2020ko aurrekontuak: murrizketarik ez
Bizkaiko hamar bat gizarte kolektibok ohartarazi dute Elkarrekin-Ahal Duguk babesa
eman diela EAJ-PSEren aurrekontuei, diru-sarrerak bermatzeko errenta murrizteko
Bizkaiko hamar bat gizarte erakundek adierazpen bateratu bat sinatu dute Elkarrekin-Podemosi
ohartarazteko EAJk eta PSEk osatutako koalizio gobernuak 2020rako aurrekontuak Eusko
Legebiltzarrean babestu nahi dituela. Elkarteek argudiatu dute kontuak gutxienez 300 milioi
euroko murrizketa dakarrela Euskadiko familia pobreentzat, soilik Diru-sarrerak Bermatzeko
Errentaren (DSBE) kontzeptuan.
Sinatzaileen ustez, nazionalisten eta sozialisten aurrekontuek "bidegabekeria izugarria" eragiten
dute pertsona txiroenekin, duela zortzi urtetik laguntza sozial horren inguruan aplikatzen ari den
murrizketa sakontzen baitu.
Zehazki, 2012an, Eusko Jaurlaritzak DSBEa% 7 murriztea erabaki zuen, eta Lanbide arteko
Gutxieneko Soldatatik (LGS) bereizi zuen; horrek esan nahi du% 36ko murrizketa egon dela
familia bakoitzak jaso dezakeen zenbatekoan. Horrela, 2020rako, pertsona batek osatutako
bizikidetza-unitate batek (Bu) urtean 4.150 euro inguru sartzeari utziko dio. Kopurua 4.625 euro
gutxiagora iristen da pentsiodun batentzat.
"Beste urte batez, EAJk eta PSEk LGSren desloturari eutsi nahi diote,% 35etik gorako murrizketa
dakarrelako DSBEren zenbatekoan, eta, horretarako, Elkarrekin-Podemosen babesa aurki
dezakete", diote erakunde sozialek, "Eusko Jaurlaritzak jende txiroari bederatzi urtez lapurtu
diona berreskuratzeko".
Azken hamarkadako galerak berreskuratzeaz gain, deklarazioak dio, alderdi moreari zuzenean
erreferentzia eginez, "Ezkerreko edozein alderdirentzat gutxienez marra gorri bat dela
aurrekontuak adosteko orduan LGSren inguruko legezko ehunekoetara itzultzea, eta
horretarako oinarrizko DSBEren zenbatekoak% 35,8 handitu beharko liratekeela, eta
pentsiodunenak, berriz,% 34,5".
"Elkarrekin-Podemos bezalako alderdi batek, Eusko Jaurlaritzarekin aurrekontuei buruzko
akordioa lortzeko prest dagoela dirudienak, gure gizarteko pertsonarik hauskorrenekin duen
zorra aldarrikatzea ahaztu izanak kezkatzen gaitu, eta DSBEaren zenbatekoa berriro LGSari
lotzea exijitzen dugu, legeak ezartzen duen bezala, betetzen den edozein aurrekontu
abalatzeko", gaineratu du.
Bizkaiko gizarte-erakundeek nabarmendu dute murrizketa hori DSBEaren aldaketa murriztailea
izapidetzearekin batera gertatzen dela. "Akats izugarria litzateke Elkarrekin-Podemosek
aurrekontuei buruzko akordioa lortzea, EAJk eta PSEk Eusko Legebiltzarrean dagoen DSBEaren
erreforma negargarria behin betiko erretiratzeko eskatu gabe, badakigulako, erretiratzea
eskatzen ari garen guztiok dakigun bezala, lege-aldaketak ez duela soilik pobrezia atzeraraziko,
baizik eta areagotu egingo duela".
"Elkarrekin-Podemosek ezin du Eusko Jaurlaritza lagundu bere lehentasunen artean txiroak
jartzen ez dituen aurrekontu bidaia batean; izan ere, pertsona horri dagokio beti krisiaren kalte
handienak ordaintzea, eta ez du inoiz lortzen horietan lapurtu diotenetik berreskuratzea",
ondorioztatu dute.

2020ko aurrekontuak: murrizketarik ez
2018ko Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkestaren (PGDI) datuen arabera,
Euskadin pobrezia-arriskuan dauden pertsonen% 36k baino ez zuen diru-sarrerak bermatzeko
errenta jaso iaz. Guztira 70.348 herritar izan ziren, eta 60.618 geratu ziren gizarte laguntza hori
izatekotan. Pobrezia arriskuak 197.185 pertsonari eragiten die Euskal Autonomia Erkidegoan
(EAE).
EAJk eta PSEk Euskadirako aurkeztu dituzten aurrekontuekin, pertsona bakarreko familientzako
diru-sarrerak bermatzeko errenta (bizikidetza-unitatea 1 - ZIU) hilean 680,39 eurotan geratuko
da, eta ez legokiokeen 924 eurotan, 2011n ezabatu zen Lanbide arteko Gutxieneko Soldatari
(LGS) lotuta jarraituko balitz. Familia horren galera, gainera, 345,61 eurokoa da hilean, kontuan
hartzen bada Gobernu zentralak iragarri duela 2020an LGS 1.000 eurora iritsiko dela. DSBEaren
gizarte-laguntza jasotzen duen pentsiodunari 385,35 euroko kaltea egingo zaio hilero.
"Bidegabekeria erraldoi honi aurre egiten jarraituko dugu", adierazi dute adierazpena sinatu
duten kolektiboek. "Pobreziarekin amaitzeko eta kalera ateratzeko gai den DSBE baten
defentsan azken urteotan bildu garen dozenaka erakundeen elkartasuna berriro aktibatzea
beste aukerarik ez da geratzen".
Bizkaiko gizarte-kolektiboak:

Argilan-ESK, Argitan (Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo), Asociación de
Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, Berri-Otxoak (Barakaldo), Danok Lan (Galdakao),
Mujeres del Mundo-Babel, Kaleratzerik EZ-PAH Bizkaia, Punto de Información sobre
RGI (Santurtzi), SOS Racismo Bizkaia y Trabajadoras No Domesticadas.

