...

%72,3 Familia %91 familia %92,9 familia %88,5 familia

Harremanak familia %55,2 %65,5 %78,6 %69,2

Harremanak
lagunekin

%44,8 %50,9 %50 %53,8

Erroldatze-tokia %66,5 Bilbo %58,3 Bilbo %88,9 Bilbo %88,2 BIlbo

Ez daude erroldatuta %17,2 %12,7 %35,7 %34,6

Ez erroldatzeko zio
nagusia

%25 ez lortua
%57,1 ez lortua %60 ez lortua

%11,5 ez lortua

%25 saiatu ez %11,5 saiatu ez

Eguneroko bizitza %100 %87,3 Bilbo %100 Bilbo %80 Bilbo

Etxearen kontzeptua %100 kalea %33 aterpetxea %100 kalea %39 aterpetxea

Etxerik gabekoen
delitu/erasoen
biktimak

%89,7 %52,7 %64,3 %69,2

Baliabideetakoen
delitu/erasoen
biktimak

%37,9 %12,7 %14,3 %42,3

Gehienbat erabilita-
ko baliabidea

%86,2 medikuak %78,2 jantokia %85,7 dutxak %92,3 medikuak

Azken urtean ez du
gaueko zentrorik
erabili

%10,3 %16,4 %28,6 %15,4

Baliabide/zerbitzuen
balorazioa

%58,6 halamoduz-
koa-txarra-oso txarra

%54,4 ona-oso ona
%57,1

halamoduzkoa
%50 ona-oso ona



Etxebizitza-arazoak dituzten profilak

5., 6. eta 7. profilek etxebizitza-arazoak izan arren, bakoitza ondoren adierazitakoaren arabera
identifikatu ahal da:

5. profilak adierazitako pertsona…

• jatorri nazionalekoa da, eta etxebizitza ordaindu ezin izatearen ondorioz dago etxerik gabeko
egoeran, bizitza normalizatua egin ondoren

• adin nagusienekoa da, profil guztien artean, eta gehienak 50 urtetik gorakoak dira
• osasun egoera ona dauka eta ez du lasaigarririk hartzen; alkohola baino ez du hartzen, lantze-

an behin
• gainerako profiletako pertsonek baino heziketa maila handiagoa dauka, eta unibertsitateko ikas-

ketak ere bai, zenbait kasutan
• ez dauka lanik, lehen eduki duen arren, eta orain ez du bilatzen jubilatuta dagoelako eta gizarte-

prestazioa jasotzen duelako; dirua janaritan gastatzen du
• banandutako eta dibortziaturiko pertsonen presentzia handia
• familiarekin bizi izan da, baina orain beste profilekoek baino harreman gutxiago ditu familiarekin
• erroldatuta dago eta Bilbon bizi da; bere etxea aterpetxea da
• urte osoan lo egiteko baliabideak erabiltzen ditu eta kritikoagoa da zerbitzuekin eta baliabide-

ekin

6. profilak adierazitako pertsona…

• atzerritarra da eta beste estatu batetik iristeagatik eta etxebizitzarik ez aurkitzeagatik dago
etxerik gabeko egoeran

• oraintsu sartu da etxerik gabeko egoeran eta egoera irregularrean dago 
• Magrebekoa da, oso gaztea, baina 50 urteko eta hortik gorako pertsonak ere badaude
• osasun-egoera ona dauka eta ia ez dauka gaixotasun larririk; ez du lasaigarririk hartzen eta

gutxitan erabiltzen ditu osasun-zerbitzuak
• noizean behin baino ez du alkoholik hartzen
• oinarrizko ikasketak ditu, baina gehienek ikasi egin dute azken urtean
• espainolez mintzatzeko arazoak ditu
• ez dauka lanik eta ez du bilatzen, paperik ez duelako; hala ere, lantxoak egiten ditu eta dirua

janaritan gastatzen du
• familiarekin bizi izan da eta horrekin harremanak ditu
• adingabekoak hartzeko zentroetan egon da
• Bilbon eta beste udalerri batzuetan erroldatuta dago; eguneroko bizitza Bilbon egiten du eta

bere etxea kalea da; izan ere, lautik batek ez du gaueko baliabiderik erabili azken urtean
• erasoak jasan ditu etxerik gabeko egoeran dagoenetik, baliabideen barruan baino gehiago
• dutxak erabili eta baliabideekin pozik dago

Etxerik gabekoek Bizkaian duten profila eta beharrizanak
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ADIERAZLEA 1. PROFILA - %14,5 2. PROFILA - %27,5 3. PROFILA - %7 4. PROFILA - %13

Profesionalekin
pozik ez

%41,2 %20 %11,1 %18,8

Baliabideekin
pozik ez

%70,6 %100 %88,8 %75

Erabiltzaileekin
pozik ez

%11,8 %4 %11,1 %6,3



7. profilak adierazitako pertsona…

• atzerritarra da eta beste estatu batetik iristeagatik eta etxebizitzarik ez aurkitzeagatik dago
etxerik gabeko egoeran

• aurreko profileko pertsonek baino ibilbide luzeagoa dauka etxerik gabeko egoeran, baina
Espainian ez da hain luzaro egon

• Marokotik etorri da eta 6. profilekoa baino gazteagoa da
• osasun-egoera hobea eta gaixotasun gutxiago dauka, 6. profilekoak baino, eta ez du lasaigarri-

rik hartzen
• ez du alkoholik eta drogarik hartzen
• azken urtean gehien ikasi duen taldea da
• zailtasunak ditu espainolez mintzatzeko
• ez dauka lanik eta ez du bilatzen, paperik ez duelako; sare informaletik laguntza jasotzen du,

baina oso urria, eta dirua janaritan eta familiarekiko komunikazioan gastatzen du, familiare-
kin beste profil batzuetako pertsonek baino harreman handiagoak baititu

• Bilbon dago erroldatuta eta bertan bizi da; bere etxea aterpetxea edo ostaturen bat da
• 6. profilekoak baino delitu gutxiago jasan ditu
• gizarteratzeko zentroak erabiltzen ditu eta gainerako profiletakoak baino pozago dago baliabi-

deekin

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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ARAZO NAGUSIA: ETXEBIZITZARIK EZ

ADIERAZLEA 5. PROFILA - %5,5 6. PROFILA - %12 7. PROFILA - %20,5

DATU ABSOLUTUAK

Guztira: 11 pertsona Guztira: 24 pertsona Guztira: 41 pertsona

Emakumeak: 2 Emakumeak : 0 Emakumeak : 1

Gizonak: 9 Gizonak: 24 Gizonak: 40

Etxe barik egoteko zio
nagusia

%37 etxebizitza
ordainduta ez izatea

%75 beste herrialde bate-
tik etorri eta etxebizitzarik

ez izatea

%66 beste herrialde bate-
tik etorri eta etxebizitzarik

ez izatea

Etxe barik emandako
denbora

%36,4 1-3 hilabete
%66,7 1-3 hilabete

%43,9 1-3 hilabete

%36,4 5 urtetik gora %43,9 6 hilabete-2 urte

Gizonak %81,8 %100 %97,6

Emakumeak %18,2 -- %2,4

Batez besteko adina 54 urte 30 urte 28 urte

30 urtetik behera %9 %58,3 %63

50 urte edo gehiago %64 %12,5 %2

Espainiako estatukoa %100 -- --

Espainiako gehiengoa %45,4 EAE -- -- 

Atzerritar jatorria -- %100 %100

Jatorrizko herrialde
nagusia

--
%83 Magreb:
Maroko-Aljeria

%56 Maroko

Espainian batez besteko
denbora

-- 3 urte eta erdi 2 urte eta erdi 

Egoera irregularra -- %79,2 %80,6

Egoera irregularrean
egoteko zio nagusia

--
%94,7

baimen barik sartzea
%81,8

baimen barik sartzea

Osasun egoera %73 ona-oso ona %67 ona-oso ona %85 ona-oso ona

Gaixotasun larriak %27,3 %20,8 %19,5

Gaixotasunik ohikoenak VIH-elbarria-arnas arazoak Elbarritasuna
Hepatitisa-ACV-

Elbarritasuna

Kontsumo ohikoenak
Alkohola lantzean behin

bakarrik %36,3
Alkohola lantzean behin

bakarrik %16,7
Alkohola lantzean behin

bakarrik %7,3
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ARAZO NAGUSIA: ETXEBIZITZARIK EZ

ADIERAZLEA 5. PROFILA - %5,5 6. PROFILA - %12 7. PROFILA - %20,5

Osasun txartela du %90,9 %33,3 %68,3

Medikuarengana joan da %54,5 %37,5 %51,2

Ospitalean sartu da %18,2 %16,7 %41,5

Ezin izan du tratamendua
hartu

%36,4 %16,7 %12,2

Lo egiteko/lasaitzeko
medikazioa

-- -- --

Ikasketa ohikoenak

%36,4 oinarrizkoak

%37,5 oinarrizkoak %41,5 oinarrizkoak%36,4 bigarren mailakoak

%18,2 unibertsitatekoak

Homologaturiko ikasketak -- -- --

Azken urtean ikasi du -- %62,5 %80,5

Atzerritarrak: ondo min-
tzatzen dira gaztelaniaz

-- %29,1 %26,8

Atzerritarrak: beste
hizkuntzak

-- %70,8 arabiera %48,7 arabiera

Ez dute lanik %90,9 %100 %95,1

Ez dira lan bila ari %72,7 %45,8 %58,5

Lana ez bilatzeko zioa
%42,9

jubilatua/pentsioduna
%81,8 paperik ez  %37,5 paperik ez 

6 hilabetetik gorako
aurreko lanak

%81,8 %33,3 %48,8

Sarrerarik ohikoena %54,5 gizarte prestazioa
%12,5 lantzean behingo lana %9,8 sare informala

%12,5 sare informala

Sarrerako batez besteko
kopurua

542,7 € 97,5 € / 5 € 365 €

Gastuaren partida nagusia %27,3 janaria %25 janaria
%22 janaria

%21,4 familiarekin hitz egin

Egoera zibila

%45,5 ezkongabeak

%91,7 ezkongabeak %90,3 ezkongabeak%36,3
banatuak-dibortziatuak

Bikotea du - harekin bizi
da

%9,1 - %100 -- %4,8 - %50

Seme-alabak ditu - haie-
kin bizi da

%63,6 - %0 %20,8 - %0 %17,1 - %14,3

Adin nagusikoa izan arte
bizi izan da…

%91 familia %91,7 familia %97,6 familia

Harremanak familiarekin %36,4 %75 %85,4

Harremanak lagunekin %81,8 %29,2 %63,4

Inguruko konfiantzazko
pertsonak

%81,8 %58,3 %78

Posta jaso dezake %81,8 %37,5 %78

Deiak jaso ditzake %81,8 %41,7 %90,2

Espetxean egon da %27,3 %4,2 %7,3

Adingabeen zentroan
egon da sartuta

%9,1 %8,3 %2,4

Adingabeen harrerako
zentroan egon da

-- %8,3 %2,4



PROFILAK: DESBERDINTASUN NABARIAK

Aurreko atalean ez bezala, bertan profil bakoitza bere aldetik azaldu baitugu, atal honetan arlo
bakoitzeko profil garrantzitsuena edo garrantzitsuenak adieraziko ditugu. Hain zuzen ere, adie-
razlea adieraziko dugu, eta, eskuinetara, egoera horretako profil nagusiak.

Arlorik garrantzitsuenak baino ez ditugu adieraziko, eta, profilen artean estatistika mailako des-
berdintasun handiak daudenean, ez da adierazlea komentatuko.

Etxerik gabeko pertsonak: zergatik eta noiztik:

• Etxetik familia-arazoen, bikote-harremana apurtzearen edo erakunderen batetik irten ondo-
ren familia-laguntzarik ez edukitzearen ondorioz doazenetariko gehienak 2. profilekoak dira.

• Beste herri batetik iritsi eta etxebizitzarik ez dutenak, batez ere, 6. eta 7. profiletakoak dira.
• 4. profilean etxerik gabeko egoeran oraintsuen sartu direnak biltzen dira, baina baita egoera

horretan bost urte baino gehiago igaro dutenak ere.
• 7. profilean, batik bat, etxerik gabeko egoeran sei hilabetetik bi urtera bitarteko aldia igaro

dutenak sartzen dira.

Adina:

• 30 urtetik beherakoak 6. eta 7. profiletakoak dira.
• 30-39 urte dituztenak 4. profilekoak dira
• 50 urtekoak edo hortik gorakoak 5. profilekoak dira.
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ADIERAZLEA 5. PROFILA - %5,5 6. PROFILA - %12 7. PROFILA - %20,5

Erroldatuta daude %90,9 %41,7 %87,8

Erroldatze-tokia %80 Bilbo
%40 Bilbo

%63,9 Bilbo
%40 beste udalerri bat

Ez daude erroldatuta Erantzunik ez %58,3 %36,1

Erroldatuta ez egoteko
arrazoi nagusia

Erantzunik ez %92,8 ez lortua %95,2 ez lortua

Eguneroko bizitza %90,9 Bilbo %95,8 Bilbo %78 Bilbo

Etxearen kontzeptua %37 aterpetxea %100 kalea
%34 aterpetxea

%34 pentsioa-pisua

Etxerik gabekoen
delitu/erasoen biktimak

%18,2 %29,2 %9,8

Baliabideetakoen
delitu/erasoen biktimak

%9,1 %12,5 %12,2

Nagusiki erabilitako balia-
bidea

%100 lo egitea
(aterpetxea-ostatua)

%78,2 dutxak
%92,7

gizarteratzea

Azken urtean ez du gaue-
ko zentrorik erabili

-- %25 %17,1

Baliabide/zerbitzuen balo-
razioa

%90,9 halamoduzkoa-
txarra

%79,2 ondo-oso ondo %82,9 ondo-oso ondo

Profesionalekin pozik ez %7,7 -- --

Baliabideekin pozik ez %93,3 %16,7 %17,1

Erabiltzaileekin pozik ez -- -- --



Jatorrizko estatua eta agiri-egoera, jatorriz atzerritarrak diren pertsonentzat:

• Marokokoak 6. eta 7. profiletakoak dira.
• Europakoak 3. eta 4. profiletakoak dira.
• Amerikakoak eta Saharatik hegoalderako Afrikakoak 4. profilekoak dira.
• Europakoak 4. profilekoak dira.

Osasun-egoera, gaixotasunak eta osasun-laguntza:

• Osasun-egoerarik onena 6. profilekoek dute, eta txarrena, berriz, 2. eta 4. profiletakoek.
• Gaixotasun garrantzitsuen proportziorik handiena 2. profileko pertsonek dute, eta halako gai-

xotasunik gutxien dutenak, berriz, 7. profilekoak dira. 
• Gehien ospitaleratu direnak 1. profilekoak dira, eta ezin izan dute tratamendurik hartu horre-

tarako leku egokirik ez edukitzeagatik; gainera, lasaigarriak hartzen dituzte.

Alkohola eta drogak:

• Alkoholik (sarritan eta lantzean behin) eta kokainarik gehien hartzen dutenak 1. profilekoak
dira.

• Porrorik gehien hartzen dutenak 1., 2. eta 4. profiletakoak dira.
• Heroinarik gehien hartzen dutenak 1. eta 2. profiletakoak dira.

Heziketa eta hizkuntzak:

• Azken urtean gehien ikasi dutenak 7. profilekoak dira, eta gutxien ikasi dutenak 1. profilekoak.
• Espainolez txarren mintzatzen direnak 6. eta 7. profiletakoak dira.

Egoera ekonomikoa:

• Noizbait 6 hilabetetik gorako lana proportziorik txikienean izan dutenak 6. profilekoak dira.
• Lanik paperik ez edukitzeagatik proportziorik handienean bilatzen ez dutenak 6. eta 7. profi-

letakoak dira.
• Lanik erretirodunak izateagatik proportziorik handienean bilatzen ez dutenak 5. profilekoak

dira; drogazaleak izateagatik edo desintoxikazio-prozesuan egoteagatik bilatzen ez dutenik
gehienak 2. profilekoak dira.

• Kalean gehien eskatzen dutenak 1. profilekoak dira.
• Gizarte- eta langabezia-prestaziorik gehienak jasotzen dituztenak 2. profilekoak dira.
• Diru-sarrera iturririk gutxien dutenak 7. profilekoak dira.
• Drogan gasturik handiena dutenak 2. profilekoak dira.
• Familiarekin telefonoz hitz egiten gehien gastatzen dutenak 7. profilekoak dira.
• Gehien aurrezten dutenak 4. profilekoak dira.

Familia eta gizarte-loturak:

• Banandutako eta dibortziaturiko gehienak 3. eta 5. profiletakoak dira.
• Seme-alaba proportziorik handiena dutenak 1. profilekoak dira.
• Adin nagusitasunera heldu arte familiarekin luzaroen bizi izan direnak 1. profilekoak dira. 
• Deiak eta posta proportziorik txikienean jaso ditzaketenak 6. profilekoak dira.

Harremanak justiziarekin:

• Espetxean egon direnak, batez ere, 1. profilekoak dira; erakunde horretan gutxien egon dire-
nak, aldiz, 6. eta 7. profiletakoak dira.
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Erroldatzea eta bizilekua:

• Erroldatze-ehunekorik txikiena 6. profilekoek dute; hala eta guztiz ere, profil horretan errol-
daturik daudenik gehienak EAEtik kanpoko udalerriren batean daude erroldatuta.

• Erroldatzen gutxien saiatu direnak 4. profilekoak dira; gehien saiatu direnak (baina lortu gabe),
ordea, 6. profilekoak dira.

• Eguneroko bizitza Bilbotik kanpoko udalerriren batean neurririk handienean egiten dutenak
4., 5. eta 7. profiletakoak dira.

• Etxerik gabeko egon eta baliabideetan bertan deliturik edo erasorik gehienak jasan dituztenak,
alde handiz, 1. profilekoak dira. Etxerik gabeko egoeran daudenetik halakorik gutxien jasan
dutenak, aldiz, 7. profilekoak dira

Erabilitako zerbitzuak eta baliabideak:

• Hauxe gutxien erabiltzen dutenak…
• jantokia: 1. eta 3. profilekoak
• arropa-zerbitzua: 4. profilekoak
• armairuak: 3. profilekoek
• gizarteratze-zentroak: 5. profilekoak
• dutxak, sendagilea eta oinarrizko gizarte-zerbitzuak: 6. profilekoak
• Zerbitzuei eta baliabideei buruzko baloraziorik positiboenak 6. eta 7. profiletakoek egin dituz-

te.
• Zerbitzu eta baliabideok hala-moduzkotzat baloratzen dituztenetik gehienak 3. profilekoak

dira.
• Baloraziorik kritikoena egin dutenak 5. profilekoak dira.
• Profesional taldeek emandako tratuaren bereizkeria gehien kritikatu dutenak 1. profilekoak

dira.
• Profesional taldeek euren kultura ezagutzen ez dutela, armairuak behar direla eta baliabideak

mistoak izan behar ez direla diotenak 4. profilekoak dira.
• Baliabideetan zaintza handiagoa egon behar dela diotenak 5. profilekoak dira.
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12. ERANSKINA

BIZKAIKO ETXERIK GABEKO PERTSONEI EGINDAKO INKESTA. 2008

Profil soziodemografikoa

1. Sexua.

2. Adina._____ urte

3. Zein estatutan jaio zara? Zehaztu: (Espainia bada, igaro G.3.1era; bestela, 3.2 galderara).

3.1. Espainola bazara, zein probintziatan jaio zara? 

3.2. Atzerritarra bazara: noiztik zaude Espainian? _____ urte.

3.2.1. Zer agiri-egoera daukazu gaur egun? 

3.2.2. Zergatik zaude egoera horretan?

4. Erroldaturik zaude? 

4.1. Zer udalerritan zeuden erroldatuta? ___________ Zehaztu

II. kapitulua. Etxerik gabekoei egindako inkesta
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Espainiar nazionalitatea 1

Europar Batasuneko herrialderen bateko nazionalitatea 2

Egoitza iraunkorreko baimena 3

Aldi baterako egoitza baimena 4

Ikasketak egiteko baimena 5

Asilo-eskatzailea 6

Errefuxiatu estatusa 7

Egoera irregularra 8

ED/EE 99

3.2.2. galderara joan

Gizona 1

Emakumea 2

Herrialdean baimenik barik sartu eta ez dut lortu nire egoera erregularizatzea 1

Turista lez sartu nintzen herrialdean eta gelditu egin naiz 2

Ikasle lez sartu nintzen herrialdean eta gelditu egin naiz 3

Lan eta egoitza baimena izan nuen, baina ezin izan dut berritu 4

Lan baimena izan nuen eta ezin izan dut berritu 5

Adingabe lez sartu nintzen eta ezin izan dut nire egoera erregularizatu 6

Beste batzuk: (zehaztu) 7

ED/EE 99

Bai 1 G.4.1.ra joan

Ez 2 G.4.2.ra joan

ED/EE 99 G.4.2.ra joan



4.2. Zergatik ez zaude erroldatuta?

5. Bizilekua.

5.1. Zer udalerritan egiten duzu eguneroko bizitza? ____________ Zehaztu

5.2. Zein da zure etxea?

5.3. Zergatik daukazu orain etxe edo bizileku hori?

5.4. Noiztik hona zaude egoera horretan?
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Ez naiz saiatu 1

Saiatu naiz baina ez dut lortu 2

ED/EE 99

Aterpetxea 1

Gaueko lokala 2

Kalea 3

Normalean lo egiten dudan pisua edo ostatua 4

Beste toki bat (5.2.1.Zehaztu) 5

ED/EE 99

Ezin nuen aurreko etxea ordaindu 1

Etxetik alde egin nuen arazoak nituelako familiarekin 2

Espetxetik/erreformatoriotik irten eta ez dut familiaren laguntza izan 3

Adingabeak hartzeko zentro batetik irten nintzen 4

Familia barik gelditu nintzen 5

Beste herrialde batetik nator eta ez dut etxerik 6

Etxetik alde egin behar izan nuen urruntze-agindua dela-eta 7

Etxetik alde egin behar izan nuen dibortziatu/banandu ondoren 8

Beste erantzun bat (5.3.1.Zehaztu) 9

ED/EE 99

Hilabete baino gutxiago 1

1 - 6 hilabete 2

6 hilabete - 2 urte 3

2 - 5 urte 4

5 urte baino gehiago 5

ED/EE 99



Zerbitzuen eta ostatuen erabilera

6. Zerbitzu eta baliabide hauetatik, zeintzuk erabili dituzu azken urte honetan?

6.11. Zerbitzu/baliabide horiek erabili ez badituzu, zergatik ez dituzu erabili?

7. Oro har, zer balorazio egiten duzu erabilitako zerbitzuei eta baliabideei buruz? (Balorazioa

hala-moduzkoa, negatiboa edo oso negatiboa bada, igaro 7.1 galderara).

7.1. Zergatik da negatiboa balorazio hori? _____________ Zehaztu

Egoera ekonomikoa

8. Lanari dagokionez: (8.3. galderan EZ erantzunez gero, igaro 8.4. galderara)
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Baliabidea Erabiltzen du Ez du erabiltzen ED/EE

6.1. Lo egiteko ostatua edo aterpetxea 1 2 99

6.2.
Gaua pasatzeko zentroa
(gaueko lokala) 1 2 99

6.3. Babesturiko pisuak 1 2 99

6.4. Jantokiak 1 2 99

6.5. Dutxak 1 2 99

6.6. Arropa 1 2 99

6.7.
Norberaren gauzak uzteko kontsigna
zerbitzua 1 2 99

6.8. Gizarteratze-zentroa 1 2 99

6.9. Zerbitzu medikoak 1 2 99

6.10.
Oinarrizko gizarte zerbitzuak
(gizarte-langilea) 1 2 99

Ez ditut behar izan 1

Behar izan ditut baina ez dut lortzerik izan 2

Ez zait gustatzen erabiltzea 3

Beste erantzun bat (6.11.1.Zehaztu) 4

ED/EE 99

Oso positiboa 1

Positiboa 2

Hala-moduzkoa 3 G.7.1.ra joan

Negatiboa 4 G.7.1.ra joan

Oso negatiboa 5 G.7.1.ra joan

ED/EE 99

Bai Ez ED/EE

8.1. Inoiz izan al duzu 6 hilabetetik gorako lana? 1 2 99

8.2. Lanik ba al duzu orain? 1 2 99

8.3. Lan bila ari zara? 1 2 99



8.4. Lan bila ari ez bazara: zergatik da hori?

9. Azken hilabetean: 

A) Jaso duzu dirurik zergati hauetarikoren baten ondorioz? (erantzun laukian)

B) Eta, jaso duzunean, zer zenbateko lortu duzu? (erantzun laukian).

10. Zertan gastatzen duzu zeure diruaren zatirik handiena? (hautatu aukera bat)

Heziketa

11. Zein da zure gehieneko ikasketa maila? 
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Badaukat lana eta ez dut besterik behar 1

Lana bilatu barik bizitzeko modua ematen didaten
sarrerak (ez lanagatik)/baliabideak ditut 2

Ezin dut lanik ez daukadalako paperik 3

Ezin dut lanik egin gaixotasun bat daukadalako 4

Beste erantzun bat (zehaztu) 5

ED/EE 99

Diru-sarreraren iturra

A) Dirurik jaso al duzu? B) Zenbat?

Jaso du Ez du jaso ED/EE KANTITATEA

9.1. Normalean dudan lana 1 2 99

9.2. Lantzean behin egiten ditudan lan txikiak 1 2 99

9.3. Eskeko nabil kalean 1 2 99

9.4. Gizarte prestazioa (pentsioa, laguntza…) 1 2 99

9.5. Langabezi prestazioa 1 2 99

9.6. Senideek edo lagunek eman didaten dirua 1 2 99

9.7. Elkarte batek eman didan dirua 1 2 99

Janaria 1

Edaria 2

Ostatua 3

Arropa, oinetakoak 4

Garraioak, bidaiak 5

Aisialdia 6

Botikak 7

Beste batzuk (10.1.Zehaztu) 8

ED/EE 99

Bat ere ez; ez dakit ez irakurtzen ez idazten 1

Ez dakit irakurtzen ez idazten 2

Oinarrizko ikasketak (OHO, DBH) 3

Bigarren mailako ikasketka (UBI, IEE, LOGSE...) 4

Unibertsitateko ikasketak 5

ED/EE 99



11.1 ATZERRITARRA BAZARA, homologatu ahal izan dituzu hemen zure ikasketak?

12. Egin duzu heziketa-ikastarorik azken urtean? 

13. Hizkuntzen ezagupenari dagokionez… Zer maila duzu?

Osasuna

14. Zein da zure osasun-egoera? (iritzi subjektiboa)

15. Zure osasunari buruzko esaldi hauetatik, esan ea …
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191

Bai 1

Ez 2

ED/EE 99

IE 999

Bai 1

Ez 2

ED/EE 99

Gaztelania Euskara Beste batzuk (13.1.Zehazt.)

Oso ona 1 1 1

Ona 2 2 2

Hala-moduzkoa 3 3 3

Txarra 4 4 4

Oso txarra 5 5 5

Ez dakit ezer 6 6 6

ED/EE 99 99 99

Oso ona 1

Ona 2

Hala-moduzkoa 3

Txarra 4

Oso txarra 5

ED/EE 99

Bai Ez ED/EE

15.1. Banako osasun txartela duzu 1 2 99

15.2. Medikuarenean izan zara azken 2 hilean 1 2 99

15.3. Gauren bat egin duzu ospitalean azken urtean 1 2 99

15.4.

Botika edo tratamendua hartzeari utzi diozu
horretarako toki egokirik ez duzulako izan azken
urtean 1 2 99

15.5.
Botika hartu duzu lo egiteko edo lasaitzeko azken 2
hilean 1 2 99



16. Alkohola eta drogak hartzeari buruzko esaldi hauetatik, esan ea …

17. Baduzu gaixotasun larririk edo garrantzitsurik? 

17.1. Zer motatakoa?___________(Zehaztu)

Familia eta gizarte-loturak

18. Zein da zure oraingo egoera? (2 edo 3 erantzunez gero, igaro 18.1 galderara)

18.1. Bikotearekin bizi zara orain?

19. Baduzu seme-alabarik? 

19.1. Baten batekin bizi zara orain?

20. Norekin edo non bizi izan zara gehien 18 urte egin arte?
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Bai Ez ED/EE

16.1. Alkohola hartzen duzu normalean (egunero edo ia egunero) 1 2 99

16.2. Lantzean behin hartzen duzu 1 2 99

16.3. Azken hilean porroak erre dituzu (haxisa/kalamua) 1 2 99

16.4. Azken hilean kokaina hartu duzu 1 2 99

16.5. Azken hilean heroina hartu duzu 1 2 99

16.6. Azken hilean beste drogarik hartu duzu (16.6.1.Zein?) 1 2 99

Bai 1

Ez 2

ED/EE 99

17.1 galderara joan 

19.1. galderara joan

18.1. galderara joan

18.1. galderara joan

Ezkongabea 1

Ezkondua 2

Izatezko bikotea 3

Alarguna 4

Banandua 5

Dibortziatua 6

ED/EE 99

Bai 1

Ez 2

ED/EE 99

Bai 1

Ez 2

ED/EE 99

Bai 1

Ez 2

ED/EE 99



20.1. Eta, 18 urte egin arte, bizi izan zara urteren batean…

21. Honako esaldi hauetatik, esan ea…

Norberaren segurtasuna eta harremanak justiziarekin

22. Honako esaldi hauetatik, esan ea…

ESKERRIK ASKO LAGUNTZEAGATIK

Prest egongo zinateke aurrerago gai gehiagori buruz elkarrizketa egiteko, zure egoera hobe-

to ezagutzeko eta, horrela, egoera hori eta jasotzen dituzun zerbitzuei buruz duzun iritzia

hobetu ahal izateko? (Aipatu pizgarria). 

Baietz erantzunez gero, esan, mesedez, kontakturako dituzun datuak (izena, telefonoa eta

kontakturako norabidea, edo kontakturako erreferentziako erakundea).
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20.1 G

20 G Bai Ez ED/EE

Familia biologikoarekin 1 1 2 99

Harrera erakunde batean 2 1 2 99

Harrerako familia batean 3 1 2 99

Beste aukera batzuk (20.2.Zehaztu) 4 1 2 99

ED/EE 99

Bai Ez ED/EE

21.1.

Harremanak dituzu (telefonoz edo gutun
bidez ere bai) zurekin bizi ez den familia-
ko kideren batekin 1 2 99

21.2.

Harremanak dituztu (telefonoz edo
gutun bidez ere bai) zurekin bizi ez den
lagun edo ezagunen batekin 1 2 99

21.3.

Bizi zaren edo lo egiten duzun tokian
konfiantzazko lagunak edo pertsonak
dituzu 1 2 99

21.4. Posta jaso dezakezu tokiren batean 1 2 99

21.5.
Telefono deiak edo lagunak jaso
ditzakezu tokiren batean 1 2 99

Bai Ez ED/EE

22.1.
Etxe barik bizi zaren tokian, delitu edo erasoren bat
jasan duzu? 1 2 99

22.2. Erasoren bat jaso duzu aterpetxe edo zentroren batean? 1 2 99

22.3.
Adingabeak sartzeko zentro edo erreformatorioren
batean izan zara? 1 2 99

22.4. Espetxean izan zara? 1 2 99

22.5. Adingabeak hartzeko zentroren batean izan zara? 1 2 99
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BIZKAIAN ETXE BARIK DAUDENEN PROFILARI ETA BEHARREI BURUZKO AZTERLANA

ERAKUNDEENTZAKO FITXA

Erakundearen izena:

Azterlanaren helburuetako bat Bizkaian etxe barik dauden eta erakundeen laguntza jasotzen duten
pertsonen ZENTSU bat izatea da, haien gaineko profila izateko; horretarako, ondoko informazioa

eskatzen dizugu:

1) Zein izango da zure erakundeko erreferentziako
pertsona prozesu honetan?

2) Etxerik ez dutenak hartzen diren zenbait zentro
kudeatzen ditu zure erakundeak? Eta zein dira zen-
tro horiek? Zentro bakoitzaren harremanetarako
datuak izan ditzakegu?

3) Etxerik ez duten zenbat pertsona hartzen dira zure
erakundean? Eta zentro bakoitzean?

4) Zein datu duzue edo bildu duzue zuen erakundean
hartzen dituzuen etxerik gabeko pertsona bakoitzari
buruz? (Izena, adina, sexua, jatorria, kontsumo mota,
etab.)

5) Pertsona bakoitzari buruzko zein datu eman dieza-
gukezu? Erreferentziako zerrenda osoa izan eta per-
tsonak zentsuan eta inkestako kontsultan bi aldiz ez
agertzea da helburua.

Azterlanaren beste helburu bat pertsona horien beharrak zehaztea da. Horretarako, zuzenean galdetuko
diegu INKESTA baten bidez. Eta prozesu horretan ezinbestekoak zarete. Ahalik eta ondoen egiteko,

informazio hau eskatzen dizuegu:

1) Zuen erabiltzaileei dagokienez, gehienbat iraunko-
rrak edo ibiltariak al dira?

2) Ekainean, uztailean eta irailean inkesta egingo
dugu. Zein da garai onena hile horietan zuen
erabiltzaileei galdera egiteko? 

3)Zuen erakundean edota zentroetan, zein ordutegi
izan liteke onena inkestak egiteko? Zein izan liteke
inkesta egiteko modurik onena?

4) Zein sari izan liteke egokiena, zuen ustez, inkesta
egingo diegun pertsonentzat?

Mesedez, itzuli fitxa hau beteta ekainaren 24a
baino lehen helbide honetara:

Posta elektronikoa: iratxe@gsbiker.com
Fax: 946.361.063

ESKERRIK ASKO ZUEN LAGUNTZAGATIK
Isilpeko informazioa da hau eta estatistika

sekretupean dago



III. KAPITULUA
Etxerik gabekoen beharrizanak 





Orrialdea

1. Sarrera 199

2. Beharrizanak, eskariak eta gabeziak 201

Aterpetxeak 202

Elejabarriko aterpetxea 203

Lagun Artean elkarteko aterpetxea 204

Mazarredoko aterpetxea 205

Mazarredoko neguko aterpetxea 207

Gaua igarotzeko beste aterpetxe edo baliabide batzuk: Hontza, Giltza, Lurberri 208

Jantokiak 209

Cáritas Apostólicaseko jantokia 209

Zabalako jantokia 210

Iralako jantokia 210

Eguneko zentroak 211

Zeharkako beste baliabide batzuk: Kaleko taldea, armairuak eta gaixondoko zentroa 212

Kaleko taldea 212

Armairuak 212

Gaixondoko zentroa 213

3. Beste alderdi interesgarri batzuk 215

Ordutegiak zabaltzea 215

Eskaria kudeatzeko sistema zentralizatua 216

Dei-efektua? 217

Arazoak magrebtarrekin 218

Arauen eta malgutasunaren arteko dialektika 219

4. Ondorio eragileak eta eztabaidarako gaiak 221

III. kapituluaren aurkibidea





1. SARRERA

Ikerketako hirugarren kapitulu honetan, etxerik gabeko pertsonen beharrizanetan sakondu
dugu, protagonistetan eurengan oinarrituz. Hau da, taldeari ahotsa ematea erabaki dugu, euren
eskariak zein diren zuzen-zuzen jakiteko. Eskari horiek jaso eta zenbait alderditan sakondu egin
dugu; alderdi horiek, aurreko kapituluetan aztertu edo aipatu badira ere, hemen ex novo agertu
dira, edo aldagai desberdinekin, egin diren elkarrizketetan.  

Aurreko fasean ezarritako zazpi profiletan oinarrituz (Etxerik gabeko pertsonei egindako inkes-

ta), eta elkarrizketa fase horretan pate hartu duten pertsonei soilik egitea erabaki ondoren, hasie-
ran hogeita hamar elkarrizketa egitea eduki dugu aurreikusita: profil bakoitzeko lau, bigarren eta
zazpigarren profilen artean izan ezik, horiek taldearen barruko garrantzitsuenak baitira.

Hasierako eskema ideal hau aldatzen joan da, taldearen berezko ezaugarrien ondorioz: profil ba-
tzuetan ezinezkoa izan da hasieran ezarritako kopurura heldu, inkestaturiko pertsona asko ezin
izan baititugu aurkitu, bai baliabideetara luzaroan joan ez direlako, bai dagoeneko Bilbon ez dau-
delako, baita elkarrizketa egiteko unean espetxean zeudelako ere. Azkenik, 33 elkarrizketa egin
dira. Horietarik gehienak, hogeita bederatzi, aurreko faseko inkestan erantzun zuten pertsonei
egin dizkiegu. Lau, aldiz, ez. 

Hasieratik aurreikusitakoaren arabera, elkarrizketa kopuru hori nahikoa izan da; izan ere, azke-
nek material gehigarri oso gutxi eskaini dute (edo ez dute halako materialik eskaini), eta, beraz,
fase honetan asetze-puntu batera heldu garela detektatu dugu.

Profilen banaketa hauxe izan da:

1. profila. Arazo pertsonalak dituzten bertokoak, kalean bizi direnak: 3 elkarrizketa. E1etik E3ra.

2. profila. Arazo pertsonalak dituzten bertokoak, kalean bizi ez direnak: 9 elkarrizketa. E4tik
E12ra.

3. profila. Arazo pertsonalak dituzten atzerritarrak, kalean bizi direnak: 3 elkarrizketa. E13tik
E15era.

4. profila. Arazo pertsonalak dituzten atzerritarrak, kalean bizi ez direnak: 5 elkarrizketa. E16tik
E20ra.

5. profila. Arazo pertsonalik gabeko bertokoak, etxebizitza-arazoa dutenak: 3 elkarrizketa.
E21etik E23ra.

6. profila. Arazo pertsonalik gabeko atzerritarrak, kalean bizi direnak: 2 elkarrizketa. E24tik
E25era.

7. profila. Arazorik gabeko atzerritarrak, kalean bizi ez direnak: 7 elkarrizketa. E26tik E32ra.

Elkarrizketak honako leku hauetan egin dira:

- 9 Cáritas Apostólicas deritzoneko jantokian,
- 5 Lagun Artean elkarteko aterpetxean,
- 8 Mazarredoko aterpetxean,
- 3 Bizitegi Onartu elkarteko eguneko zentroan, eta
- 8 Hiesaren aurkako Batzordean.
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Fase honetan egiaztaturikoaren arabera, etxerik gabeko pertsonen taldearen barruan profil oso
anitzak daude; horrela, inkestak egin zirenetik (II. fasea) elkarrizketak (III. fasea) egin arteko
aldian, hasieran profil batean zeuden pertsona batzuk beste profil batera igaro dira. Hortaz,
hauxe hartu behar da aintzat:

- Adierazitako sailkapenak aldaketak izan ditzake, bigarren fasean egindako sailkapenari dago-
kionez.

- Lehen aterpetxeetan lo egiten zuten pertsona batzuek, esate baterako, orain ostatuetan edo
etxebizitza bateko geletan egiten dute, nahiz eta oraindik ere jantokietara edo eguneko zentro-
etara joaten jarraitu.

- Beste batzuek, inkesta egiteko unean, adikzioei loturiko arazo pertsonalak zituzten, eta elka-
rrizketa egiteko unean ez dute halakorik izan; baina, agian, berriro izango dituzte, lau edo bost
hilabete igarotzen direnean.

- Horrek guztiak agerian jartzen ditu pertsona hauen bizitzan eta gizarteratze-prozesuan gora-
behera handiak daudela, eta egoera oso anitzetatik igarotzen direla; horrela, sarritan, egoera
eta beharrizan desberdinak izaten dituzte.

Izan ere, elkarrizketaturiko pertsona batzuen bizi-ibilbideetan halako gorabeherak ikusi dira.
Horrela, etxebizitzetan (babespekoak edo ez) egon diren batzuk, dena delakoagatik, gero kalera
edo aterpetxeetara lo egitera itzuli dira:

"(...) lagundutako etxebizitzatik berriro gizarteratzera igaro nintzen (…), kalera joan nintzen,
burua ondo ez nuelako. Hirutan egon naiz Euskaldunako zubipean lo egiten" (E 6: Cáritas
Apostólicas).

"(...) lehen Bizitegiko etxebizitzan egon nintzen, ia bi urtetan, Maiatzaren Biko kalean. Orain,
hiru urterik hona, kalean nago…" (E 15: Bizitegi Onartu).

"Bidesariko etxebizitza batean egon nintzen, ondo gainera, Iturriza kalean, baina gauzak ez
ziren ondo irten" (E 17: Mazarredo).

"Harrerako batean ere egon naiz, Bizitegik emanda; nik ez nuen ezer ordaintzen, ezer kobra-
tzen ez dudalako; etxebizitzan bost geunden, partekaturiko etxebizitza baitzen. Gabonetan
Carlos izeneko bat mozkorturik zegoen, janaria korridorera bota zidan, eta borrokan hasi
ginen; polizia etorri eta bota egin ninduten, eta bera ere bai; arazoak…" (E 25: Mazarredo).

Datu honek agerian jartzen du gizarteratze-prozesuaren arrakasta ez dagoela bermatuta, eta zail-
tasun handiak daudela etxerik gabeko pertsonen profil batzuekin gizarte-lan egokia egiteko. Hala
eta guztiz ere, elkarrizketetan elkarren aurkako adibideak ere agertu dira; horietan, gainbehera
maila oso altuko bi pertsonak (ia-ia soluziorik gabekotzat hartzeko modukoak) goranzko
gizarteratze-prozesua abiatu dute, eta, gaur egun, egoera pertsonal nahiko egonkorrean daude.

Gainera, halako dinamikak ikusita, pentsa daiteke kasu batzuetan zenbait pertsonaren erabateko
edo ohiko normalizazioa ezinezkoa izango dela, eta baliabideen helburua pertsona horien duin-
tasun eta ongizate ahalik eta handiena bermatzea dela, sarritan gainbehera sakoneko eta, neurri
batean, konponezineko egoeran egoten baitira. 

Horrenbestez, ikerketa osoan, taldearen argazki egonkorra eta argia eskaini beharrean, irudi
zehatzagoa eta dinamikoagoa bilatu behar da, talde honen ezaugarriak eta joerak agerian geldi-
tzeko.
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2. BEHARRIZANAK, ESKARIAK ETA GABEZIAK

Elkarrizketen edukian sartuta, lehenengo eta behin, aditzera eman behar da etxerik gabeko per-
tsonek ez dutela diskurtso edo zerrenda oso landurik, euren beharrizanei edo erabilitako balia-
bideen gabeziei buruz. Ildo horretan, oro har, ez dira oso kritikoak izaten baliabide horiekin, eta
diskurtso konformista izaten dute, egoera onartu eta barneratzen duena; hain zuzen ere, aditze-
ra ematen dute baliabideak edukitzearen balorazio positiboa egiten dutela, horiek nolanahikoak
izan arren; hortaz, uste dute ez dutela askoz ere gehiago eskatzeko eskubiderik.

"Nire ustez, zer esango du kalean dagoen pertsona batek, zer gehiago nahi du…?" (E 15:
Bizitegi Onartu).

"(...) ezin daiteke kexatu, guri jaten ematen ere nahikoa egiten baitute" (E 23: Cáritas
Apostólicas).

"(...) ezer ez duenak ezin du baldintzarik jarri, kalean egotea baino hobea da" (E 11: Hiesaren
aurkako Batzordea).

"(...) kalean egotea baino hobea da, ulergarria da. Gela den modukoa da, eta ondo dago, bana-
kakoa izan zitekeen, baina…" (E 32: Mazarredo).

Hala ere, diskurtso konformista hau arazo pertsonalik gehieneko pertsonen artean nagusitzen
da; egoera pertsonal hobea dutenek argiago adierazten dituzte euren baliabideen gabeziak eta
beharrizanak.

Nolanahi ere, baliabideen balorazio orokorra positiboa da, eta elementu horixe azpimarratu
behar dugu, lehenengo eta behin. Aurrerago ikusiko dugunez, jarrera positibo hori berretsi egi-
ten da Bilboko baliabideak Estatuko beste hiri batzuetakoekin konparatzen direnean. Halako
konparazioetan, Bilbo nabarmen nagusitzen da, protagonisten ustez:

"Balorazioa? Hamar bat" (E 3: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Itzel, ez dago beste hitzik, hemen primeran gaude" (E 16: Mazarredo).

Etxerik gabeko pertsonek adierazitako beharrizan zehatzei dagokienez, neurri batean bigarren
faseko eskemari jarraituko diogu; horrela, profesionalak, baliabideak eta gainerako erabiltzaileak
bakoitza bere aldetik baloratuko ditugu.

Halaber, hiru baliabide mota nagusi bereizten dira (aterpetxeak, jantokiak eta eguneko zentroak),
baita zeharkakoak edo osagarriak direnak ere (kaleko taldea eta armairuak).

Baliabide bakoitzaren iritzia eta beharrizanak zehatz komentatu baino lehen, oro har: 

- esan daiteke profesionalen balorazio ona edo oso ona egin dela,
- beste erabiltzaile batzuekiko bizikidetzari buruz esan da, orokorrean, ez dela arazo handirik

egoten, eta, halakorik dagoenean, mozkortuta edo drogatuta heltzen direnekin gertatzen dela,
eta 

- azkenik, baliabideen atalean azpimarratu da elementurik gehien, batez ere gabeziei, balizko
hobekuntzei eta abarri dagokienez.

Plano orokorrean jarraituta, azterketa zehatzagoa eginez ikusten denaren arabera: 

- ondoen baloratzen direnak eguneko zentroak dira, eta
- gehien kritikatzen direnak jantokiak eta aterpetxeak.

III. kapitulua. Etxerik gabekoen beharrizanak

201



Hala eta guztiz ere, erlatibizatu egin behar da, fase honetan ez baitira baliabideak zehatz aztertu.
Ondoren, baliabide bakoitza aztertuko dugu (aterpetxeak, jantokiak eta eguneko zentroak, batik
bat), lehen adierazitako hiru irizpideak kontuan hartuta: profesionalak, erabiltzaileak eta baliabi-
deak.

ATERPETXEAK

Kritikarik gehienak eta baloraziorik txarrena izan dutenak aterpetxeak dira; hala ere, lehen esan
dugunez, alderdi horri ñabardura asko egin behar zaizkio, erabiltzaileek gehien behar dituzten
eta itxaropenik handiena sortzen duten baliabideak direlako. Lehenengo kritika zentroaren dizi-
plinari buruzkoa da, eta, beste elementu batzuen artean, adibidez, esaten da zorrotzegiak direla.

"Arau batzuk zorrotzegiak dira. Elejabarrin bazkaria eta afaria ematen dizute, baina ez bazo-
az kanporatu egiten zaituzte, bazkaltzen ere ez joateagatik. Oso zorrotzak dira" (E 4:
Hiesaren aurkako Batzordea).

Nolanahi ere, eskaririk hedatuena eta unibertsalena, talde honetako pertsonen artean, banakako
gela bat edukitzearena da; edo, behintzat, bi edo hiru pertsonarentzako gela, intimitatea eduki
ahal izateko, orain ez baitute halakorik, eta hobeto eta lasaiago lo egin ahal izateko. Virginia
Woolfek emakumeentzat eskatzen duen gela berezia gogoratzen du metaforikoki. Horrenbestez,
egunean zehar gela bat edukitzea ere elementu positibotzat baloratu da.

"Garrantzitsua da bakoitzak bere gela eta gauzak uzteko lekua edukitzea" (E 13: Cáritas
Apostólicas).

"Nire ustez, bakoitza hobeto dago bere gelan, batzuk gaixorik daudelako, edo urduri dabil-
tzalako…" (E 25: Mazarredo).

"(...) gelan nahi duzunean sartu ahal bazara, ba ez dakit, atsedena har dezakezu, eta gauez,
gainera, hobeto egin dezakezu lo…" (E 7: Cáritas Apostólicas).

"(...) banakako kabinak, baina ez da ezer gertatzen; bakoitzarentzat etzaleku batzuk egin dai-
tezke, intimitate handiagoa egoteko" (E 32: Mazarredo).

"Bakoitza bere gelan egonez gero, hobe" (E 29: Lagun Artean).

Elkarrizketaturiko pertsonek esandakoaren arabera, aterpetxeetan ez da egoten liskar handirik,
eta, zerbait dagoenean, erabiltzaileren bat edanda edo drogak hartuta heltzen denean izaten da.

"Batzuek arazoak sortzen dituzte, drogengatik, alkoholarengatik, eta kokainarengatik" (E 8:
Mazarredo).

"Ni ondo moldatzen naiz hemengo jendearekin, tratu jakina duen jendearekin; beste batzuk,
berriz, edanda edo drogatuta datoz, eta gauez heroiak eta egunez arkumeak dira…" (E 17:
Mazarredo).

"Hona datorren jendea jatorra da, baina gaiztoak ere badaude… Mozkortiak ere badira, eta
horiek irainak egin eta bakarrik hitz egiten dute, eta orduan arazoak sortzen dira. Baina, oro
har, ondo…" (E 25: Mazarredo).

Deserosotasun maila handia sortzen duen elementu bat erabiltzaile guztiek gela berean lo egin
behar izatea da. Horrek, gero ikusiko dugunez, eragina dauka baliabideen balorazioan; hain
zuzen ere, erabiltzaileek diote gela bakarrak edo korrituak dituztela, eta, kasu honetan, zaratek,
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zurrungek eta gainerako elementuek oztopatu egiten dute lasaitasuna eta ondo lo egiteko auke-
ra; erabiltzaileek gaixoren bat dutenean (adibidez, asma), egoera larriagoa da.

"Nik arazo handiak nituen lo egiteko, eta nik bezala beste batzuek ere bai. Nik, esate batera-
ko, asma-arazoak ditut, eta hogeita hamar pertsonatik gorako taldearen barruan lo egitea
zaila da…" (E 11: Hiesaren aurkako Batzordea).

"(...) lo egiteko apur bat zailagoa da, jende asko dago, nik tapoiekin egiten dut lo; izan ere,
batek hitz egin, bestek hitz egin nahi…, eta horrela zaila da, gelan hogeita hamar pertsona
baino gehiago daudela aintzat hartuz" (E 25: Mazarredo).

"(Asma dauka) Gela batean hogeita hamar asko da" (E 27: Lagun Artean).

Horren guztiaren eraginez, erosotasun eta intimitate handigoaren ikuspegitik begiratuta, gehie-
nak etxebizitzak aipatu dituzte, ostatu-arazoei soluzioa emateko baliabidetzat.

"Aterpetxe baten eta etxebizitza baten artean, nik nahiago dut etxebizitza" (E 15: Bizitegi
Onartu).

"Etxebizitzena askoz ere hobea da, aterpetxeena baino askoz ere hobea…" (E 17: Mazarredo).

"Etxebizitza bat hobeto, jende zintzoarekin; ostatu batean badaezpadako jendea dago" (E 28:
Lagun Artean).

Kapitulu honetan, alderdi hauetan eta beste batzuetan sakondu ahal da, ikerturiko zentroei dago-
kienez; hala ere, azterketa hau ez da baliabide guztien erradiografia zehatza balitz bezala garatu
behar, elkarrizketa egin diren baliabideei buruzkoa baino ez baita izango. Elkarrizketak egin ditu-
gun zentroetara mugatzea kaltegarria izan daiteke, eta saihestu egin behar dugu hori. Hau da,
baliabide jakineko alderdi batzuei buruzko kritikak, betiere, oraingo ereduei egindako kritikatzat
hartu behar dira. Gure ikerketa garatzeko aintzat hartu ditugun baliabideen gabeziak ereduaren
gabeziatzat hartu behar dira.

Elejabarriko aterpetxea

Elejabarriko aterpetxea, zalantzarik gabe, Bilbokoen artean ondoen baloratu dena da. Hasteko,
elkarrizketaturiko pertsonek azpimarratu egin dute gelak banakakoak edo bi pertsonakoak dire-
la, aurreko atalean esandakoaren arabera. Banakako gela beste aukera masifikatu batzuei dago-
kienez gailentzea, izan ere, Elejabarriri lehentasuna ematea da, Mazarredori edo Lagun Artean
zentroari dagokienez; izan ere, azken bi zentro horiek eskainitako baliabideek gabezia handiago-
ak dituzte, espazioen eta beste zerbitzu batzuen aldetik, eta horiek erraz konpontzeko moduko-
ak dira (esaterako, Elejabarrikoak baino komun gutxiago). Gaur egun, nekez konparatzeko
moduko baliabideak dira. Beste gauza bat guztiak beharrezkoak izatea da, jende eta beharrizan
desberdinei erantzuna ematen dietelako. Gainera, segurutik, soluzioa ez da eredu bakarra uni-
bertsalizatzea. Horrenbestez, Elejabarriaren aldeko apustua zalantzarik gabea da, honako iritzi
hauetan agerian gelditu denez:

"Onena Elejabarri da" (E 14: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Elejabarrin hemen (Mazarredo) baino hobeto, zeuretzako gela duzulako, intimitate handia-
goa daukazulako eta nahi duzun orduan dutxatu ahal zarelako…" (E 8: Mazarredo).

"Elejabarrikoa beste gauza bat da, askoz ere hobea, den-dena da hobea. Jan egin dezakezu,
gosaria, bazkaria eta afaria; telebista daukazu eta nahi duzun orduan irten eta atera ahal zara,
egunez behintzat" (E 17: Mazarredo).
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"Aterpetxerik onena Elejabarri da, Bilbon dagoen aterpetxerik onena, benetan" (E 18:
Hiesaren aurkako Batzordea).

"Ni hiru egunetan egon nintzen Elejabarrin, eta han hobeto. Gela bakoitzean bi daude, eta
gauzak ondo ordenatuta dituzte" (E 26: Lagun Artean).

Elejabarriko aterpetxearen nagusitasuna agerian gelditzen da hotel estatusa ematen diotenean:

"Elejabarrin oso ondo, baina Elejabarri hotela da, bere gelak ditu…" (E 32: Mazarredo).

"Elejabarrin. Han askoz ere hobeto. Hotel baten modukoa da. Benetan. Bakoitza bere gelan;
nahi duzun orduan dutxatu ahal zara; gosaria, bazkaria eta afaria dituzu; eguraldi txarra
dagoenean, telebistaren gelan zaude" (E 25: Mazarredo).

Hitz horietan gelaren gaia nabarmentzen da, baina balorazio positiboa duten beste alderdi ba-
tzuk ere bai, beste aterpetxe batzuetan ez daudenak. Aterpetxea baliabide multzo integraltzat
ikustea ere balorazio oso ona izan duen beste alderdi bat izan da, eta puzzle-erako ereduak (osta-
tuan/aterpetxean lo egin, eguneko zentroan gosaldu eta egon, gizarte-jantokian bazkaldu…)
baino balorazio hobea izan du. Horrela, baliabidean bertan bazkaltzea, egun osoan egoteko gela
bat edukitzea eta halako faktoreak aintzat hartuta, jendeak nahiago du Elejabarriko eredua.
Beraz, erabiltzailerik gehienek eredu hori aukeratu dute. Hala eta guztiz ere, aterpe horrek kriti-
kak ere jaso ditu. Esaterako, garrantzi txikiagoarekin bada ere, hobetu beharreko elementuak
aipatu dira, adibidez, egonaldia mugatua izatea eta, egonaldiaren ostean baliabide hori berriro
erabiltzeko, aldi jakina igaro behar izatea .

"Aterpetxeek hiru egun ematen dizute eta, gero, kalera. Eta nora joan behar dut nik? Eta,
ondoren, ezin duzu hiru hilabete igaro arte itzuli" (E 4: Hiesaren aurkako Batzordea).

"(...) baina zazpi egun baino ez dituzu..." (E 32: Mazarredo).

Lagun Artean elkarteko aterpetxea

Lagun Artean elkarteko aterpetxearen kasuan alderantzizkoa gertatzen da; hau da, kontuan har-
tuta metaketa handia eta espazio urria, baita erabiltzaileen osaketa etnikoa ere, baliabideak kri-
tika gehiago jaso ditu. Balorazio horretan marokoarrak ez diren atzerritarrak eta bertokoak bat
datoz. Ez da ahaztu behar oraingo erabiltzaile guztiak edo ia guztiak jatorri nazionalekoak dire-
la.

Halaber, zarata eta istiluak eta gatazkak egoten direla ere esaten da; horren ondorioz, egonaldia
eta lo egiteko aukera zailagoa da. Iritzi negatibo hori ageri-agerikoa da gaur egun baliabidea era-
biltzen ez duten pertsonen artean. 

"Oso txarto, pertsonen arteko arazo handiak daudelako, dirua balio duten gauzak dira; niri
ez didate inoiz ezer lapurtu, baina hala ere…" (E 5: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Orain dela urte batzuk egon nintzen, eta ni ez noa berriro bertara; izan ere, agian, berrogei
pertsona egoten ginen, hogeita hamazortzi, guztiak moroak, lurrean etzanda, denok batera;
komunera joateko ere jendea zapaltzen ibili behar duzu…" (E 1: Hiesaren aurkako
Batzordea).

"Lehen plastikozko hamakak zeuden eta orain zurezko ohatzeak, eta horrela hobe; baina jen-
deak zarata egiten du gauez" (E 13: Cáritas Apostólicas).
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"Lagun Arteanen oso txarto. Ez aterpetxea bera, bertara doan jendea baizik. Beheko parke-
an mozkortu eta gero bertara doaz. Arazoak, liskarrak eta polizia…" (E 25: Mazarredo).

Oraingo erabiltzaileek ez dute egin halako kritika maila handirik, baina alderdi kritikagarriak eta
konpondu beharreko gabeziak aipatu dituzte. Lehengo erabiltzaileek bezala, esan dute zarata
handia dagoela, hainbeste pertsona halako leku txikian metatuta egotearen ondorioz.

"Zaratak daude, jende gehiago; konpondu egin behar dute arazoa, jendeak ulertu egin behar
du ezin zaiela gainerakoei eragozpenik sortu behar" (E 26: Lagun Artean).

"Jende asko dago lotan, ez dugu ondo lo egiten, zarata handia dagoelako; hogeita hamar per-
tsona" (E 28: Lagun Artean).

Baina, gainera, egiturazko gabeziak ere aipatu dira baliabide honetan egindako elkarrizketa guz-
tietan. Gabezia horien artean, aipatzekoa da bi dutxa eta bi komun baino ez egotea, hogeita
hamar pertsona baino gehiagorentzat; gainera, indar handirik gabeko berogailu txiki bat baino ez
dago.

"Komunena premiazkoa da" (E 26: Lagun Artean).

"Komun gutxi dago eta ura beti ez dago bero" (E 27: Lagun Artean).

"Dutxetarako ilaran egon behar da, azkar egin behar duzu, eta ura sarritan hotz dago, bero-
gailua txikia delako" (E 28: Lagun Artean).

"Hogeita hamar pertsonatik gora gaude, eta bi komun eta bi dutxa baino ez daude" (E 30:
Lagun Artean).

Bestalde, janariei dagokienez, beti berdinak izaten omen dira. Azkenik, aipagarria da, langileek
balorazio positiboa egin arren, arazoren bat nabaritu dugula langile batekin, baliabide horretan
jasotako zenbait iritzik agerian jarri baitute hori:

"Janaria ez da oso ona, sarritan berdina da Lagun Arteanen" (E 27: Lagun Artean).

"Janaria beti da berdina, entsalada eta arrautzopila" (E 28: Lagun Artean).

"Batzuk ondo eta beste zenbait txarto; batzuek ez digute tratu onik ematen. Zenbait egune-
tan hitz txarrak esaten ditu" (E 28: Lagun Artean).

"Lagun Artean elkarteko langileak onak dira, baina batek ez daki jendearekin zelan hitz egin.
Egoera txarrean bizi garenez…" (E 30: Lagun Artean).

Aterpetxeak ezaugarri bereziak ditu; izan ere, erabiltzaile asko Magrebeko gazteak dira, eta,
aurrerago ikusiko dugunez, gainerakoen ustez talderik arazotsuena osatzen dute. Elkarrizketaren
batean, gainera, esan dute Lagun Artean magrebtarrentzako aterpetxea dela.

"Badirudi musulmanentzat eginda dagoela, marokoarrentzat" (E 32: Mazarredo).

Mazarredoko aterpetxea

Mazarredoko aterpetxea eta Lagun Artean oso antzekoak dira, komunen edo dutxen urritasuna-
ren aldetik, batik bat gizonen kasuan, eta alderdi horrek ez luke soluzio zailik izan behar. Lagun
Arteanen kasuan bezala, aterpetxe honek ere kritikak izan ditu; ez dakigu kritika horiek zentro-
aren bereizitasunaren eraginezkoak diren, baina uste dugu kritikatzen dena eredua dela. 
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Hasteko, gaua eremu komunean igaro behar dutenez, aipatzen den lehenengo arazoa zarata da.
Era berean, higieneari buruz egin den aipamena ere garrantzitsua da.

"(...) komun eta dutxa gehiago egin behar dira" (E 8: Mazarredo).

"(...) esaterako, gizonen komun bat baino ez dago, komun bat eta dutxa bat; emakumeek,
berriz, lau komun dituzte" (E 9: Mazarredo).

"Mutilentzat dutxa bakarra dago. Eta neskentzat ez dakit bi ez ote dauden, baina neskak bi
baino ez dira, eta mutilak hogeita hamar" (E 17: Mazarredo).

"Mazarredon, zurrungetara ohituz gero, agian egingo duzu lo; bestela, arazo itzela daukazu"
(E 16: Mazarredo).

"Pertsonek higiene handiagoa behar dute" (E 11: Hiesaren aurkako Batzordea).

"(...) Higienea, batzuk ez dira dutxatzen, edo gutxi dutxatzen dira" (E 17: Mazarredo).

Mazarredoko aterpetxeak Elejabarrikoak baino eskakizun maila baxuagoa dauka; horrenbestez,
eskaintzen dituen zerbitzuak bertako nolabaiteko premiazko beharrizanetara egokitzen dira;
izan ere, baliabide honen erabiltzaile batzuek, etxebizitzarik ez edukitzeaz gain, arazo pertsona-
lak ere badituzte; adibidez, toxikomaniak, alkoholismoa edo buruko gaixotasunak.

"Mazarredo Elejabarri baino askoz ere malguagoa da, jendearekin baitaude… Gehienek ara-
zoak dituzte alkoholarekin, drogetatik eta halakoetatik suspertzen ari dira, eta malguagoak
dira" (E 12: Cáritas Apostólicas).

"Mazarredo lightagoa da" (E 4: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Mazarredon jenderik gehiena drogazalea da, eta zaila da" (E 13: Cáritas).

Profil zailago hauek zailtasun handiagoa dakarte tratamendurako, kontsumo mota anitzeko era-
biltzaileak baitira.

"Bi agure alkoholiko daude, eta horiekin arazoak ditugu. Esate baterako, txiza egiten dute
alde guztietan…" (E 16: Mazarredo).

"(Mazarredo ez du atsegin) ez hezitzaileengatik, bertara lo egitera joaten den jendearengatik
baizik" (E 11: Hiesaren aurkako Batzordea).

Halaber, baliabide oso gogorra dela esaten dute, zorrotzegia; beraz, baliabide horretarako aisial-
diko jardueraren bat egitea edo telebistaren bat jartzea eskatzen dute, aterpetxean igaro beharre-
ko aldia atseginagoa izateko; hala ere, erabiltzaile batzuen ustez, telebistak gatazkak eragin ditza-
ke.

"Lantegiren bat ere ondo egongo litzateke, larrugintzakoa-edo; gauza errazen bat, astia ema-
teko eta apur bat lanpetuta egoteko" (E 9: Mazarredo).

"Mazarredon egongela bat behar da, aisialdirako, eguna bertan igarotzeko, adibidez,
neguan…" (E 10: Cáritas Apostólicas).

"Telebista bat ondo egongo litzateke, jendeak eguna emateko…" (E 20: Bizitegi Onartu).

"Telebista bat jarri beharko lukete" (E 32: Mazarredo).

"Nire iritziz, telebistak arazoak ekar ditzake" (E 5: Hiesaren aurkako Batzordea).
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Emakumeek esandakoaren arabera, pertsona guztiek gela berean edo elkarren ondoko geletan lo
egitea arazo larria da euren intimitaterako. Baliabide hori erabili duten bi emakumek esan dute
hori, baita orain bertan lo egiten duen gizon batek ere.

"Mazarredon dena batera da, jaiki eta norbaitek ikusten zaitu (…); prakak kendu ere ez ditu-
zu egiten, lotsa handia ematen dizulako" (E 4: Hiesaren aurkako Batzordea).

"(...) gainerakoak denak gizonak dira, eta ez daukagu pribatutasunik" (E 11: Hiesaren aurka-
ko Batzordea).

"Neskentzat ez dago intimitaterik. Banaketa egotea nahiko nuke, mutilek nesken lekuan sartu
ezin izateko. Nire ustez, horixe aldatu behar da" (E 20: Bizitegi Onartu).

Halaber, oraingo arau batzuk ere txarto ikusten dira. Erabiltzaile batzuk, higienea aintzat hartu-
ta, kexu dira animaliak sartzeko baimena dagoelako.

"Nire ustez, animaliak egotea ez dago ondo; esaterako, pertsona batek bi txakurtxo ditu,
baina ez daude ondo hezita, eta denetarik egiten dute" (E 17: Mazarredo).

"Andre batek bi animalia ekartzen ditu, eta eragozpen itzela sortzen dute" (E 8: Mazarredo).

Mazarredoko aterpetxearen kasuan behin eta berriro aipatzen den beste gai bat, lekurik edukiz
gero konpontzeko zaila ez dena, armairuena da, eta armairuak handiagoak izateko eskabidea egin
dute.

"Neurea irekitzen baduzu, gauza guztiak gainera eroriko zaizkizu, txikiegia baita. Armairu
luzea behar da, apaltxoak dituena, jakak bertan uzteko; horrela, gauza bakoitza bere lekuan
ordenatu ahal izango dugu, dena ondo, dena ordenan" (E 8: Mazarredo).

"Armairuak daude, baina oso txikiak dira; armairu txikiegiak daude, eta, arropa asko edukiz
gero, barruan ez da ezer sartzen" (E 17: Mazarredo).

Mazarredoko neguko aterpetxea

Azterturiko aterpetxe guztien artean, Marredoko negukoa da, agian, baloraziorik txarrena jaso
duena. Balorazio horretan, lehen adierazitako arazoak ikusten dira: erabiltzaileek arazo pertso-
nal handiagoak dituzte, alkoholaren eta drogen kontsumoari lotuta, eta, beraz, aterpetxearen
barruko bizikidetza zailagoa da. Zenbait pertsonak esan dutenez, liskarrak egoten dira, gehien-
bat alkohola edatearen eraginez; horrela, erabiltzaile batzuk lehenengo gauean bertan joaten dira
handik, ezin izaten dutelako ondo lo egin.

"Txarrena da, negukoan dutxarik hartu ezin duzulako…" (E 17: Mazarredo).

"Iaz negukoan egon nintzen eta askoz ere txarrago dago. Jende asko dago, eta moro eta beltz
asko. Liskar gehiago dago, marokoar gehiago baitago, eta horiexek sortzen dituzte arazoak.
Negukoan udaltzaina egon behar da, liskarrik ez egoteko, marokoarrak horrelakoxeak dire-
lako, beti liskarretan sartuta dabiltza…" (E 8: Mazarredo).

"Negukoan arazoak egoten dira. Lehenengoz etorri nintzenean, bertan egon nintzen; negu-
koan sartu nintzen, eta egunero zerbait, beti liskarren bat" (E 12: Cáritas Apostólicas).

"(...) batzuk mozkortuta etortzen dira, behean (Mazarredoko negukoa) liskar handia dago" (E
20: Bizitegi Onartu).

"Negukoan arazo gehiago dago, borrokak, mozkortuta heltzen dira, arduradunei txarto hitz
egiten diete" (E 31: Cáritas Apostólicas).
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"Negukoan gau batean egon nintzen, eta gaua amaitu orduko alde egin nuen. Neskak "Zer
gertatzen da?" galdetu zidan. Ezer ere ez, ni banoa. Mozkorturiko neska bat zegoen, eta irain-
ka hasi zitzaidan. Eman nire gauzak, ni kutxazain batera bainoa, edonon egingo dut lo…" (E
25: Mazarredo).

Gaua igarotzeko beste aterpetxe edo baliabide batzuk: Hontza, Giltza, Lurberri

Hontzari buruz esan dutenaren arabera, lehen hobeto zegoen eta lekualdatzean alderdi positibo
batzuk galdu ditu. Hortaz, erabiltzaileek ez dute horri buruzko balorazio oso positiborik egin: lo
egiteko hamakak baino ez daude edo armairuetan ezin da arroparik gorde, eta, gainera, lo egite-
ko arropa baino ezin da bertan utzi. Era berean, ordutegia askoz ere zabalagoa izan beharko li-
tzateke, eta hemen ere profesional batzuen tratu ez-egokiarena aipatu da.

"Eta Hontzak gabezia handik ditu, barregarria baita. Hamakak ditu, larrialdiko bi ohe, eta
horiek ez dira inoiz erabiltzen" (E 1: Hiesaren aurkako Batzordea).

"(...) oheak hamakak dira, eta laurogeita hamarreko oheak daude, eta lekua bera da, leku bera
okupatuko du; hau da, leku nahikoa dago, eta ez da gauza bera hamaka batean edo ohe bate-
an lo egitea" (E 3: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Hontzak armairuak ditu, baina ez dute gauzak bertan gordetzen uzten (…). Ordutegia, nire
ustez, oso laburra da; 11:30ean irekitzen dute, eta apur bat berandu da; gero, goizetik ixten
dute, sei eta erdietan (…) (langileak) oso zorrotzak dira, eta badirudi kutunkeriak daudela" (E
14: Hiesaren aurkako Batzordea).

Giltza Cáritaseko aterpetxe edo egoitza txikia da, eta Cáritas Apostólicaseko jantokiaren eraikin
berean dago. Erabiltzaileek euren gela dute, eta egun osoan sar daitezke bertan. Modalitate hauxe
da erakargarriena etxerik gabeko egoeran dauden pertsonarik gehienentzat, eta, horrela, berari
buruzko balorazio oso ona egiten dute.

"Giltzan zure giltza daukazu, nahi duzunean jaitsi ahal zara, eta hori hobari itzela da" (E 7:
Cáritas Apostólicas).

Lurberri egoitza ere (45 urtetik gorako gizonentzat) Cáritasek kudeatzen du; horri buruzko balo-
razioa era askotakoa izan da: batzuen ustez zorrotzegia da eta arau asko daude; beste batzuen
iritzian, onenetarikoa da. Beraz, irizpideetan ez dago adostasunik, eta iritzi horietan gehiago
sakondu behar da.

"Kuartel antzeko bat; arau batzuk bete behar ziren, gauzak egin behar ziren (…), zintzo joka-
tu behar zen, ezin zen mozkortuta joan, ezin zen eskean ibili…; gauza batzuk egin behar
ziren; batzuetan, janaria ere zerbitzatu behar zenuen" (E 21: Cáritas Apostólicas).

"Aterpetxerik onena Lurberri da" (E 22: Cáritas Apostólicas).

Horrenbestez, norbere gela edukitzea eta masifikaziorik eta zaratarik ez egotea, erabiltzaile
kopuruaren araberako zerbitzuak eskaintzea (komunak eta armairuak) eta profesional batzueki-
ko liskarrak ez egotea dira erabiltzaileek gehien aipatu dituzten alderdiak. Norbere gela eduki-
tzeak ematen duen autonomia (intimitate handiagoa ematen baitu) sarritan aipatu dute, eta
garrantzi handikoa da eredu guztien balorazioan. 
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JANTOKIAK

Jantokiei dagokienez, elkarrizketetan behin eta berriro irten diren elementuak daude; horien
artean, aipagarria da jantokiko txartela lortzeko zailtasuna; horrela, eskatzeko prozedurak berak
ere hori tramitatzeko motibazioa urritzen du, zenbaitek esan digutenaren arabera. Txartelak
lortzeko zailtasun horien ondorioz, erabiltzaile batzuek uste dute jantokiak aseta daudela eta osa-
garriak behar direla.

"Ez dago lekurik, ez da lekurik egoten, nik ez dut ezer kobratzen, eta Mazarredora joan nai-
zen bakoitzean ez didate jateko txartelik eman" (E 1: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Egunero bederatzietan Mazarredora joaten naiz, eta oraingoz… jende asko dago…" (E 3:
Hiesaren aurkako Batzordea).

"Ez daukat txartelik, baina lortzen saiatzen naiz" (E 5: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Jantokietan gero eta jende gehiago dago; ez dago lekurik eta, txartela eskatuz gero, lekurik
ez dagoela esaten dizute. Beteta dago" (E 25: Mazarredo).

Elkarrizketetan behin eta berriro aipatu den gai bat janariarena da. Bertokoek dietan egon diren
aldaketak aipatu dituzte (jantokietan musulman kopuruak gora egitearen ondoriozkoak). Euren
ustez, txerrikia eta beste janari batzuk ez erabiltzearen eraginez (musulmanak daudelako), berto-
koen janarien kalitatea murriztu egin da; hori, euren ustez, iraingarria eta bidegabekeria da.

"Txorizorik, odolkirik eta halakorik jan gabe gaude egun osoan. Baina indaba batzuek odol-
kia behar dute, urdaia; baina indabak urarekin bakarrik…, ez dakit…" (E 9: Mazarredo).

Kasuren batean jantokien ordutegia ere aipatu da; izan ere, ordutegiak beti ez dira egokitzen
gizarteratzeko ibilbide pertsonal batzuetara, eta, nolanahi ere, bazkariak eta afariak goizetik
ematen dira.

"Jantokietako ordutegiak ez dira oso arruntak: hamabietan bazkaldu eta, gero, laster gose
zara, eta zazpietan jan egin behar duzu, askaldu egin behar duzu" (E 4: Hiesaren aurkako
Batzordea).

Cáritas Apostólicaseko jantokia

Oro har, Cáritas Apostólicaseko jantokiak balorazio positiboa lortu du, bertara doan jendea
lasaia delako eta borrokarik edo istilurik egoten ez delako.

"Nire ustez, damena (apostolikoak) onena da, jendea garbiagoa delako eta higiene handiagoa
dagoelako…" (E 14: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Polizia nazionalaren egoitzatik hurbilen dagoena atsegin dut gehien; jendea lasaiagoa da, jan
eta alde egiten du; badakizu polizia handik bi segundotan dagoela" (E 20: Bizitegi Onartu).

Nolanahi ere, erabiltzaile batzuek esandakoaren arabera, janariak kalitate galdu du, batik bat era-
biltzaile magrebtarren kopuruak gora egitearen ondorioz, janarietan eta jakietan dagoeneko ez
baita txerrikirik erabiltzen. Kasu batzuetan, esaten da soluzioa bi janari mota egitea izan daiteke-
ela: bata musulmanentzat eta bestea gainerakoentzat.

"Esan behar dut lehen orain baino hobeto jaten zela (…), musulmanak etortzen hasi direla-
ko" (E 7: Cáritas Apostólicas).
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"Janaria musulmanentzat egiten dute, adibidez, indabak, dilistak, makarroiak.. den-dena txo-
rizo edo saiheski barik (…). Agian, bi janari egin beharko lirateke batzuentzat eta besteentzat;
esaterako, indabak daudenean txorizoa-eta aparte egin daitezke; horrela, nahi dituenak jan
egingo ditu, eta nahi ez dituenak ez…" (E 12: Cáritas Apostólicas).

Jantokia irekitzeko ordutegiak balorazio positiboa izan du, neurri batean itxarote-lekutzat eta
egun-zati baterako lekutzat jarduten duelako.

"Goiz irekitzea ona da; asteburuetan hamaiketan eta astegunean 11:30ean. Horrela, telebista
ikusten egon zaitezke bazkalordura arte" (E 12: Cáritas Apostólicas).

Beste batzuetan bezala, liskarren bat dagoenean, alkoholaren ondorioz izaten da.

"(...) beti dago liskarren bat; norbait edanda etorri edo baten batekin istilua izaten du; baina,
tira, nire ustez, hori halako egoeran dauden pertsonen berezko tentsioaren ondoriozkoa iza-
ten da" (E 12: Cáritas Apostólicas).

"(...) egoerarik txarreneko pertsonek sorturiko istiluak egoten dira" (E 23: Cáritas
Apostólicas).

Azkenik, baliabideko langileei buruzko balorazioa positiboa izan da kasu guztietan:

"Langileekin harremanak oso onak dira" (E 7: Cáritas Apostólicas).

"Langileekin oso harreman onak ditugu" (E 12: Cáritas Apostólicas).

"Oso ondo egiten dute lan, eta ez dago kexarik" (E 23: Cáritas Apostólicas).

Zabalako jantokia

Jantoki honek ere balorazio positiboa izan du; kasu honetan ere, esan da bertako erabiltzaileak
lasaiak direla. Lasaitasuna gatazkarik ezaren sinonimoa da, eta, dirudienez, aurrerago ikusiko
dugunaren arabera, Iralako jantokian istilu asko egoten dira. Hala ere, kritika bat ere egin da; hain
zuzen ere, erabiltzaileek esan dute zerbitzu batzuk (jantokiak, aterpetxeak edo beste edozein
baliabide) magrebtarrekin bete direla, eta etxerik gabeko gainerako pertsona guztiak ez daudela
ados horrekin.

" Zabalan janaria oso ondo dago" (E 24: Bizitegi Onartu).

"Zabalara joaten naiz, bertan oso ondo jaten baita" (E 9: Mazarredo).

"Zabalara jende lasaia joaten da, ni horrexegatik bidali ninduten bertara, pertsona lasaia nai-
zelako" (E 1: Hiesaren aurkako Batzordea).

Iralako jantokia

Zalantzarik gabe, erabiltzailerik gehienen balorazio txarrena duen jantokia da. Kasu honetan,
istilu eta borroka asko egoten direla esan dute, batez ere magrebtar kopuru handiagoa egotearen
ondorioz; izan ere, bertokoen eta atzerritarren iritzian magrebtarrek istiluak sortzen dituzte.
Hain zuzen ere, horren eraginez, pertsona batzuek utzi egin diote jantoki honetara joateari, eta
orain beste batera joaten dira; beste aukerarik ez badago, nahiago dute ezein jantokitara ez joan.
Honako elkarrizketa hauek agerian jarri dute hori.
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"Iralakora moro guztiak joaten dira, eta nahaste itzela da… Damena (aspotolikoak) lasaiagoa
da, inork ez du zaratarik egiten, ez dago borrokarik; baina Iralakora ez naiz joaten, ez dut
bertara jatera joan nahi" (E 8: Mazarredo).

"Ni joan egin nintzen Iralakotik. Ni neu ez naiz arrazista, baina han moroek istilu itzelak
sortzen dituzte. Azkenekoan, gogoratzen naiz plater bat ikusi nuela hegan igarotzen nire
buru ondotik, eta, buruan joz gero, horrek zauri handia egin dezake. Laguntzailearekin hitz
egin eta Zabalara aldatu nintzen; han hobeto" (E 9: Mazarredo).

"Iralan janaria ez dago txarto, baina bizikidetza negargarria da; zalaparta itzela dago, baita
lapurreta-arriskua ere (…). Beti berdinak (magrebtarrei buruz)" (E 11: Hiesaren aurkako
Batzordea).

"Iralan Estatukoen mahai bakarra dago, eta gainerako guztiak musulmanak dira" (E 12:
Cáritas Apostólicas).

"Damen jantokian hobeto. Iralakoan beti arazoak, denak magrebtarrak, eta beti arazoak, beti
Iralan. Ni Damen jantokira joan nintzen, Iralan istilu handiak zeudelako eta lasai jan ezin
zelako. Mozkortuta etortzen dira…" (E 15: Bizitegi Onartu).

"Iralan iskanbila handia eta jende asko dago; zarata handia, arazoak; mahaian nola eseri,
zelan hitz egin…" (E 19: Mazarredo).

Jatorriaren araberako espezializazio funtzional hori, izatez ere, jatorriaren araberako elkarreragi-
neko gizarte-prozesuen ondorioa da (aurreikusi gabeko ondorioa), eta aintzat hartu behar da;
izan ere, diseinatuta egon ez arren, azkenean baliabide guztietan gertatzen da. Aterpetxeetarako
baliozkoa zena, oraindik ere, neurri batean, baliozkoa da jantokietarako. Halako prozesuetan
esku hartzeko modua gure laugarren faseko oinarrizko hausnarketa-helburua da, eta ez da berez
baztertu behar, dispositibo bereizgarriak ezartzen direla arbuiatuz (banandutako zerbitzuak sor-
tzeko aukera), azkenean agertu egiten baitira. 

EGUNEKO ZENTROAK

Baloraziorik onena dutenak eguneko zentroak dira, eta erabiltzaileek ia ez dute horri buruzko
kexarik aurkeztu. Kontuan hartuta, une eta fase desberdinetan, taldearen errebindikazio nagusie-
netariko bat astia emateko eta kalean ez egoteko lekuak edukitzea dela, ez da harrigarria, balia-
bide hauek guztiek edo gehienek helburu horixe dutenez, ondoen baloratuta daudenak eurak iza-
tea. Eguneko zentroek konparazio-hobaria dute aterpetxeei dagokienez; hain zuzen ere, aterpe-
txeek itxaropen handiagoak sortzen dituzte, eta eguneko zentroak funtsezkoak dira, etxerik
gabeko pertsonen arazo nagusienetariko bat astia ematea da; eta, telebista eta guztiko egonaldia
eskaintzen dutenez, bete egiten dituzte erabiltzaileek halako zentroekiko dituzten itxaropenak.

"Eguneko zentroak oso onak dira eguna luze-luzea delako; eguneko zentro gehiago behar
dira" (E 7: Cáritas Apostólicas).

"Eguneko zentroan oso ondo" (E 32: Mazarredo).

Atal honetan eguneko bi zentrotan soilik egin dira elkarrizketak: Bizitegi Onartu eta Hiesaren
aurkako Batzordea. Biei kalifikazio oso ona eman zaie, eta zenbait alderdi positibo azpimarratu
dira; esate baterako, langileen tratu ona, erabiltzaileek oso ondo baloratzen baitute hori. Hiesaren
aurkako Batzordearen kasuan, aipatu den elementu negatibo bakarra lokala oso txikia izatea da,
eta, batzuetan, nahi duten guztiak barruan sartu ezin izatea, batez ere neguan.
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Hiesaren aurkako Batzordeko eguneko zentroari dagokionez, honako lekukotza hauek jaso ditu-
gu:

"Hiesaren aurkako Batzordean bikain; guztiz atsegin dut leku hori, hezitzaileek jendearen
ardura handia dutelako" (E 1: Hiesaren aurkako Batzordea).

"(...) onena da; minik edukiz gero, laguntza eskatu eta lagundu egiten dizute" (E 11: Hiesaren
aurkako Batzordea).

"Langileekiko harremanak oso onak dira" (E 2: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Balorazioa? Hamar bat" (E 3: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Hotz dagoenean, asko nabaritzen da; handik apur batera, agian, jendea ikusten duzu kanpo-
an itxaroten, gela beteta dagoenean. Udarako nahiko handia da, baina neguan txiki gelditzen
da" (E 4: Hiesaren aurkako Batzordea).

Bizitegi Onartuko eguneko zentroari dagokionez, honako hau esan digute:

"Edozertan laguntzen digute; denetarik daukagu, laguntza daukagu, gizarte-laguntzaileak,
psikologoak, lan-arloan laguntzen diguten langileak" (E 12. Cáritas Apostólicas).

"Tratua oso ona da. Aspalditik gabiltza eurekin, eta familiaren modukoak dira…" (E 24:
Bizitegi Onartu).

ZEHARKAKO BESTE BALIABIDE BATZUK: KALEKO TALDEA, ARMAIRUAK ETA
GAIXONDOKO ZENTROA

Kaleko taldea

Kalean lo egiten egon diren pertsonarik gehienek harremanen bat izan dute kaleko taldearekin.
Oro har, zerbitzu horri buruzko balorazio positiboa egiten da, eta lan interesgarria egiten dutela
esaten da. Oso positiboa ez den iritziren bat ere badago, baliabide horri buruz.

"(...) bihotzez eskertzen diet egindako guztia, eta orain daukadan guztia Bizitegiri esker da;
kalean harrapatu ninduena Jon izan zen" (E 11: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Laurarekin eta Frankekin beti ondo; Laurarekin beti ondo; eurei deitu eta Gizarte
Laguntzara laguntzen didate (…); benetako arazorik baduzu, lagundu egiten dizute" (E 15:
Bizitegi Onartu).

"Bilatu egin behar izan nituen, eta, azkenean, kasu egin zidaten, eta ia urte eta erdi igaro da
harrezkero" (E 18: Hiesaren aurkako Batzordea).

Nolanahi ere, kalean dauden edo egon diren pertsona batzuk ere badira, taldearekin harremanik
izan ez dutenak.

"Neugana ez dira inoiz ere etorri" (E 1: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Gu gauden lekura ez dira inoiz hurbildu" (E 13: Cáritas Apostólicas).

Armairuak

Elkarrizketatik ondorioztaturikoaren arabera, taldearen eskari nagusienetariko bat armairu
gehiago egotea eta daudenak handiagoak izatea da. Horri dagokionez, ezin da ahaztu pertsona
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hauek, sarritan, euren gauza guztiak eraman behar izaten dituztela aldean, barraskiloak balira
bezala, eta hori eragozpen garrantzitsua dela.

"Cáritas Apostólicasen armairuak dituztela esan didate, eta bertan armairua zeukan jendea
ikusi dut; armairuan arropa eta gauza guztiak zituzten sartuta, eta, horrela, aldean ez zera-
maten pisurik; nik neuk bizkarra okertuta daukat" (E 2: Hiesaren aurkako Batzordea).

"(...) oso txarto deritzot. Zergatik ibili behar dugu egun osoan motxilarekin? Ez da zentzuz-
koa, armairuak ez baitu eragozpenik sortzen" (E 3: Hiesaren aurkako Batzordea).

"(Armairuak) handiagoak izan beharko lirateke, edo bakoitzak bi armairu eduki beharko
lituzke" (E 5: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Armairuak ditugu, bai, baina bertan gauza txikiak baino ezin dira sartu" (E 16: Mazarredo).

"Non utzi? Nik, CEARen ikasten nuenean, egun osoan eramaten nuen motxila aldean…" (E
31: Cáritas Apostólicas).

Gaixondoko zentroa

Gaixondoko zentroa martxan jartzea ez da taldearen eskari nagusia; edo, behintzat, hori ez dute
beste gauza batzuk bezainbeste eskatzen. Segurutik, eskari hori profesionalek eurek egiten dute
gehienbat, erabiltzaileek baino gehiago. Nolanahi ere, elkarrizketaren batean halako baliabideren
bat behar dela ere esan dute.

"Jende asko dago barruan; kalean dagoen jendea da, eta gaixorik daudelako sartu dituzte
barruan, ospitalean; eta apur bat hobera egiten dutenean, berriro ere kaleratu egiten dituzte,
eta kalean ostera ere txarrera egiten dute" (E 13: Cáritas Apostólicas).
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3. BESTE ALDERDI INTERESGARRI BATZUK

Baliabideen azterketarekin eta balorazioarekin batera, elkarrizketetan elementu eta arazo inte-
resgarriak ere agertu dira, eta horiek, sarritan, eragin handia dute baliabide jakinetan. Ondoren,
alderdi horietariko batzuk azalduko ditugu.

ORDUTEGIAK ZABALTZEA

Eskari hau egindako elkarrizketa ia guztietan agertzen da, eta eragina dauka baliabideen ordute-
giak zabaldu behar izatean. Alde batetik, eguneko ordutegiak zabaltzeko eskatzen da, eta, oro
har, baliabideak goizago irekitzea eta beranduago ixtea da eskari nagusia.

"Ordutegi malguagoa edukitzea, zortzietan irten beharrik gabe; telebista ikusten gelditu ahal
izatea. Jaikitzen zarenetik oheratu arteko ordutegi horretan irten eta sartu ahal izatea..." (E 4:
Hiesaren aurkako Batzordea).

"(...) itxita dagoen ordu horrek hil egiten gaitu; nora joan ez daukagunontzat, itxita dagoen
ordu hori (ordu bietatik hiruretara) oso kaltegarria da guretzat" (E 2: Hiesaren aurkako
Batzordea).

Bestalde, eta intentsitate handiagoarekin, baliabide batzuk asteburuetan irekitzea edo horien
ordutegia zabalagoa izatea eskatzen da; fase honetan, baliabideak erabiltzen dituen etxerik gabe-
ko pertsona taldearen eskari nagusia hauxe da, agian.

"(...) ni, esaterako, asteburu honetan estu eta larri ibili naiz; gainera, pneumonia izan dut, eta
egun osoan kalean, ez bainuen nora joan, kafe bat non hartu, atsedenerako lekurik; eta egun
osoan horrela, kalean, hotzak jota, bustita eta oso txarto" (E 1: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Egun osoan hemen sartuta dauden eta asturuan galduta ibiltzen diren adiskide asko ditut,
asteburuan ez baitakite zer egin" (E 4: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Egunak oso luzeak dira. Asteburuak, eguneko zentrorik ez dagoenez, oso luzeak dira nire-
tzat" (E 6: Cáritas Aspostólicas).

"Eta larunbatetan eta igandeetan ez dakizu nora joan" (E 11: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Hori bai, asteburuak gogortxoak dira, batez ere orain, neguan, ez baitakizu nora joan. Nire
ustez, hobe izango litzateke asteburuetan irekitzea" (E 14: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Neguan, asteburuetan irekita egon beharko lirateke" (E 18: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Asteburuan oso zaila da, orain euria baino ez baitu egiten. Oso gogorra da. Jendea goizean
irten eta hara eta hona ibiltzen da, hara eta ona egun osoan. Hobe beti irekita balego…" (E
26: Lagun Artean).

"Asteburuan oso gogorra da" (E 28: Lagun Artean).

Astegunean eguneko zentroak irekita egoten dira, eta etxerik gabeko pertsona askok ikastaroak
eta beste heziketa-jarduera batzuk egiten dituzte, baita jarduera ludikoak ere; eta, horrela, eguna
ematen dute. Dualtasun hau gazte magrebtarren taldean ikusten da ondoen; izan ere, astegune-
an goizean goizetik joaten dira ikastaroetara, eta asteburuetan kalean egoten dira lehenengo
ordutik, zer egin jakin barik edo gauza zehatzik egin gabe.

"Zazpiak eta hogeita bostean irteten gara; kalera irten eta ezer ere ez, hara eta hona egun
osoa, euria egin arren (…). Eta zentroa luzaroago egon daiteke irekita, 11:00etara arte edo
bai, behintzat" (E 27: Lagun Artean).
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"Larunbatean eta igandean ez dago zereginik. Jendea sei eta erdietan jaikitzen da aste osoan,
eta atsedena behar da. Larunbatean eta igandean ere oso goiz jaikitzen dira, eta ez dute atse-
den nahikorik hartzen" (E 30: Lagun Artean).

Ikusten denez, ordutegiak zabaltzeko eskaria estu lotuta dago gai estrategiko batekin: astia ema-
tea, eta hori, jakina, larriagoa da neguan (eguraldi txarra eta kalean egoteko arazoak). Eguna
amaigabea da, eta, kasu askotan, ezer egin gabe eman behar izaten da, eta oso luze egiten da.

"Horrekin itzel, lanpetuta egoten nintzen goizez eta arratsaldez" (E 1: Hiesaren aurkako
Batzordea).

"(Ikastaro baterako eman dut izena) egun osoan zerbait egiteko" (E 3: Hiesaren aurkako
Batzordea).

"Egoteko moduko lekuak egin behar dizkigute" (E 4: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Gakoa lanpetuta egotea da, niri horrexek ematen dit burukomina; ni goizeko zazpietan irte-
ten naiz egunero etxetik, eta hamaika eta erdietara arte itxarotea… ez dakizu zer gogorra
den; Qué, Nervión eta guzti-guztiak irakurtzen ditut. Nora joango zara, taberna batera? Ez
daukat dirurik kafe bat hartzeko ere; badaukat, baina kafea hartuz gero arratsaldean ezin dut
ogitartekoa jan; beraz, eutsi eta parkean edo geltokian gelditu behar dut, horixe da arazoa" (E
23: Cáritas Apostólicas).

Astia ematea, horrenbestez, funtsezko elementua da, eta, oro har, espazio egokia edukitzari lotu-
ta dago; edo, beste modu batera esateko, astia espazioa okupatuta ematea.

"(...) Aterpea ematen dizun lekua edukitzea, 24 ordutan kalean ez egoteko. Janaria dauka,
kafea. Eta, negua heltzen denean, egun osoan euria egiten baitu, ba bertan zaude aterpean"
(E 14: Hiesaren aurkako Batzordea).

Aurreko guztiarekin lotuta, asteburuetan astia eman eta espazioa okupatu ezin izatea elementu
negatiboa da, eta larriagotu egiten ditu talde honetako kideen arazoak. Gazte magrebtarren
kasuan, gainera, bazterkerian sartzeko atea izan daiteke, gazte horien arazo bakarra gaua igaro-
tzeko lekua baino ez bada ere. Pentsa daiteke kontsumoen arriskuan gelditze horrek zeharkako
eragina izan dezakeela egoitza-bazterkeriako egoeraren kronifikazioan.

"Asteburuan ez da ezer egiten eta aukera handiak daude. Jendeak gauzak egiten ditu… edan
egiten du… beste batzuekin sartzen da kalean, lapurretan egiten da eta halakoak. Hobe da
egiteko zerbait edukitzea, askoz ere hobe" (E 26: Lagun Artean).

ESKARIA KUDEATZEKO SISTEMA ZENTRALIZATUA

1. fasean nabaritu dugunez, gizarte-erakundeek azpimarratu dute baliabide batzuk deribatzeko
sistema zentralizatuak, zenbait kasutan, zaildu egin duela gizarte esku-hartzea, eta, gainera, urri-
tu egin duela erakundeek jarduketarako, autonomiarako eta malgutasunerako duten gaitasuna.
Fase honetan, eta erabiltzaileen ikuspegitik begiratuta, aipagarria da eredu berriak zailtasunak
sartu dituela, baliabide batzuk erabiltzeko aukerari dagokionez. Lehen esan dugunaren arabera,
jantokiko txartelen kasuan zailtasun horiek behin eta berriro ageri dira.

"Udaletxean zentralizatzea oso txarto dago; izan ere, orain, arroparen bila, jantokirako txar-
telaren bila, edozertarako, Mazarredora joan behar duzu; hau da, Elejabarriko aterpetxera
joateko, ni lehen bertara joan, izena eman eta biharamunean edo lekurik zegoenean, ba han-
txe egoten nintzen. Orain ez, orain Mazarredora joan behar duzu goizeko bederatzietan,
izena eman eta ia inoiz lekurik ez dagoenez… Eta egunero bederatzietan zerrenda pasatzen
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da, eta huts egiten baduzu berriro ere azkena zara (….). Eta, gainera, nik ikusi nuenaren ara-
bera, behin saiatu bainintzen, ez duzu aukeratzen; plaza ateratzen zaizun lekuan hantxe
tokatzen zaizu, eta, Lagun Arteanera esaten badizute, ba bertara joan behar duzu, eta ezetz
badiozu ba ezer ere ez" (E 1: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Hiru egunetan joan nintzen bederatzietan, eta ez zegoen lekurik, ez zegoen lekurik.
Laugarren egunean, hemengo lagun errumaniar batekin joan nintzen (…). 9:10ean heldu
ginen, tranbia Termibusen hartu genuelako, eta laguntzaileak hauxe esan zigun: 'ezabatuta
zaude, bederatziak puntuan egon behar delako'. Nik esan nion: 'popatik hartzera, apuntatu
zeu Mazarredon'" (E 15: Bizitegi Onartu).

"(...) luzaro egon behar duzu itxarote-zerrendan, eta hitz egiten duzu eta inork ere ez dizu
kasurik egiten" (E 18: Hiesaren aurkako Batzordea).

DEI-EFEKTUA?

Elkarrizketatuek diotenez, Bilbon etxerik gabeko pertsonen talderako baliabideak, oro har,
Estatuko beste hiri batzuetakoak baino hobeak eta kalitate handiagokoak dira, eta horrek dei-

efektua eragin dezake hiribildurantz. Hala ere, erabiltzaileek esan digutenaren arabera, ez dirudi
hori hona etortzeko arrazoi nagusia denik, eta ez dirudi jarioak masiboak direnik. Nolanahi ere,
alderdi horretan gehiago sakondu beharko litzateke, emaitza erabatekoagoak iradoki ahal izate-
ko. 

"(...) bertako baliabideak ez dute zerikusirik hemengoekin" (E 3: Hiesaren aurkako
Batzordea).

"Interneten sartu naiz, gainerako probintziak nola dauden eta Estatuan zer egoera dagoen
ikusteko, eta uste dut Espainia osoan bekaizkeria digutela" (E 6: Cáritas Apostólicas).

"Oso txarto, hemen baino askoz ere txarrago. Guztiz atzeratuta daude. Cadizek,
Gibraltarreko zatian izan ezik, ez dauka ezer. Kortijo bat bakarrik, paraleloan jarritako ohe-
ekin" (E 8: Mazarredo).

"(...) laguntzaileak ez dira hemengo moduan beste inon arduratzen" (E 9: Mazarredo).

"Bost urtez bizi izan naiz Sevillan, eta Sevillan ez naiz inoiz ere honela egon; ondo zeudenak
ere baziren, baina hemengo erdirik ere ez zuten; Sevillari buruz ari naiz ni, bertan bizi izan
naizelako… Ez dute erdirik ere; aterpetxea eta lau egun dituzte, kito. Jantokiak daude, baina
lo egiteko… ezer ere ez (…). Langileek eurek ere hauxe diote: joan iparraldera, dirua bertan
baitago…" (E 17: Hiesaren aurkako Batzordea).

Dei-efektuarena, etxerik gabeko pertsonen talderako baliabideen ondorioz, agerikoa da bertoko-
en eta magrebtarrak ez diren atzerritarren artean. Magrebtarren kasuan, badirudi EAEko hezi-
keta-eskaintzari garrantzi handiagoa ematen diotela, hemen doakoa izaten baita eta immigrante
guztiei zuzenduta baitago, horien administrazio-egoera edozein izan arren (erregularra edo irre-
gularra). Behin baino gehiagotan, Magrebeko jendeak dio ezagunen edo lagunen batek hemen
baliabideak doakoak direla esan dielako etorri direla hona. 

Beste elementu aipagarri bat Bizkaiko etxerik gabeko magrebtarrik gehienak Espainiako beste
hiri batzuetatik iritsitakoak izate da, jatorrizko estatutik zuzen-zuzen iritsitakoak baino gehiago;
batez ere, immigrazioko gune nagusietatik iritsitakoak dira, adibidez, Madriletik edo
Kataluniatik.

"(...) beste leku batzuetan baino zerbitzu gehiago dagoelako datoz hona, eurek ere esaten dute
hori, eta horrexegatik datoz" (bertokoa) (E 12: Cáritas Apostólicas).

III. kapitulua. Etxerik gabekoen beharrizanak

217



"Mutil batzuek ondo dagoela esan didate, ikastaroak daudela" (E 27: Lagun Artean).

"Doako ikastaroak egiteko leku bakarra zelako etorri nintzen Bilbora; Bilbon zerbitzuak beste
leku batzuetan baino hobeak dira" (E 29: Lagun Artean).

"Jendeari laguntza ematen diotela (espainola ikasteko…) esan didatelako etorri naiz
Bilbora…" (E 30: Lagun Artean).

Elkarrizketa batean baino gehiagotan esandakoaren arabera, bestalde, hemen polizia nazionalik
ez egoteak edo horrek presentzia publiko urriagoa edukitzeak ere dei-efektua eragiten du, batez
ere administrazio-egoera irregularrean dauden gazteen artean.

"Hemengo lagunek berton hobeto daudela esan didatelako etorri naiz Bilbora, polizia nazio-
nalik ez dagoela esan didatelako; ondo moldatu ahal zara eta ikastaroak daude, atzerrita-
rrentzako laguntza ematen dute…" (E 28: Lagun Artean).

"Hemengo lagunek dei egiten digute hona etortzeko, hemen gauzak lasaiago baitaude; izan
ere, bertan ezkutuan zaude, guardia zibilak edo polizia nazionalak ez harrapatzeko. Hemen
gauzak beste modu batera dira…" (E 24: Bizitegi Onartu).

ARAZOAK MAGREBTARREKIN

Baliabideen balorazioaren azterketan adierazitakoaren arabera, elkarrizketetan barne-gatazka
argia ikusi da etxerik gabeko atzerritarren eta bertokoen artean. Bertokoek eta magrebtarrak ez
diren atzerritarrek iritzi negatibo asko eman dituzte Afrika iparraldetik iritsitako pertsonei
buruz.

Hona hemen bertokoek emandako iritzi batzuk:

"(...) ezin dituzu ulertu, heziketa eza itzela dute. Gainera, lapurrak dira, zorroa kentzen dizu-
te…" (E 5: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Immigranteek, eta, batez ere, magrebtarrek zerbitzu gehiegi erabiltzen dute (…). Ez dute
heziketa egokirik, ez dute ezeren ardurarik, taldeka doaz, ez dute ezeren kontrolik, eta,
gehienetan, eskatzen dutenean eman egiten diete; inork ez du egoera hori kontrolatzen" (E 6:
Cáritas Apostólicas).

"(...) ez dakit nola esan, baldar hutsak dira… Ilara ikustea baino ez duzu; heldu eta, kito, lehe-
nengo lekuan jartzen dira, baimenik eskatu gabe; ez dute heziketarik. Zu atzerrira heltzen
zarenean, kasuan kasuko lekura moldatu behar duzu; ezin duzu bikingoen moduan etorri…"
(E 7: Cáritas Apostólicas).

"(...) lo kalean egiten dutenek arazo bera izan dute beti, hain zuzen ere, motxila lapurtu die-
tela eta ezer barik utzi dituztela, eta lapurrak beti dira musulmanak; ez duzu Estatuko bat
beste bati kalean lapurtzen ikusiko, beti dira musulmanak" (E 12: Cáritas Apostólicas).

Eta magrebtarrak ez diren atzerritarrak ere iritzi berekoak dira:

"Egia esan, nik ez daukat marokoarrekin tratu onik; ez dut atsegin halakoak esatea, baina ez
dute inolako heziketarik; adibidez, jantokiko txartelaren bila gatozenean, ez dute lehenengoa
nor den galdetzen, eurak lehenengo lekuan jarri eta kito. Kultura oso arraroa dute, ai ama!...
hori da kultura!…" (E 17: Mazarredo).

"Gazte marokoarrek ez dute atsegin lan egitea (…). Txinatarretan eta supermerkatuetan
lapurreta egiten trebatu dira" (E 31: Cáritas Apostólicas).
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"Marokoarrekin onena hitzik ere ez egitea da; izan ere, arazoren bat sortzen dizute beti, oso
zailak dira (…), eta, oro har, eurek sortzen dute arazorik gehien" (E 32: Mazarredo).

Adin nagusiko magrebtar batek ere, Bilbon urte asko bizitzen egin dituenak, egiaztatu egin ditu
iritziok, eta esan du kasu batzuetan bere aberkideek arazoak sortzen dituztela.

"Hori ez dizu espainol batek bakarrik esaten, neuk ere esaten dizut. Bai, bai, gauzak diren
moduan. Nik, sarritan, eztabaida egiten dut nire aberkideekin, egin behar ez diren gauzak
egiten dituztelako. Beste estaturen batera bazoaz, errespetatu egin behar duzu hangoa. Ilaran
egon behar badut, ba ilaran. Azken heltzen banaiz, hauxe galdetzen dut: Nor da azkena?" (E
24: Bizitegi Onartu).

Arrazakeria egotea baino gehiago, badirudi bi taldeen arteko gatazka argia dagoela, eta hori
baten batek ondo kudeatu beharko du. Izan ere, elkarrizketaren batean esan digutenez, etxerik
gabeko pertsonek nahiago dute kalean lo egin aterpetxeetara joan baino, horietan bertokoen eta
magrebtarren artean arazo handiak egoten direlako.

"Hona lehen beti kalean bizi izandako mutil bat etortzen zen; ez du aterperik eta halakorik
nahi, ez duelako immigranteekin liskarrik nahi, kalean egonda ere izan baititu halakoak,
behin baino gehiagotan" (E 7: Cáritas Apostólicas).

"Estatuko batzuek ez dute negukora joan nahi, hain zuzen ere, horrexetatik, musulmanak
daudelako (…); beldurra eta liskarrak hedatuta daude, bai, bai, baina hori ez dio batek baka-
rrik, denek esaten dute (…); eta horrexegatik ez doaz jantokietara" (E 12: Cáritas
Apostólicas).

ARAUEN ETA MALGUTASUNAREN ARTEKO DIALEKTIKA

Halaber, aipatzekoa da baloraziorik txarrena duten baliabideak eskakizun txikiena dutenak dire-
la; horietara arazorik handieneko pertsonak joaten dira. Aipagarriak dira Mazarredoko aterpe-
txea edo Neguko aterpetxea; horietan istiluak eta zaratak egoten dira, eta arauak eta eskakizunak
hasieran urriagoak dira. Baina, sarritan, gehiegizko zorroztasuna eta arauketa ere kritikatzen
dira, elementu negatibotzat. Gainera, batzuetan bi egoera horien eraginez, jendeak nahiago iza-
ten du kalean lo egin, aterpetxean baino gehiago, kalean istilu gutxiago eta lasaitasun handiagoa
dagoelako, baina batzuek arauen eta eskakizun handiegien ondorioz izaten dute nahiago kalea.

"Kobazuloan lasaiago nago aterpetxeetan baino, baina hotza, haizea eta euria gehiago naba-
ritzen dira…" (E 13: Cáritas Apostólicas).

"Ez ditut aterpetxeak atsegin; denak batera (…), hogei edo hogeita hamar pertsona, ezin dai-
teke atsedenik hartu" (E 15: Bizitegi Onartu).

"(...) Baina hemen lasai egiten dut lo; lo egiteko zakuan, ez dit inork eragozpenik sortzen (…);
han egunero zegoen liskarren bat, eta egun batean hauxe esan nion neure buruari: ni banoa
hemendik" (E 25: Mazarredo).

"Mazarredon ez dut lorik egiten, egoeragatik eta guztiarengatik; gainera, esan didate han
denek batera egiten dutela lo, ohatzeak elkarren ondoan jarrita; lapurreta asko dago; nik ez
dut nahi…" (E 2: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Siesta egin nahi dudala (kalean), ba siesta. Baina zergatik egongo zara leku batean gelan
sartu ezin baduzu, bustita heldu eta aldatzera sartu ezin banaiz? Orduan, zer nahi dugu?
Ohea eduki? Ohea edozein lekutan daukazu…" (E 4: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Kasuaren araberakoa da; esate baterako, Elejabarriko aterpetxean nik lasai-lasai egingo nuke
lo; baina Mazarredon arau asko dago, eta gutxienean ere kanporatu egiten zaituzte, ez dakit
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zergatik, egunen batean joan ez zarelako edo berandu heldu zarelako, kalean uzten zaituzte;
ez dakit, ez dute malgutasunik, oso zorrotzak dira" (E 1: Hiesaren aurkako Batzordea).

1. faseko txostenean esan denez, talde oso desberdinak dira, eta, sarritan, elkarren aurkako inte-
resak dituzte. Esaterako, arazo pertsonal handiak dituztenek baliabideak arautzea eta arauak
betetzea nahi dute. Halaber, euren helburua segurtasuna da, baliabide hauen ardatz gisa; eta hori,
lehenengo kapituluan ikusi dugunez, funtsezko elementua da talde osorako. Elkarrizketa batzue-
tan, esate baterako, balorazio oso positiboa egin da segurtasuneko arduradunek egindako lanari
buruz.

"(...) zaintzaile bat dago, ez dago liskarrik; hau da, norbait mozkortuta edo drogatuta heltzen
denean, ba kanpoan uzten dute" (E 1: Hiesaren aurkako Batzordea).

"(...) baina batzuetan jendea drogatuta etortzen da, drogatuta ez, mozkortuta, eta eztabaidak
daude, familia guztietan bezala; eta, jakina, segurtasunik eta hezitzailerik egon ezean, hau
oihana izango litzateke" (E 9: Mazarredo).

Baina, bestalde, etxerik ez edukitzeaz gain arazo pertsonalak ere badituenak baliabideen gehie-
gizko zorroztasuna aipatzen du, horren ondorioz baliabideetatik kanporatua izan daitekeelako.

"Hemen Elejabarritik alkoholaren eraginez kanporaturiko asko daude. Negukotik ere bai.
Arazo nagusia alkohola da, drogak baino gehiago" (E 24: Bizitegi Onartu).

"Arazorik egonez gero, ba kanporatu egiten zaituzte egun batzuetarako; bart bikote bat bota
zuten, bata adinekoa delako eta besteak lo egin nahi duelako, beste batek ez dakit zer… Gauez
liskarra izan dute eta biak bota dituzte egun batzuetarako…" (E 25: Mazarredo).

Arazo hauek guztiek 1. fasean adierazitako elementu batera garamatzate berriro; hau da, arazo
pertsonal handiagoko eta txikiagoko pertsonentzako baliabideak bereizteko aukera aztertu behar
da. Nolanahi ere, gaia konplexua da, eta, gainera, taldean detektatu ditugun profilen aldagarrita-
suna aintzat hartuta, ez da lan erraza eta zailtasun handiak ditu. Hala eta guztiz ere, interesgarria
izan daiteke interes desberdinak kudeatzeko eta horien arteko nolabaiteko oreka lortzeko
moduari buruz hausnarketa egitea, baita baliabide desberdinen barruan arauekin, zorroztasuna-
rekin eta malgutasunarekin lotutako elementuak egituratzeko moduari buruzko hausnarketa egi-
tea ere. Hau da, eskakizun handienari eta txikienari buruzko eta bakoitzaren jasotzaileei buruz-
ko hausnarketa egin behar da. Izan ere, zailtasun hori erabiltzaileek eurek ikusi eta azpimarratu
dute.

"Bata gutxi da eta bestea asko; bata oso lighta da (Mazarredo), eta bestea oso zorrotza
(Elejabarri). Ez dakizu bata ala bestea…" (E 4: Hiesaren aurkako Batzordea).

"Berandu etortzen ez den eta hamarrak eta bostean sartzen ez den jende asko dago, eta kan-
poan gelditzen dira. Baina ordutegia ondo dago" (E 26: Lagun Artean).
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4. ONDORIO ERAGILEAK ETA EZTABAIDARAKO GAIAK

Kapitulu honetan, erabiltzaileen ustez akatsak edo hobekuntzak dituzten bi arlo nagusi detekta-
tu dira:

• Lehenengoa gaua igarotzeko baliabideena da. Arlo honetan, balorazio negatiboa duten ele-
mentu batzuk aipatu dira; esate baterako, zigorrak eta arauen zorroztasuna, aterpetxe ba-
tzuetan egon daitekeen aldi laburra, baliabide batzuetako zaratak eta liskarrak eta magreb-
tarren presentzia (istiluak eragiten eta jendeari eragozpenak sortzen baitizkiote).

• Bigarren arloan, eguneko astia betetzeari loturiko eskariak biltzen dira. Eskari horien arte-
an, aipatzekoak dira astialdirako espazioak sortzea, astean ordutegiak zabaltzea eta baliabi-
deak asteburuetan irekitzea.

Bi norabide horietan oinarrituz, eta kontuan hartuta alderdi horietan sakondu beharra dagoela,
ikerketako hirugarren fase honetako elkarrizketak aztertzean detektatu diren eskari eta hausnar-
ketetariko batzuk azalduko ditugu:

1. Kapitulu honen hasieran esan dugunez, oro har, erabiltzaileek balorazio nahiko positiboa

egin dute etxerik gabeko pertsonentzako baliabideei buruz.

2. Sorturiko lehenengo gaietariko bat baliabide gehiago behar izateari ala behar ez izateari

lotuta dago. Lehenengo kapituluan ondorioztaturikoaren arabera, ez dirudi arazoa kuantita-

tiboa denik, kualitatiboa baizik. Erabiltzaileek ere, orokorrean, ez dute baliabide gehiagorik
eskatzen, jantokien kasuan izan ezik. Nolanahi ere, gai honetan gehiago sakondu behar da, eta
hipotesiak profesionalekin eta baliabideen kudeatzaileekin erkatu behar dira.

3. Ildo honetan, gutxieneko eskakizuneko baliabideak abiatzea egingarria, bideragarria eta eman-
korra ote den planteatu behar da, azken bagoi gisa, baliabideetara joaten ez diren pertsonen-
tzat, bai baldintza zorrotzak dituztelako edo ba bertatik kanporatu egin dituztelako, pertsona
batek berak ere kalean lo egin behar ez izateko. Hau da, kalearen eta ohiko baliabidearen

arteko hirugarren espazio antzeko bat. Gaia, jakina, konplexua da, eta barra askea ezinez-
koa da; baina, agian, gutxieneko eskakizunera helduta, pertsona batzuek halako baliabideak
erabiltzea lor daiteke.

4. Eskari zehatzei dagokienez, lehenengoa eta lehentasunezkoa baliabideen ordutegiak zabal-

tzea da, batik bat asteburuetan eta neguan. Horri dagokionez, ez dirudi zentzuzkoa denik
astegunean egun osoan zeregina duen jendeak asteburuetan goizeko zazpi eta erdietarako edo
zortzietarako aterpetxea utzi eta kalean egun osoan hara eta hona ibili behar izatea. Neurri

hori lehentasunezkoa eta premiazkoa da. Ildo honetan, esate baterako, erabiltzaileek balo-
razio oso positiboa egin dute Mazarredoko aterpetxean ordutegia zabaltzeari buruz: "Gauza
batzuk aldatu egin dira, orain asteburuetan hiruretan sar daiteke, eta oso ondo dago.
Bederatzietan barik zazpietan sar daiteke, eta hori ere ederto dago" (E 8: Mazarredo).
"Oraintxe aldatu dituzte ordutegiak; goizago sar gaitezke eta hobe da, hotz handia dagoelako;
hotz honekin kanpoan itxarotea oso txarra da" (E 16: Mazarredo).

5. Aterpetxeei dagokienez, badirudi eredu ideala zenbait Elejabarri eraikitzea izango litzatekee-
la, taldearen eskari osoari aurre egiteko eta jende asko biltzen duten gelen logika gainditu ahal
izateko. Jakina, estrategia hori, ideala eta perfektua izan arren, arazotsua da diruaren, kudea-
ketaren eta abarren aldetik. Beraz, agian ez da soluzio bideragarria epe laburrean; baina jarrai-
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tu beharreko bidea baldintzatu behar duen ideia izan daiteke. Argi dago bakoitzak bere gela
edukitzea denek eskatzen dutela, baita gela egun osoan erabili ahal izatea ere. Ildo honetan,
gizarte-ostatuak edo egoitza nahiz aterpetxe txikiak sustatzea, neurri batean, erabiltzai-

leek eurek ordaindu ahal dute, askok Oinarrizko Errenta jasotzen baitute; hori eztabaidara-
ko eta hausnarketarako ideia erakargarria izan daiteke. Hortaz, gure ustez, lan-ildo interesga-
rria izan daiteke, batik bat arazo pertsonalik urrieneko eta normalizazio maila ertaineko edo
altuko taldeentzat. Izan ere, elkarrizketaturiko pertsona batzuk ohiko pentsioetan bizi dira,
gaur egun, eta pentsio horiek ez dira egokitzen talde honen beharrizanetara eta ezaugarrieta-
ra, eta, hala ere, horiek aipatu dugun aukerari buruzko balorazio oso positiboa egin dute.

6. Ostatuaren logika honen barruan, erabiltzaileek, sarritan, esan dute aukerarik onena etxe-

bizitza bat dela. Nolanahi ere, alderdi horretan gehiago sakondu eta bere neurrian baloratu
beharko litzateke; izan ere, kapitulu honetan esan dugunez, zenbaitetan, etxebizitza batean

egotea beti ez da arrakastaren sinonimoa, eta berez ez dakar egonkortasun handirik; batzuk,
izan ere, etxebizitza batean bizitzetik (laguntzarekin edo halakorik gabe) berriro ere kalean
bizitzera igaro dira.

7. Jantokien kasuan, badirudi txartela lortzeko zailtasunak daudela. Zenbait kasutan, gainera,
janaria txarragoa dela esan dute, musulmanen ohituretara egokitzearen ondorioz. Plano zeha-
tzagoan, jantokirik arazotsuena Irakakoa da, eta musulmanentzat dela esaten dute.

8. Jantokiko txartelen arazoari lotuta, badirudi Mazarredoko deribazio-sistema zentralizatuak,
zenbait profilen kasuan, motibazioa moteldu eta bazterkeria eragin dezakeela; horrela, azke-
nean, baliabide batzuetatik kanpo uzten ditu baldintzak betetzeko zailtasunik handienak
dituzten pertsonak, eta horiek, oro har, egoerarik txarrenean daudenak dira. Beraz, interesga-
rria izan daiteke prozedurari buruzko hausnarketa egitea eta eraginkortasuna eta malguta-

suna bateratzeko sar daitezkeen elementuak eta berrikuntzak zein diren ikustea.  

9. Eguneko zentroei buruzko balorazio oso positiboa egin dute erabiltzaileek. Pentsa daiteke
halako zentroek taldearen arazo nagusienetariko bat konpontzen dutelako izan dela hori: aldi

hila aldi erabilgarri bihurtzea, eta, aldi berean, egon ahal izateko espazio fisikoa edukitzea.

Horri dagokionez, halako zentroen azpiegitura, zerbitzuak, langileria edo ordutegiak hobetzeko
egin daitekeen guztia lagungarria da taldearen poztasun maila handitzeko. Halaber, heziketako
edo laneko ikastaroak baliozkoak dira arazorik urrieneko pertsonekin; baina arazorik zailenak
dituztenentzat, eskakizun baxuko eguneko zentroak askoz ere hobeto egokitzen dira.

10. Elkarrizketetan ikusi denez, lehen kalean bizi zen jendea aterpetxeetan dago orain, kaleko tal-
deari esker. Beste zenbait kasutan, pertsona horiek gauez lo egitera aterpetxera joan ez arren,
kaleko taldea erreferente bihurtzen da, eta pertsona horien eta gizarte-zerbitzuen arteko
lokailua ere talde horixe da. Horrela, arazoren bat dutenean, talde horrengana jotzen dute;
adibidez, osasun-etxeren batera joan behar dutenean edo ostaturen bat nahi dutenean.
Balizko erabiltzaile guztiengana ez heltzeak aditzera ematen digu zerbitzu hori, kaleko esku-

hartzea, indartu egin daitekeela. Jakina, ezin daiteke kalean lo egiten duen taldearen
%100era heldu, baina zerbitzua indartzeak eragina izan dezake horretan.

11. Armairu gehiago eta hobeak eskatu dira, eta hori, ordutegien gaiarekin batera, elkarrizke-
tetan gehien egin den eskabideetariko bat da. Zerbitzu horren kostua oso altua ez denez,
pentsa daiteke epe ertainean eta laburrean martxan jartzeko moduko neurria dela. Nolanahi
ere, ondo pentsatu behar da zerbitzu hori nola kudeatu, eta, gainera, kontuan hartu behar
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dira zenbait alderditan sor daitezkeen zailtasunak (adibidez, higienean edo zerbitzuen kude-
aketan).

12. Dirudienez, nolabaiteko lehia dago etxerik gabeko magrebtarren eta taldeko gainerako

kideen artean. Lehenengo kapituluan planteaturikoaren arabera, interesgarria izan daiteke
talde baterako eta besterako baliabideak bereiztea. Elkarrizketak egin ondoren, hipotesi
honek indarra hartu du, batez ere aintzat hartuta bereizketa hori de facto egiten ari dela balia-
bide batzuetan; esaterako, Iralako jantokian edo Lagun Arteaneko aterpetxean. Nolanahi ere,
nola edo hala ezkutukoa den gatazka hori kontuan hartu behar da arlo honetan egin nahi
diren jarduketa guztietarako.
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1. SARRERA

Bizkaiko etxerik gabeko pertsonen profilari eta beharrizanei buruzko ikerketako azken
kapitulu honetan, ikerketaren aldian (2008ko apiriletik 2008ko abendura) lorturiko ondorio
nagusiak laburbildu ditugu, baita ikerketaren barruko bost faseen laburpena ere. Beraz, ikerketa-
ko I., II. eta III. kapituluetan azaldutako emaitza nagusien laburpen eragilea da.

Ondorioak bi ataletan zatituta aurkezten dira: bata etxerik gabeko pertsonen alderdi orokorrei
buruzkoa da, eta bestea, berriz, talde horri eskainitako baliabideei buruzkoa. Lehenengo zatian,
batik bat, I. eta II. kapituluetako emaitzek osatzen dute, eta bigarren zatia, berriz, III. kapituluko
emaitzek.

Gero, plano prospektiboagoan, baliabideak antolatzeko eskemaren zirriborroa egin da; horiek,
hain zuzen ere, continuum edo mailakatzea eratu behar dute, eta hori etxerik gabeko pertsonen
beharrizanetara egokituko da etengabe. Horretarako, gure iritziz, baliabide egokiak ezartzeaz
gain, gizarteratzeko eta laguntzeko ibilbideak ere abiatu behar dira, talde honen profiletara ego-
kituta.

Azkenik, Bizkaiko lurralde historikorako baliabideen balizko mapa azalduko dugu. Horretarako,
bi jarduketa-ardatz planteatzen ditugu, jarraitu beharreko bi jarduketa-ildoak egituratzen dituz-
tenak. Alde batetik, duintzea, eta horrek eragina izan behar du oraingo baliabideen hobekuntzan;
eta, bestetik, dibertsifikatzea, hau da, oraindik ez dauden baliabide berriak martxan jartzeko
ideia eragilea. 

Bi ardatzokin hobetu eta erraztu egin nahi da etxerik gabeko pertsonen gizarteratzea, kapitulu
honetan aurkezten den continuuma erabiliz.
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2. ONDORIOEN LABURPENA

ALDERDI OROKORRAK

1. Kapitulu honetako emaitzak eta gomendioak adierazteko eta ulertzeko, onartu eta adostu
dugun etxerik gabeko pertsonen definizio eragilea emango dugu: kalean lo egiten dutenak edo

aterpetxeetan edo gaua igarotzeko zentroetan lo egiten dutenak. Definizio horretan oinarrituz,
eta kontuan hartuta talde honen definizioaren barruko mugikortasuna, aldagarritasuna eta
zailtasunak, esan daiteke Bizkaian etxerik gabeko pertsona kopuruak gora egin duela azken
urteotan, batez ere immigrante kopuruak izandako gorakadaren ondorioz. Gainera, diru-
dienez, sektoreko erakundeek erabiltzaile kopuruaren gorakada garrantzitsua detektatu dute
azken hilabeteotan, krisi ekonomikoaren eraginez. Horri dagokionez, alde batetik, esan behar
da baliabideak utzi eta kolokatasun handiko egoeran zeuden pertsonak berriro hasi direla
baliabideok erabiltzen; eta, bestetik, EAEra Estatuko beste zona batzuetan lana galdu duten
immigrante gazteak iristen ari direla. Beraz, krisiaren bilakaeraren jarraipena egin behar

da, horrek jende berria erortzean eta beste batzuk berrerortzean duen eragina ikusteko.

Hala eta guztiz ere, krisiaren eraginez, etxerik gabeko pertsona kopuruak gora egingo duela
dago aurreikusita, batik bat epe laburrean. Horrenbestez, kontuz ibili behar dugu, oraingo ego-
erari dimentsio handiegirik ez emateko, etorkizunera begira eta epe ertaineko eta luzeko
jarduketa-plana diseinatzeko orduan.

2. Taldearen kuantifikazio zehatzari dagokionez, baliabideen bidez 220 pertsonarekin jarri gara
harremanetan, eta horietatik 200ek hartu dute parte inkestan. Bigarren mailako datuen
bitartez jakin dugunaren arabera, kalean baliabiderik (eguneko zentroa, jantokia, etab.) eraili
gabe lo egiten dutenak 20-30 pertsona dira. Horrela, aintzat hartuta pertsona batzuengana
heltzeko zailtasuna eta taldearen aldagarritasuna, esan daiteke Bilbon etxerik gabeko 250-

260 pertsona daudela kalean edo baliabideren batean lo egiten. Horien artean, urteko
aldiaren arabera, 100-120k kalean egiten dute lo. Nolanahi ere, datu hauek kontuz aztertu
behar dira, pentsa baitaiteke baliabide hobeak egonez gero beste errealitate batzuk azaleratu
ahal direla, gaur egun nolabait ere ikusten ez direnak: industria-pabilioietan edo lonjetan lo
egiten duten pertsonak, okupaturiko etxeetan lo egiten dutenak, gehiegizko okupazioa duten
etxeetan edo lonjetan lo egiten dutena, etab.  

3. Etxerik gabeko pertsonen profilen aldetik egiaztaturikoaren arabera, iragaitzazko bidariaren

profil tradizionalak indarra galdu du, immigrazioa bezalako gizarte-errealitate berrien era-
ginez. Halaber, epe ertainean eta laburrean sor daitezkeen profil berriak ere aintzat hartu
behar dira. Horien artean, aipatzekoa da guraso bakarreko familien taldea (gehienbat seme-
alabak dituzten amek osatutako familiak), horiek beharrizan berriak baitituzte baliabideen
arloan. Nolanahi ere, eta laburbiltzeko, bi talde nagusi detektatu dira: arazo pertsonalak

dituzten pertsonak (drogazaletasunak, alkoholismoa, buruko osasuna…), gehienbat ber-
tokoak; eta gehienbat egoitza-arazoa duten pertsonak, eta azken talde honetan gazte
magrebtarrak dira nagusi. .

4. Taldearen ezaugarriei dagokienez, etxerik gabeko pertsonen %91,5 gizonak dira, batez beste

36 urtekoak, eta %47 Estatukoak dira. Atzerritarren artean, %59 Magrebekoak dira.

%48,5ek gaixotasun larriak dituzte, batik bat hepatitisa edo GIBa. Etxerik gabeko pertsonen
%38 espetxean egon dira. Baliabideen erabileraren aldetik, erabilienak eguneko zentroak dira;
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gero, jantokiak eta gaua igarotzeko baliabideak. Datu eta zifra guztiak ikerketa honetako II.
kapituluan kontsultatu ahal dira.

5. Bizkaiko Foru Aldundiaren eta udalerrien arteko balizko aliantza estrategikoari dagokionez, ez
da arlo honetan lan egiteko aukera handirik ikusten. Bilboko Udala kenduta, gainerako udale-
rriek indarreko legeriaren interpretazio hertsagarria egiten dute; beraz, badirudi eskumen-

eztabaida zama handia izan daitekeela arlo honetan. Epe ertainean eta laburrean, dirudie-
nez, Gizarte Zerbitzuei buruzko Lege berriak (horren arauzko garapenaren zain) ez du esku-
men-banaketa argitzen, gizarte-larrialdien arloan.

6. Aldundiaren eta gizarte-erakundeen arteko harremanak positiboak eta errazak dira,
orokorrean; egindako elkarrizketarik gehienek berretsi dute hori. Besteak beste, erakundea
arlo honetan lan egiteko prest dagoela azpimarratu da, eta oraingo baliabideak eta baldintzak
hobetzearen aldeko apustua egin duela. Nolanahi ere, alderdi negatiboren bat adierazi behar
izatekotan, zenbait aldiz esan da eskariaren kudeaketa zentralizatzeko programak erakun-

deen autonomia eta malgutasuna murriztea eragin duela. Halaber, esan da eragin negati-
boa izan duela erakunde batzuek erabiltzaileekin egiten duten gizarte-laguntzako lanean.
Horri dagokionez, interesgarria izan daiteke deribazioa, hasiera-hasieratik, etxerik gabeko
pertsonen beharrizanen eta profilen arabera egitea.

7. Osasunaren arloa garrantzi handikoa da talde honentzat, II. kapituluan eskainitako datuetan
ikusten denez. Pertsona hauen osasun-arazoek agerian jarri dutenez, eta buruko gaixotasunen
presentzia handia kontuan hartuta, taldeak beharrizan handiak ditu arlo honetan. Ikerketan
ondorioztaturikoaren arabera, esan daiteke osasun-erakundeen inplikazio handiagoa behar
dela, eta sentsibilitate handiagoa ere bai. 

8. Bizkaiko etxerik gabeko pertsonentzako baliabideak zentralizatzeko aukerari dagokionez,
ikerketa honetako solaskide ia guztiek esan dute Barakaldon gaua igarotzeko baliabideren

bat egon beharko litzatekeela. Gainera, inkestaren bidez egiaztatu dugunaren arabera,
Bilboren atzean, etxerik gabeko pertsonarik gehien erroldaturik duen udalerria Barakaldo da;
beraz, beharrezkoa da Ezkerraldeko udalerri horretan halako zentro bat sortzea. Beste udale-
rri batzuen kasuan, aukerak urriagoak dira, epe laburrean behintzat. Halaber, udalerri horre-
tan ez dago talde honentzako baliabideak martxan jartzearen aldeko jarrera politikorik.
Alderdi horretatik, aipatzekoa da Bilbok pertsona horiengan sortzen duen erakarpena oso
handia dela, eta, horri dagokionez, beste udalerri batzuetan sor daitezkeen baliabideek agian
ez dute arrakasta handirik izango. Nolanahi ere, epe laburrean eta ertainean, beste zenbait
udalerrietan ere baliabideak sor daitezke; adibidez, Getxon, Durangon edo Ezkerraldeko uda-
lerriren batean.
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9. Erakundeek eta erabiltzaileek baliabideei buruz egiten duten balorazio orokorra positiboa

da. Hori agerian gelditu da Bizkaiko (Bilbo) baliabideak Estatuko beste autonomia-erkidego
edo hiri batzuetako baliabideekin konparatzean. Jakina, halako testuinguru batean, dei-

efektua erreala eta nabaria da. Horri dagokionez, gehienbat gazte magrebtarren kasuan,
efektu horrek indar handia dauka, baina batik bat heziketa-ikastaroak edo beste aukera batzuk
daudelako (adibidez, lana), etxerik gabeko pertsonentzat dauden baliabideengatik baino gehia-
go. Era berean, krisi ekonomikoak alderdi honetan duen eragina ere ikusi beharko da; hain
zuzen ere, aintzat hartu beharko da langabeziak baliabide mugatuagoko beste eskualde batzue-
tan izango duen hazkundea. Nolanahi ere, ez dirudi dei-efektua balaztatzeko erabil daitekee-
nik, baliabide hobeak martxan jartzeko. Horrenbestez, ikusi egin behar da ea gure inguruan
gelditu baino lehenagoko baldintzaren edo aldiren bat martxan jartzea mekanismo ona ote
den, elkarren aurkakoak diren alderdiak bateratzeko. 

10. Baliabideen arloan sortzen den lehenengo galdera, izatez ere, baliabide gehiago behar iza-

teari ala ez izateari buruzkoa da. Horri dagokionez, azterketa kualitatiboak egin ondoren, ez
da detektatu oraingo baliabide kopurua asko handitu behar denik. Beraz, oraingo baliabide-
en egiturazko berrikuntzak egiteari lehentasuna emango diogu, baita baliabide berriak mar-
txan jartzeari ere, baina detektaturiko beharrizanetarako bakarrik.

11. Baliabide berriak martxan jartzeko orduan, aintzat hartu behar da auzotarrak horren aurka
egon daitezkeela. Hortaz, NIMBY (not in my back yard, nire atzeko patioan ez) bezalako
fenomenoak edo Hotza zentroan gertaturikoa kontuan hartu beharko dira etorkizunean.
Horri dagokionez, dirudienez ez dago soluzio hobezinik arrisku hori bideratzeko, baina
alderdi batzuk hori kudeatzeko lagungarriak izan daitezke. Esate baterako, baliabideen nola-

baiteko deszentralizazioa tresna ona izan daiteke, eta, alderantziz, baliabideak beti zona
berean jartzeak auzotarren haserrea eragin dezake. Elementu horri lotuta, auzo batean hala-
ko baliabideak ezartzen badira, hori nolabait ere saritu egin beharko da, esate baterako, auzo-
rako edo auzotarrentzat baliozkoak diren beste zerbitzu batzuk martxan jarrita: zona berde-
ak, azpiegiturak, etab. Nabarmentzeko moduko beste alderdi bat informazioarena da.
Horrela, hasiera-hasieratik, informazio-bide jariakorrak eta zintzoak ezarri behar dira,
inplikaturiko eragileen eta hiritar guztien artean. Ildo honetan, eragileekin (adibidez, ikaste-
txea edo merkatariak) komunikazio-lerro onak ezartzea oso erabilgarria izan daiteke auzo-
tarrek prozesu osoan parte hartzeko eta epe ertainean eta luzean bermeak eskaini ahal izate-
ko. Baliabideei nolabaiteko plusa eman behar zaie; esaterako, diseinuko eraikinetan ezartzea,
fatxada deigarriekin; azken batean, baliabidea balioztatzea (auzotarrentzat edo auzorako)
estrategia interesgarria izan daiteke.

12. Baliabideen funtzionamenduari dagokionez, sarritan, arauak/zorroztasuna versus malgu-

tasuna/gutxieneko eskaria bereizketa egiten da. Profil desberdinen interesak elkarren aur-
kakoak dira: arazo pertsonalik gehienekoek zorroztasun eta diziplina handiagoa eskatzen
dute, eta arazorik urrienekoek, berriz, malgutasun handiagoa. Aukera bat talde desberdinen

baliabideak bereiztea da, antolamendu handiagoarekin edo txikiagoarekin, eskari eta

beharrizan guztiei erantzun egokia emateko.

13. Ildo honetan, gutxieneko eskakizuneko baliabideak martxan jartzea planteatzen dugu,
azken bagoi gisa, baldintza gogorrak daudelako edo bertatik kanporatu dituztelako baliabide-
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ak erabili ez dituzten pertsonentzat, inork ere kalean gogoz kontra lo egin behar ez izateko.
Hain zuzen ere, kalearen eta ohiko baliabidearen arteko hirugarren espazioa.

14. Aterpetxeei dagokienez, erabiltzaileek ondoen baloratzen dutena Elejabarri da. Elejabarriren
antzeko zenbait baliabide eraikitzea berebiziko jarduketa izango litzateke, harik eta taldearen
eskari osoa bete arte, ahalik eta gela kopuru handiena jarrita. Aukera horrek, hala ere, arazo-
ak ditu (ekonomikoak, kudeaketa mailakoak, etab.), eta, beraz, dirudienez, epe luzean ez da
bideragarria; dena den, horixe izan daiteke jarraitu beharreko bidea. Izan ere, bakoitzak bere
gela edukitzea denek eskatu dute, baita gela hori egun osoan erabili ahal izatea ere, baina
agian ez izaera unibertsalarekin erabiltzaile guztientzat.

15. Horrela, neurri batean erabiltzaileek eurek ordaindu ahal dituzten (askok oinarrizko errenta
jasotzen baitute) gizarte-ostatuak edo egoitza txikiak sustatzea lan-ildo interesgarria izan
daiteke, batez ere arazo pertsonalik urrieneko taldeentzat eta normalizazio maila ertaina edo
altua dutenentzat. Izan ere, elkarrizketaturiko pertsona batzuk euren beharrizanetara edo
ezaugarrietara egokitzen ez diren ostatu arruntetan bizi dira, eta, hala ere, aukera hori modu
oso positiboan baloratzen dute.

16. Bide horrekin jarraituz, erabiltzaile batzuek esan dute aukerarik onena etxebizitza dela. Hala
eta guztiz ere, esperientziak agerian jarri duenez, etxebizitza batean egotea ez da beti arra-
kastaren sinonimoa, eta berez ez dakar egonkortasun handirik; izan ere, III. kapituluan ikusi
denez, ibilbide batzuetan berrerortzea eta berriro ere kalean gelditzea ikusi da. Beraz, arlo
honetan egituratu ahal diren estrategiek ondo aztertu behar dituzte profil jasotzaileak, eredu
honen ezaugarrietara egokitzen diren erabiltzaileak zeintzuk diren jakiteko.

17. Erabiltzaileen lehenengo eskaria eta eskari nagusia baliabideen ordutegiak zabaltzea da,
batez ere asteburuetan eta neguan. Eskari hori lehentasunezkoa, premiazkoa eta oroko-

rra da talde osoan. Asteburuetan baliabideak erabili ezin izateak desegituratze pertsonal
handia dakarkie pertsona hauei; hain zuzen ere, ezin dituzte astia eta jarduerak antolatu, eta
egun osoa hara eta hona ibili behar izaten dira. Ildo honetan, astia betetzea da taldearen
erronka nagusienetarikoa.

18. Aterpetxeetan eta eguneko zentroetan behin eta berriro egiten duten beste eskari bat dutxa

eta komun gehiago egotea da, metatzerik ez egoteko eta garbiketa egokia bermatzeko, batik
bat goizetan. 

19. Edozein baliabide erabilita ere, egonaldi ertaineko baliabideak indartu eta finkatu beha-
rra ere detektatu da, gizarteratze-prozesuaren barruko fase guztiak hobetzeko eta errazteko,
betiere kontuan hartuta pertsonaren profila eta une bakoitzean dituen beharrizanak.

20. Jantokien kasuan, bertara joateko txartelak lortzeko zailtasunak ikusi dira; izan ere, eska-
ria oso altu mantendu da eta txartelok emateko irizpideak nahiko zorrotzak dira; horren
ondorioz, pertsona batzuek ez dute lortzen, eta beste zenbaitek, lehen eduki duten arren,
galdu egiten dute.

21. Bertokoek diotenez, jantokietan janariaren kalitateak txarrera egin du, janari hori musul-
man atzerritarren ohituretara egokitzearen ondorioz. Baliabide egokiak ezarri behar dira
talde guztien interesei erantzun egokia emateko; horretarako, adibidez, txanda edo menu
desberdinak sortu eta horietan aukera desberdinak sar daitezke.
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22. Jantokiko txartelen arazoari lotuta, baina beste baliabide mota batekin ere lotuta, badirudi
Mazarredoko deribazio-sistema zentralizatuak, profil batzuetan, kendu egiten duela moti-
bazioa, eta, horren eraginez, baliabide batzuetan kanporatu egin daitezke baldintzak betetze-
ko zailtasunik handiena duten pertsonak (oro har, egoerarik txarrenean daudenak).
Horretarako, elementu batzuk indartu egin behar dira, eraginkortasuna eta malgutasuna

bateratu ahal izateko. 

23. Eguneko zentroei buruzko balorazio oso positiboa egin dute erabiltzaileek, segurutik
talde horren beharrizan nagusienetariko bati erantzun egokia ematen diotelako: astialdi hila
astialdi erabilgarri bihurtzea, eta, gainera, egon ahal izateko espazio fisikoa eskaintzea. Horri
dagokionez, zentro hauen azpiegitura, zerbitzuak, langileria edo ordutegiak hobetzeko egiten
diren gauza guztiak lagungarriak dira taldearen poztasun maila handitzeko. Heziketa- edo
lan-ikastaroak oso lagungarriak dira arazorik urrieneko pertsonentzat, baina arazorik zaile-
nak dituztenen kasuan eskakizun baxuko eguneko zentroak askoz ere hobeto egokitzen dira.

24. Etxerik gabeko pertsonei egindako elkarrizketetan (III. kapitulua) ikusi denez, lehen kalean
bizi ziren pertsona batzuk aterpetxeetan daude orain, kaleko taldeari esker. Zenbaitetan,
pertsona hauek gaua igarotzera aterpetxera joatea lortu ez arren, kaleko taldea halako per-
tsonen eta gizarte-zerbitzuen arteko lotura eta erreferentea da. Lan horrek, laguntza-
lanarekin batera, aditzera ematen digu kaleko zerbitzua indartu egin beharko litzatekeela.
Jakina, ezin dira kalean lo egiten duen taldearen %100era heldu, baina zerbitzua indartzeak
eragina izan dezake alderdi horretan. Aldi berean, kalean lo egiten ari diren eta beste balia-
bide batzuetara joaten ez diren pertsona askok buruko patologia ugari izaten dituzte. Hortaz,
interesgarria izan daiteke planeatzen ari garen indartzeak alderdi hori kontuan hartzea eta,
kaleko taldeen barruan, buruko gaixotasunen arloko langile adituak sartzea. 

25. Armairu gehiago eta hobeak edukitzea, ordutegien gaiarekin batera, etxerik gabeko pertso-
nei egindako elkarrizketetan sarrien agertzen den eskarietariko bat da. Zerbitzu honen kos-
tua handiegia ez dela kontuan hartuta, epe laburrean abiatzeko moduko neurritzat har daite-
ke. Nolanahi ere, kontuan hartu behar dira horrek zenbait arlotan eragin ditzakeen zailtasu-
nak; adibidez, horien kudeaketa edo higienea. Horren arabera, armairu-zerbitzu indepen-
dentea ezar daiteke; edo, bestela, lehendik dauden baliabideen barruan ezarri ahal izango da.

26. Profesionalek esan dute taldearentzat gaixondoko zentro txiki bat jarri behar dela martxan,
ospitaletik kalera zuzen-zuzen ez joateko, sendagileak alta eman ondoren; izan ere, horrek
susperraldia zaildu eta, gainera, kroniko bihurtu ahal du euren egoera.

27. Iskanbila eta gatazka maila altua nabaritu dugu, nahiko ezkutukoa izan arren, etxerik ez

duten magrebtarren eta taldearen gainerako pertsonen artean (bertokoak eta magreb-
tarrak ez diren atzerritarrak). Ikerketako lehenengo kapituluan esan denez, interesgarria izan
daiteke talde baterako eta besterako baliabideak bereiztea. Izan ere, zenbait baliabidetan
bereizketa hori dagoeneko egiten ari dira; adibidez, jantoki edo aterpetxe batzuetan.
Baliabideak pertsonen jatorriaren arabera bereizteak ghetto bihur dezake etxerik gabeko
taldearen zati handia, eta, gainera, estigmatizatu egin ditzake pertsona horiek. Dinamika
horrek eragina dauka baliabidea kanpotik ikusteko moduan, baina barruko ikuspegitik ere
eragin negatiboa izan dezake, batik bat gazte magrebtar normalizatuen kasuan. 

28. Aurreko puntuan sakonduta, neurri batzuk (esaterako, kultura-bitartekotzarako edo biziki-
detza sustatzeko programa bereziak martxan jartzea), dirudienez, egokiak dira eta aintzat har
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daitezke pertsona hauekin egiten diren esku-hartzeetan. Era berean, bertokoen taldearentzat
eta magrebtarrentzat gehieneko kuotak edo proportzioak ezartzea lagungarria izan daiteke
horrek sorturiko egoera errazteko. Nolanahi ere, sakondu beharreko gai zaila da, eta, horri
dagokionez, ikerketa honetan parte hartu duten pertsonak ez daude ados eta ez dute iritzi
argirik. Horrenbestez, ondoriotzat, bertokoentzat eta atzerritarrentzat baliabideak bereiztea,
gure ustez, ez da aukerarik egokiena, eta uste dugu batik bat beharrizanetan sakondu behar
dela, eta, irizpide horretan oinarrituz, profil batzuetarako eta besteetarako baliabide espe-

zializatuak ezarri ahal direla; baina jatorriaren edo arrazaren araberako bereizketarik ezarri
gabe.

29. Baliabide hauekin batera, gizarteratze-ibilbideak ezarri behar dira, erabiltzaile berrien beha-
rrizanetara egokitzen direnak, laguntzeko eta esku hartzeko prozesuak nabarmenduz.
Baliabide edo dispositibo berriak martxan jarriz gero, erakundeek ezarri behar dute ildoa.
Laguntzaren kasuan, aldiz, gure iritzian, gizarte-erakundeek esateko eta egiteko gauza asko
dituzte.
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3. ETXERIK GABEKO PERTSONEK DITUZTEN BEHARRIZANEI ERAN-
TZUNA: BALIABIDEEN CONTINUUMA ETA GIZARTE LAGUNTZA
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ESKEMAREN AZALPENA

Aurreko mapan lanerako eta jarduteko balizko eskema aurkeztu dugu; mapa hori, batez ere, talde
honen barruko beharrizanetan eta profiletan oinarritzen da. Horrela, hemen zirriborraturiko
baliabideek eginkizun desberdina izango dute, erabiltzaile bakoitzaren ezaugarrien eta beharri-
zanen arabera. Horrela, batentzat baliabide finalista edo egonaldi ertainekoa edo luzekoa izan
daitekeena, beste batzuentzat egonaldi laburrekoa izan daiteke. Era berean, eskema honen ara-
bera, profil batzuetarako bitarteko faseetarikoren bat abiapuntua edo helmuga izango da. Beste
batzuetarako, aldiz, baliabide hori igarotzeko geralekua baino ez da izango. Hortaz, diseinu honi
dagokionez, etxerik gabeko pertsonak ez ditu horren fase guztietatik zertan igaro edo ez du kale-
tik zuzen-zuzen zertan sartu.

Ikusten denez, baliabideen kasuan, alde batetik, lau baliabide espezifiko edo lau mailakatze
bereizten dira, egoitza-continuuma osatzen dutenak; beste hiru baliabide ere ikusten dira (gai-
xondoko zentroa, jantokiak eta eguneko zentroak), eta horiek maila desberdinean eragiten dute
elkar, lau faseetako edozein unetan:

1. Lehenengo fasea: fase honetan, kalean lo egiten ari diren pertsonak daude. Esku-hartzearen
barruko lehenengo fase honetan, kalean esku hartzeko taldeak funtsezko eginkizuna dauka
beste baliabide batzuetara deribatzeko eta continuum honen barruko beste fase batera igaro-
tzeko. Nolanahi ere, inolako ostaturik erabili nahi ez duten zenbait profilen kasuan kaleko tal-
dea erreferentziako edo harremanetarako puntua izatea (pertsona horiek beharrizanen bat
dutenean) elementu positiboa eta nahikoa izan daiteke. 

2. Bigarren fasearen barruan, baliabide berri bat sartu dugu, Kale-Etxea, baita lehendik dauden
beste batzuk ere; adibidez, gutxieneko eskakizuneko aterpetxea (Mazarredo) edo eskakizun
ertainekoa (Elejabarri). Kaleko taldeak egindako deribazioa, pertsonaren ezaugarrien eta
beharrizanen arabera, hiruretariko edozeinetara egin daiteke, eta horrek, aldi berean eta fase
honen barruan, beste continuum bat osatzen du; azken continuum horrek Kale-Etxean hasi
(eskakizun oso baxua) eta beste bi baliabideekin jarraitzen du. Izan ere, Kale-Etxea lehenengo
harremanetarako gunea izan daiteke arazo pertsonalak dituzten pertsonentzat, eta horiek,
gero, baliabide normalizatuagotara igaro ahal dira.

3. Hirugarren fasea: continuumeko une honetan ikusten denez, laguntza maila txikiagoa eta
eskakizun handiagoa behar duten bi baliabide nabarmentzen dira. 

a. Lehenengo kasuan, alde batetik, egoitza txikien edo aterpetxeen aldeko apustua egiten da;
horiek izaera finalista izan dezakete, hain gazteak ez diren etxerik gabeko pertsonen profi-
lerako, Lurberriren kasuan bezala (adineko pertsonentzako egonaldi luzeko aterpetxea,
Cáritasek kudeatzen duena); bestalde, ikasleen egoitzen antzeko formatua izan dezake, eta,
bertan, baliabidea tranpolina izango litzateke, etxebizitza normalizatuagora igarotzeko.
Bigaren kasu honetan, baliabidea gazte magrebtarren profilerako egokituko litzateke.

b. Bigarren baliabidea laguntzadun etxebizitzena izango litzateke. Aurreko kasuan bezala,
etxebizitza finalistak eta aldi baterakoak bereizten dira. Finalisten edo mugagabeen kasuan,
helburua ongizate eta duintasun maila ahalik eta handiena eskaintzea da, bizitza normaliza-
tua eta ohikoa izango ez duten profilei. Baliabide hau buruko gaixotasunak edo gaixotasun
kronikoak dituzten pertsonei egokitu ahal zaie. Aldi baterako laguntzako etxebizitzaren
kasuan, arazo pertsonal handirik gabeko pertsonek erabili ahal dute (bertokoak eta atzerri-
tarrak).
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4. Laugarren fasea: azken fase hau ez da etxerik gabeko pertsonetara sensu stricto mugatzen;
honen barruan, etxebizitza normalizatua sartzen da (etxebizitza publikoko sistemaren barru-
koa, eta, hain zuzen ere, etxebizitza soziala). Kasu honetan, ezintasunen bat duten pertsonen
kasuan bezala, kuotaren bat ezar daiteke gizarte-bazterkeriako egoeran dauden taldeentzat.
Era berean, higiezinen agentzia sozialak ere ezarri eta garatu ahal dira, Goiztiren kasuan beza-
la; edo lana estatu mailan egiten duten beste higiezin sozialak ere bai, helburua betetzeko etxe-
bizitza kopuru nahikoa eduki ahal izateko. 

Lau fase hauek, eguneko zentroekin eta jantokiekin batera, etxerik gabeko pertsonen baliabide-
en eskema osatzen dute. Hala eta guztiz ere, puntu honetan gelditu eta aurrera egiten ez badugu,
eskema oso estatikoa eta zurruna izango litzateke. Beraz, eta baliabideak prozesu zabalago baten
barruko ahalezko adreilutzat hartuta, uste dugu ibilbide dibertsifikatuak eta laguntza-prozesuak
(erabiltzaileen beharrizanetarako egokiak) martxan jartzeak osatu eta indartu egin dezakeela
eskema; izan ere, baliabideen (adreiluak) zementua izan daiteke, eta, horrela, esku-hartze sozia-
leko prozesua hobeto egokituko da etxerik gabeko pertsonen beharrizanetara eta profiletara. 

Ildo honetan, garrantzitsua da baliabideak eta ibilbideak taldearen egoera eta beharrizan guzie-
tara egokitzea. Horretarako, arreta berezia jarri behar zaie fase batetik besterako igarotzeei, iga-
rotze horiek erraz egiteko eta une egokian gertatzeko, bestela abiaturiko prozesu osoa arriskuan
jar daitekeelako.
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4. BIZKAIKO ETXERIK GABEKO PERTSONENTZAKO BALIABIDEEN MAPA

MAPAREN AZALPENA

Lehen aurkezturiko eskeman oinarrituz, ondoren Bizkairako baliabideen eta azpiegituren baliz-
ko mapa zehatza aurkeztuko dugu. Horretarako, bi jarduketa-ardatz ezarriko ditugu, hain zuzen
ere, baliabideak duintzea eta dibertsifikatzea.

Lehenengo ardatzaren kasuan ikusten denez, erakundeek eta erabiltzaileek egindako eskari asko
oraingo baliabideak hobetzeari buruzkoak dira; adibidez, bakoitzak bere gela edukitzea, edo
dutxa eta komun gehiago edukitzea. Azken batean, oraingo baliabideak hobetzea eskatzen da,
horiek taldearen beharrizanetara egokitzeko Gainera, baliabide hobeak eta duinagoak egoteak
eginkizun positiboa izan dezake erabiltzaileen gizarte-laguntzako prozesu osoan.

Funtsezko beste elementua, ardatzeko bigarrena, gure gomendioak euskarritzen dituena, diber-
tsifikazioa da. Behin eta berriro, argi gelditu da etxerik gabeko pertsonen beharrizanak oso ani-
tzak eta, zenbait kasutan, kontraesankorrak direla. Beraz, aniztasun hori aintzat hartu eta profil
desberdinetarako erantzun egokiak eskaintzen dituzten baliabideak martxan jartzea lehen-
tasunezko jarduketa-ildoa izan behar da.
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Horrenbestez, bi elementu horietan oinarrituta, hiru baliabide mota bereizten ditugu: oraingoak
(beharrezko hobekuntzak adierazita), berehala eta epe luzean martxan jarri behar diren baliabi-
de berriak, eta etorkizunera begira (epe ertaina eta luzea) aintzat hartu behar direnak. Ikusten
denez, jarduketa-planak eragina izango luke oraingo baliabideen hobekuntzan (duintzea) eta
profil guztietara egokitzeko baliabide berriak abiatzean (dibertsifikatzea). Hortaz, oraingo plaze-
kin batera, beste batzuk ere martxan jarri behar dira pertsona hauen taldea indartzeko eta babes
hobea eskaintzeko.

ORAINGO BALIABIDEAK (DUINTZEAREN ARDATZA)

Aterpetxeak

• Elejabarri. Beste aterpetxe batzuen kasuan ez bezala, baliabide honi lotutako eskariak urria-
goak dira. Nolanahi ere, interesgarria izango litzateke errealitate eta profil berrietara egokitze-
ko mekanismoak abiatu ahal diren ikustea; adibidez, familien kasua, horiek espazio berean lo
egin ahal izateko eta familia sexuaren edo adinaren arabera banatu beharrik ez egoteko.

• Lagun Artean. Aterpetxe honetan lehentasunezkoa da asteburuetako ordutegia zabaltzea.
Gutxieneko aukeratzat, larunbatetik igandera irteteko ordutegia goizeko 8etatik 11etara edo
12tara luzatu ahal da; gainera, sartzeko ordutegia arratsaldeko 7etara aurreratzea proposatzen
dugu. Eta, ahal izanez gero, halaber, lokalak asteburu osoan egon beharko lirateke irekita, eta
mantenamendurako eta garbiketarako behar denean soilik itxi beharko lirateke. Era berean,
handitu egin behar da komun eta dutxa kopurua. Gaur egun, ratioa 15 pertsonako dutxa eta
komun batekoa bada, eta uste dugu 8-10 pertsonatik hurbileko ratioa ezar daitekeela, betiere
balizko ordutegi-zabaltzeen arabera.

• Mazarredoko aterpetxe iraunkorra eta negukoa. Aurreko kasuan bezala, ordutegiak zaba-
lagoak izan beharko lirateke asteburuetan, eta, gainera, komun eta dutxa kopuru handiagoa
behar da. Armairuak ere handiagoak izan behar dira. Lagun Arteanen eta Mazarredoren
kasuan, intimitate handiagoko espazioak sor daitezke, bionboak, sabaitik lurrerako gortinak
(ospitaleetakoak bezalakoak) edo antzekoak erabilita; hori aterpetxe osoan egin ezin bada,
behintzat leku batzuetan egin daiteke.

• Hontza. Ordutegien eta komunen gaiarekin batera, oraingo hamaken ordez oheak edo antze-
koak jartzeko aukera aztertu behar da. Era berean, armairu handiagoak jartzeko aukera ere
aztertu beharra dago, horietan norberaren gauzak eta lo egiteko arropa sartu ahal izateko.

Jantokiak

• Jantokiko txartela errazago lortu ahal izatea planteatzen da, baliabidea erabiltzeko zailtasunik
handienak dituzten pertsonentzat; izan ere, zenbait pertsona baliabide hori erabili ezinik gel-
ditzen dira sarritan. Horri dagokionez, interesgarria izan daiteke eskaria aurreikusteko meto-
do malguago bat (edo batzuk) aztertzea.

• Halaber, janariaren kalitatea ere hobetu egin behar da, zenbaitek esan baitigu beti antzeko
janaria dagoela. Gainera, musulmanen eta gainerakoen janariaren gaia kudeatzeko formulak
aurkitu behar dira. Horri dagokionez, interesgarria izan daiteke janari desberdinak egitea, bi
taldeen interesak bateratzeko, ahal den neurrian behintzat. Txanda bereziak sortzea edo bi
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menu eskaintzea bezalako soluzioak ez dira kostu handikoak, egoera horri aurre egiteko eta bi
taldeen artean nabaritzen den tirabira murrizteko. 

Eguneko zentroak

• Beharrezkoa da eguneko zentroetako ordutegiak zabaltzea. Bizitegi-Onartu zentroan eguerdi-
ko eta arratsaldeko ordutegiak zabaldu beharko lirateke. Hiesaren aurkako Batzordean, adibi-
dez, bazkalorduan itxita dago, eta, txandak edo zaintzak martxan jarrita, etengabeko ordutegia
lor daiteke. Ordutegi-zabaltze hori asteburuetan ere egin beharko litzateke bi zentro horietan.

• Baliabideak eta horien azpiegitura hobetu egin behar dira. Kasu batzuetan, lehentasunezkoa
da baliabideak zenbait arlotan hobetzea; esate baterako, espazio erabilgarria edo hezetasunak.

Kaleko taldea

• Kaleko taldea indartu egin behar da (hiru edo lau kide gehiago), etxerik gabeko pertsona guz-
tiengana heltzeko. Halaber, interesgarria izango litzateke taldea buruko gaixotasunetan espe-
zializaturiko langileek osatzea. Autonomia-erkidego batzuetan (Madrileko, Kanarietako eta
Andaluziako SAMUR soziala, etab.) halako esperientziak garatu dira, eta horiek eredugarriak
izan daitezke etorkizunerako.

BALIABIDE BERRIAK (DIBERTSIFIKAZIOAREN ARDATZA)

• ATERPETXEA BARAKALDON: Beharrezkoa da Ezkerraldean aterpetxe bat egitea; hori, ahal
izanez gero, bakoitzak bere gela izateko irizpideari jarraituz egituratu behako litzateke; edo,
behintzat, intimitate ahalik eta handieneko irizpideari jarraituz. Egongela edo antzekoren bat
egotea ere elementu interesgarria izan daiteke. Baliabide hau epe laburrean edo ertainean ezar
daiteke, lehendik dauden antzeko baliabideak kudeatzeko irizpideei jarraituz.

• GIZARTE OSTATUA: Proiektu aurrekaritzat, 8-12 pertsonaren ostatu-beharrizanei erantzun
egokia emateko moduko aterpetxe edo ostatu txiki bat egin behar da. Gero, baliabidearen eba-
luazioa egin ondoren, halako beste bi edo hiru baliabide ezarri ahal diren ikusi behar da.
Hasieran, halako ostatuak Bilbon egon daitezke. Baliabidearen funtzionamendua ikasleen
egoitzarena edo horren antzekoren batena bezalakoa izango litzateke. Erabiltzaile bakoitzak
bere gela izango du egunez; gainera, bere giltza izango du, eta bizikidetzarako oinarrizko
arauak ezarriko dira. Halaber, administratzaileak eta hezitzaileak egongo dira, eta horiek era-
biltzaileentzako erreferenteak izango dira. Jakina, baliabide hau arazo pertsonalik urrieneko
pertsonentzat izango da, bizitza nahiko normalizatua eduki dezaketen pertsonentzat.

• KALE-ETXEA MALGUA ETA MUGIKORTASUN HANDIKOA (egoeraren arabera): Kale-
etxea espazio sorberria da, kalearen eta aterpetxearen artean dagoena. Baliabide hau zailtasun
pertsonalik handieneko taldeentzat izango da; hain zuzen ere, espazio komuna, espazio argia
eta erraz muntatzeko nahiz desmuntatzeko modukoa izan daiteke, loft deritzona balitz bezala.
Esate baterako, antzinako ikastetxeak eta erabiltzen ez diren kirol-instalazioak edo industria-
instalazioak, edo horien antzeko beste batzuk; horietan, gaua igarotzearekin batera, gizarte-
hezitzaileekiko lehenengo kontaktua egiten da. Kokaleku egokia Zorrozaurre izan daiteke;
baina, talde jasotzailearen mugikortasuna eta ezaugarriak kontuan hartuta, baliabidea lekuz
azkar aldatzeko modukoa izan behar da. Horri dagokionez, aukerarik egokiena espazio handi
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bakarra sortzea ote den erabaki behar da; ala, aldiz, Bilbo osoan banaturiko espazio txikiago-
ak ezartzea egokiagoa ez ote den, dibertsifikazioaren printzipioari erantzun hobea eman ahal
izateko. Baliabide handia da, behar izanez gero 60-80 pertsonari gaua igarotzeko aukera ema-
ten diena, gutxieneko eskakizun mailarekin. 

Egunez interesgarria izango litzateke eguneko zentro erako jarduerak egituratzea, gaueko era-
biltzaileentzat eta beste batzuentzat. Gainera, interesgarria izango litzateke jantokia edo
antzekoa ezartzeko aukera aztertzea, etxerik gabeko pertsona batzuei arreta integrala eskain-
tzeko, horientzat orain baliabideen deszentralizazioa agian ez baita aukerarik onena. Kale-

etxea, beraz, arazo pertsonalak dituzten pertsonei zuzendutako baliabidea da, kasu askotan
beste baliabiderik lortzeko zailtasunak dituzten pertsonei zuzendutakoa. Azken batan, 24 lau
orduko zerbitzua eskainiko luke eguneko 365 egunetan, eta profil jakinei segurtasun-espazioa
eskaintzeko lekua izango litzateke; aldi berean, laguntzako eta, ahal izanez gero, beste baliabi-
de batzuetara deribatzeko prozesua martxan jartzeko ere baliozkoa izango litzateke. Era bere-
an, baliabide egokia izan daiteke euren osasunaren eraginez atsedenaldia behar duten edo ibil-
bide luzeak egin ezin dituzten pertsonentzat. Nolanahi ere, baliabide ahalik eta duinena izan
beharko litzateke.

• GIZARTE JANTOKIA: interesgarria izan daiteke Bilbon hiritar guztientzako gizarte-jantokia
egitea, eta bazterkeriako edo zaurgarritasuneko egoeran dauden pertsonei, immigranteei edo
hirugarren adineko pertsonei ere bertan jateko aukera ematea. Hortaz, baliabide normalizatua
eta orokorra izango litzateke; bertan, prezio eskuragarrien bidez edo bonu-sistema arauturen
bat erabilita, etxerik gabeko pertsonek, gainerakoekin batera, janaria eskuratu ahal izango
dute. Gainera, halako baliabide normalizatua eta orokorra (biztanle guztientzat) martxan jar-
tzea proiektu aurrekari garrantzitsua izan daiteke, etorkizunean aukera normalizatua eta nor-
malizatzailea beste baliabide batzuetara hedatzeko; esate baterako, eguneko zentroetara edo
gaua igarotzeko lekuetara.

• GAIXONDOKO ZENTROA: Bilbon gaixondoko zentro txiki bat jarri behar da martxan, 5-10
pertsonari laguntza emateko aukera eskaintzen duena. Ospitaleratze-aldi baten ostean nola-
baiteko jarraipena behar duten pertsonak izango dira erabiltzaileak; egonaldi nahiko laburre-
ko zentroa izango da (15-30 egun), eta ez gaixo kronikoentzako zentroa. Baliabide honek, jaki-
na, laguntza soziosanitario egokia beharko du (langile espezializatuak: sendagileak edo erizai-
nak), eta beste baliabide batzuk eskuratu ahal izateko oinarria izango da.

• ARMAIRUAK: aterpetxeetako armairu erabilgarriekin batera, etxerik gabeko pertsonentzako
armairu-zerbitzu soila ere ezarriko da. Baliabide honen kudeaketa gai zaila denez, kontroleko
bide egokiak bilatu beharko dira, higieneari edo beste alderdi batzuei lotutako arazoak ekiditeko.

ETORKIZUNERAKO BALIZKO BALIABIDEAK

• Lehen adierazitako alderdiak indartu egin beharko dira.

• Epe ertainean eta luzean (adibidez, 2020ra arte) ostatu-baliabide txikiak (6-8 pertsonarentzat)
egin daitezke Getxon, Portugaleten, Durangon edo Bermeon. Horrela, estaldura nahiko zaba-
la emango zaio lurralde historiko osoari. Barakaldorako planteaturiko aterpetxearen ereduari
jarraitu ahal diote, baina hori baino txikiagoak izango dira, jakina. Edo egoitza edo ostatu
sozialen eredua erabil daiteke, tamaina ertaineko udalerrietarako egokiagoa izan daitekeelako.
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