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Desde as ventás e os balcóns das nosas ca-
sas é difícil de percibir. Pero asistimos aos 
inicios da crise social máis importante en 
décadas. O freo dos ingresos en moitos mi-
les de fogares está a xerar unha situación de 
emerxencia que deixa a moitas familias sen 
poderen cubrir necesidades básicas. Multi-
plícanse as solicitudes de axuda aos servizos 
sociais municipais e ONGs. Medra cada día o 
número de persoas que gardan fila ás por-
tas dos centros de reparto de alimentos.

A crise económica do 2008 fíxonos no seu 
momento reflexionar sobre os modelos eco-
nómicos e sociais. Aprendemos moitas cou-
sas, pero sobre todo unha: en época de crise, 
o sufrimento é exponencial entre as familias, 
nenas, adolescentes e mozos en situación 
de exclusión social. Cando comezabamos a 
superar aquel golpe, non podíamos imaxi-
nar que sufriríamos novamente unha crise 
brutal de consecuencias máis intensas.

 

As medicións do impacto da Covid19 non 
deixan de sucederse. As cifras macroeconó-
micas comezan a invadirnos cos peores pre-
saxios. En Igaxes quixemos ter en conta esa 
información, pero ante todo quixemos re-
coller a situación dos nenos, nenas, mozos e 
familias coas que estamos a traballar no día 
a día, e como esa situación os está a afectar.
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Enfrontámonos a un escenario cheo de 
enormes dificultades. A equidade educati-
va, fantasma sempre presente e tan pouco 
recoñecido que incide directamente na 
exclusión social e a reprodución xeracional 
da pobreza, seguirá a ser un dramático reto 
pendente se non se artellan medidas drásti-
cas  de inmediato. Os sectores empresariais 
que habitualmente lles ofrecían máis opor-
tunidades ás persoas que acompañamos 
son precisamente os máis afectados pola 
crise. Situacións que criamos superadas rea-
parecen con forza: a alimentación e as nece-
sidades máis básicas non están aseguradas 
en miles de fogares.

 

Todo isto obríganos a traballar con moita 
máis intensidade, reordenando os recursos 
para chegarmos a máis persoas, a fortalecer 
as alianzas e crear outras novas. Toca buscar 
novas maneiras de loitar contra vellos pro-
blemas. E propoñer e esixir políticas apro-
piadas que dean resposta a esas situacións. 

Para iso existimos. 

 

Carlos Rosón
Director de Igaxes
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Impacto económico
nos fogares con 
nenas e nenos

de algún xeito alterada a súa situación 
laboral. Sen sabermos aínda certo cando 
se implantará definitivamente a nova 
normalidade, sería prematuro valorar en 
que grao estas axudas permitirán aliviar 
as cargas dos fogares. 

Na casa estou eu soa co meu 
fillo de 15 anos. Eu traballaba 

como empregada do fogar, pero 
sen contrato. Agora non teño 

ingresos nin podo acollerme a 
ningún subsidio.
Montse, 43 anos

Na Galicia previa á crise sanitaria, polo 
menos un de cada cinco nenos, nenas 
e adolescentes vivía nun fogar pobre* .  
Son 80.000 nenos e nenas que creceron 
máis desprotexidas só por naceren nes-
ta situación. A pobreza familiar pon en 
risco a calidade da súa alimentación, a 
súa saúde emocional, o seu desenvolve-
mento cognitivo, as súas oportunidades 
de aprender e de relacionarse.

Unha vida en exclusión comeza case 
sempre por unha infancia fráxil. Segun-
do un estudo da OCDE, ás persoas des-
cendentes dunha familia en situación 
de pobreza en España lévalles, de me-
dia, catro xeracións -120 anos- en saír 
dela**. 

* Instituto Galego de Estatística, 2019.
** ¿Un ascensor social roto? Como promover la 
movilidad social. OCDE, 2019. https://www.oecd.org/spain/so-
cial-mobililty-2018-ESP-ES.pdf 

As circunstancias socioeconómicas do 
fogar no que nace limitan os seus derei-
tos e condicionan súa vida futura.

Ao longo do mes de abril, o Goberno de 
España foi poñendo en funcionamento 
un catálogo de axudas para dar resposta 
aos distintos supostos nos que podían 
verse os millóns de persoas que viron 



8

Porén, os datos macroeconómicos xa 
coñecidos permiten anticipar que a 
crise xa ten un carácter estrutural e 
afectará con severidade ao mercado de 
traballo, especialmente a certos sectores 
como a hostalería e aqueles máis rela-
cionados co turismo e o ocio. 

Existe unha ameaza real de que moitas 
familias que xa partían dunha situación 
vulnerable se vexan agora arrastradas á 
pobreza severa. 

Segundo datos da Seguridade Social, o 
paro rexistrado en marzo en España dis-
parouse en 302.000 persoas respecto ao 
mes de febreiro. É o maior aumento da 
historia nas oficinas públicas de empre-
go. Pero isto non reflicte de todo o im-
pacto real do coronavirus: só entre o 12 
e o 31 de marzo, o número de afiliacións 
desplomouse en 900.000 persoas. Du-
rante o mes de abril sumáronse 280.000 
persoas desempregadas máis ata un to-
tal de 3,8 millóns.

En Galicia, o número de persoas para-
das rexistrados nos servizos públicos de 
emprego en marzo e abril aumentou 
en 25.000 persoas ata as 191.000. Tráta-
se da quinta maior suba porcentual do 
paro (+9,8%) por territorios, só por detrás 
de Baleares, Cataluña, Canarias e Madrid 
e dous puntos superior á media estatal. 

Lembremos que nestes datos non com-
putan os ERTE, que no peche deste 
informe afectaban xa máis de 230.000 
persoas en Galicia. Os datos de contra-
tación son igual de alarmantes: en abril 
asináronse 60.000 contratos menos que 
no mesmo mes do ano anterior.

Por outra banda, a Enquisa de Poboa-
ción Activa (INE) do primeiro trimestre 
de 2020 -con datos moi parciais que non 
reflicten o alcance real da crise- indica 
que o número de fogares galegos con 
todos os membros no paro aumentou 
un 9,4% ata un total de 57.200 familias.

Á vista destes datos, o ingreso vital mí-
nimo -aínda en fase de estudo- presén-
tase como unha medida irrenunciable. 
O sistema actual de protección social 
revélase insuficiente, non só para com-
pensar as consecuencias inmediatas 
da crise en termos de destrución de 
emprego: no longo prazo será o freo á 
contratación a que impedirá que moitas 
das familias afectadas poidan recuperar-
se.

Enquisa ás familias con menores

Neste informe quixemos facer unha 
estimación preliminar do impacto nos 
fogares galegos con menores que xa 
afrontaban a crise en situación ou 
risco de pobreza. Para iso elaboramos 
unha consulta entre as familias que 
acompañamos nos nosos programas de 
atención directa. Nesa consulta partici-
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paron un total de 123 nais e pais de 80 
familias diferentes.

Destes 80 fogares con nenos e nenas, 
44 teñen dúas persoas adultas; 25 son 
monomarentais e 7 son monoparen-
tais (78% e 22% das familias, respectiva-
mente); e 4 teñen tres ou máis persoas 
adultas. Entre as causas principais de 
vulnerabilidade atopamos un baixo nivel 
de ingresos; emprego de baixa cualifica-
ción; un único salario ou ningún salario 
por unidade familiar; vida laboral redu-
cida e/ou discontinua; e prestacións so-
ciais baixas ou inexistentes.

Malia as dificultades de base, o 74% das 
persoas consultadas estaban emprega-
das antes do estado de alarma. Un mes 
máis tarde, só o 43% seguen traballan-
do e o 18% están afectadas por ERTE. 

O 13% perderon o traballo, o que deixa 
unha taxa de desemprego do 39%.  

                 

Un 57% das familias están desempre-
gadas ou viron alterada a súa situación 
laboral. Tendo en conta que a meirande 
parte delas carecían de aforros, tanto a 
perda de emprego como a afectación 
por ERTE obríganas a afrontar os gas-
tos diarios só con prestacións e axu-
das. Se antes chegaban a fin de mes 
con dificultades, agora deben facelo cun 
30% menos de ingresos, no mellor dos 
casos.

Por sectores, o maior impacto concén-
transe nos servizos non esenciais máis 
orientados ao consumo: hostalería e 
comercio. 

Estes, xunto coa industria, son dous 
dos sectores onde máis se emprega a 
poboación máis vulnerable. Posto que 
serán tamén os que sairán máis tarde 
da desescalada, a creación de emprego 
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nestes sectores permanecerá conxelada 
durante un período moi prolongado. 

Hai ademais un risco real de que se 
siga a destruír emprego, se unha parte 
dos milleiros de empresas que presen-
taron ERTE non logran resistir. A OIT 
calcula que haberá unha redución do 
emprego no segundo trimestre de 2020 
de arredor do 6,7% das horas traballadas, 
o equivalente a 230 millóns de persoas 
traballadoras a tempo completo. Cál-
culos preliminares da institución cifran 
en 25 millóns de persoas as que estarán 
desempregadas ao remate do ano, pero 
engade que “hai un alto risco” de que o 
número supere con creces a proxección 
inicial.

Maiores efectos sobre as traballadoras

Datos relativos á poboación xeral xa re-
collen unha tendencia: os efectos da 
destrución de emprego están a ter un 

peso maior sobre as mulleres*. Así queda 
de manifesto tamén nos resultados do 
noso estudo, con máis forza se cabe. Se 
as mulleres con crianzas consultadas xa 
partían dunha taxa de inserción sete 
puntos inferior á dos homes, agora son 
tamén as máis afectadas pola destru-
ción de emprego (13,9%, dous puntos 
máis) e os ERTE (19,4%, catro puntos 
máis). Unha de cada dúas traballado-
ras viu alterada a súa situación laboral 
nesta crise.

O risco de empobrecemento é, polo tan-
to, superior entre as mulleres. E a vulne-
rabilidade é aínda máis acusada no caso 
das nais soas con fillos/as a cargo, como 
veremos a continuación.

* De acordo coa EPA do primeiro trimestre de 
2020 (con datos aínda moi parciais), mentres o núme-
ro de homes parados no conxunto do Estado aumen-
tou en 58.100, situándose en 1.564.200; o número de 
mulleres aumentou en 62.900, ata 1.748.800. A taxa de 
paro feminina sube ata o 16,24%, tres puntos e medio 
por enriba da masculina.             
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Familias cunha soa persoa adulta

Segundo datos da Rede Galega contra a 
Pobreza, un 47% das familias con crian-
zas e un único adulto están en situación 
de pobreza ou exclusión. Esta taxa du-
plica a do resto de familias. Oito de 
cada dez están encabezadas por mulle-
res, moitas das cales son “traballadoras 
pobres”, é dicir, perciben rendas de tra-
ballo anuais por debaixo do umbral de 
pobreza (9.000€ euros anuais).

Do total de familias cunha única persoa 
adulta consultadas neste informe, o 78% 
eran monomarentais e o 22%, mo-
noparentais. Estamos a falar de fami-
lias que percibían un ingreso ou renda 
única mensual. A súa vulnerabilidade, 
xa que logo, é moi elevada. As súas po-
sibilidades de inserción ou mellora de 
emprego están seriamente limitadas 
polas súas dificultades para a conci-
liación familiar. 

O peche dos centros escolares -ou a 
súa reapertura limitada á etapa infan-
til- pode impedir de facto que moitas 
nais ou pais sós que viron alterada a súa 
situación laboral poidan volver traballar 
como mínimo ata o próximo curso.Se 
o 78,1% das familias cun só adulto con-
sultadas estaban empregadas a inicios 
de marzo, actualmente case a metade 
deixaron de traballar. A taxa de desem-

prego aumentou 13 puntos ata situarse 
no 34,4%. O 25% están afectadas por 
ERTE. 

Pero eses datos son, de novo, máis alar-
mantes para as mulleres. De cada dez 
familias con crianzas encabezadas por 
unha muller soa, catro sairán do es-
tado de alarma sen emprego. Se esta 
situación se mantén, a inmensa maioría 
terán caído a unha situación de pobreza 
material severa para o remate do ano. 

Asemade, aquelas que se atopan en 
situación de ERTE (dúas de cada dez) 
asumen os próximos meses con toda a 
incerteza sobre canto durará esta situa-
ción e a preocupación de ter que chegar 
á fin do mes cunha prestación insufi-
ciente.

O benestar infantil, en perigo

Para seguirmos dándolle coidados ás 
nenas, nenos e mozos con máis necesi-
dade de axuda durante o confinamento, 
en Igaxes adaptamos todos os nosos 
programas de intervención directa á 
nova situación. Puxemos en marcha a 
campaña Alento Familiar para enviar-
mos aos fogares máis afectados bonos 
de axuda urxente, atención emocional e 
psicolóxica, apoio escolar e dispositivos 
tecnolóxicos para educación. E habili-
tamos un canal de atención familiar 
(no número 606 089 054) para prestar-
lle axuda a adolescentes e familias con 
crianzas que atravesan situacións de 
malestar, conflito ou ansiedade.

 

O enorme impacto desta situación fai 
aínda máis fráxiles os nenos e ne-
nas. Moitos non están a recibir unha 
alimentación adecuada, agravada polo 
peche dos comedores escolares. O con-
finamento prolongado pode ter efec-
tos negativos no seu desenvolvemento 
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cognitivo e emocional. O comezo da 
desescalamento trouxo certo alivio, pero 
os riscos para o seu benestar poden per-
manecer máis alá do estado de alarma. 

A sensación de incerteza e falta de con-
trol ante o futuro pode seguir desenca-
deando situacións de malestar e conflito 
nos fogares. Ante esas situacións, os ne-
nos e nenas máis pequenas sempre es-
tán desprotexidas. Ás veces poden po-
ñer en perigo a súa propia seguridade 
por violencia física ou psicolóxica (esta 
última, na casa ou en internet). Algúns 
datos que xa coñecemos non apuntan 
ben: segundo o Ministerio de Igualdade, 
as chamadas ao 016 por violencia ma-
chista medraron en abril un 60% con 
respecto ao ano pasado.
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Impacto económico
na mocidade 
máis vulnerable

A poboación moza é a franxa de idade 
con maior risco de exclusión en Galicia 
desde 2010. Os anos da crise económica 
tiveron consecuencias moi negativas, 
tanto en termos de empobrecemento 
como de precarización progresiva dos 
contratos. Isto retrasou gradualmente o 
acceso da poboación moza ao mercado 
de traballo.

Como herdanza daquela época, e malia 
mostrar nestes últimos anos unha certa 
recuperación, a tipoloxía de emprego 
xuvenil segue a acusar unha profunda 
inestabilidade (contratos a tempo par-
cial, baixos salarios, estacionalidade e 
discontinuidade, etc.), especialmente 
entre os empregos de máis baixa cualifi-
cación.

Quen acusa máis esta precarización é, 
claro está, a mocidade que xa parte 
dunha situación de maior fraxilidade. 
Como se ten estudado, as oportunida-
des laborais de cadaquén son diferentes 

en función da súa orixe familiar*. Pero 
esa fraxilidade non só responde á cares-
tía de recursos ou a unha transmisión 
xeracional da pobreza. En demasiadas 
ocasións vai tamén asociada a unha in-
fancia insegura, máis carente de afecto, 
máis exposta a situacións de conflito e 
de risco social. 

Esa mesma fraxilidade obriga a moitas 
persoas mozas a buscar un medio de 
vida a idades moito máis temperás 
que o resto da xuventude. Sirva como 
exemplo a idade media de emancipa-
ción das mozas e mozos tutelados en 

* Bjorklund, A. e Jantti, M. How important is family 
background for labor-economic outcomes? Labour Econo-
mics, 2012, vol. 19, 465-474.

“Só levaba dous meses traba-
llando de mecánico. Estaba 

contento. Agora non sei o que vai 
pasar. A miña parella tampou-
co traballa e dará a luz o mes 

próximo.”

Rubén, 22 anos



14

Galicia: deixan o sistema de protección 
de menores aos 19 anos de media, unha 
década máis cedo que o resto da po-
boación da súa idade.

Segundo a Enquisa de Poboación Ac-
tiva, a taxa de ocupación dos mozos e 
mozas galegas entre 16 e 29 anos era 
do 36,9% ao remate do mes de marzo. 
É unha caída leve (-1,5% respecto ao tri-
mestre anterior) pero debemos ter en 
conta que se trata de datos moi parciais: 
non contemplan o mes de abril nin re-
flicten o impacto real do coronavirus na 
segunda quincena de marzo.

Se atendemos ás cifras do paro rexis-
trado obtemos unha idea máis fiel dese 
impacto: ao rematar abril, o número de 
mozos e mozas de 16 a 29 anos rexistra-
dos nas oficinas dos servizos públicos de 
emprego foi de 27.074, un 16,04% máis 
que o pasado mes de marzo, o que 
supuxo unha subida de 3.742 persoas. 
Doutra banda, hai 5.596 persoas máis 

que en abril de 2019, un aumento inte-
ranual do 26,05%.

Estas cifras, por outra parte, atinxen ao 
total da poboación moza. Non permiten 
discerar a repercusión de todo isto na-
quelas mozas e mozos que xa partían 
dunha situación máis vulnerable. Tanto 
a destrución real de emprego (por des-
pedimento ou finalización anticipada de 
contrato) como a caída da contratación 
terán un impacto moi forte nas cate-
gorías laborais máis precarizadas e de 
máis baixa cualificación. Precisamente 
aquelas nas que se inserta a poboación 
en risco de exclusión.

Miles de persoas novas que xa se encon-
traban nunha situación de fraxilidade 
veranse agora en graves dificultades 
para resistiren os efectos de esta crise. A 
ese enorme grupo pertencen as mozas 
e mozos a quen nos referimos de modo 
especial neste informe. 

Da vulnerabilidade á emerxencia

Na Galicia anterior ao coronavirus, un 
21,94% das mozas e mozos entre 16 e 
25 anos estaban en situación ou risco 
de pobreza (IGE, 2018). Isto significa que 
polo menos unha de cada cinco persoas  
mozas en idade de traballar vivía en fo-
gares con ingresos inferiores ao 60% da 
renda media en Galicia, é dicir, con me-
nos de 750 euros mensuais por persoa.

Neste informe abordamos o impacto da 
crise entre a mocidade que xa se ato-
paba dentro dese quintil máis vulne-
rable: máis de 60.000 rapazas e rapaces 
que viven en fogares con escasos ingre-
sos ou en situación de pobreza herdada; 
persoas tuteladas e ex tuteladas sen 
apoio familiar; traballadores/as pobres 
sen rede de apoio; mocidade migrante 
non acompañad, etc.
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Falamos na súa inmensa maioría de 
persoas mozas que afrontaron esta crise 
desde unha baixa ou nula capacidade 
de aforro, o que fai imposible afrontar 
gastos imprevistos. Persoas que viviron 
nun contexto de fraxilidade desde a in-
fancia e que teñen un nivel formativo 
baixo ou moi baixo. Persoas que necesi-
tan traballar pero teñen moi escasas 
oportunidades de inserción ou de acce-
so a postos máis cualificados.

Na mostra deste estudo participaron 
un total de 436 mozas e mozos entre 16 
e 29 anos vinculados a programas de 
intervención directa desenvolvidos por 
Igaxes nas catro provincias.                             

De entre as persoas consultadas que 
estaban empregadas a 1 de marzo, só 
unha de cada tres continúa traballan-
do. Un 74,6% das que viron alterada a 
súa situación laboral están afectadas por 
un ERTE; o 25,4% corresponde a destru-
ción real de emprego, ben por finaliza-
cións anticipadas de contrato (14,3%) ou 
por despedimentos (11,1%); e só un 3,2% 
foron novas contratacións. Como resul-
tado, o 91,49% da mocidade en risco de 
exclusión non está traballando actual-
mente.

Antes da declaración do estado de alar-
ma estaban traballando o 23% das mo-
zas e mozos vulnerables en situación 
activa, o que xa se situaba 15 puntos por 
debaixo da taxa de inserción para o to-
tal da poboación xuvenil. Tres semanas 
máis tarde só seguen traballando o 
8,5%. 

Por sexos observamos unha maior al-
teración da situación laboral entre os 
mozos varóns, cuxa taxa de paro se ve 
aumentada en máis de seis puntos. Con 
todo, en termos absolutos a situación 
de maior vulnerabilidade recae nas 
mulleres mozas, posto que xa partían 
dunha taxa de ocupación case dez pun-
tos inferior á dos homes antes da crise 
sanitaria: un 84% das mozas en situa-
ción vulnerable non traballan e outro 
9% están actualmente afectadas por un 
ERTE. 

Por cada dez mozos e mozas que viron 
alterada a súa situación laboral, polo 
menos tres non volverán ao seu traballo. 
As persoas despedidas (incluídas aque-
las que estaban en período de proba 
despois do 9 de marzo, como establece 
o RD 15/2020 publicado o 21 de abril) 
poderán acollerse á prestación por des-
emprego correspondente ao seu tempo 
cotizado. 
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Porén, a duración desta prestación 
será moi reducida na maioría dos ca-
sos: a vida laboral nestas idades e nivel 
de cualificación é, polo xeral, moi escasa 
e discontinua. Para a grande maioría, de 
feito, este foi o seu primeiro emprego.

parcial. Sen previa capacidade de aforro, 
agora verán os seus xa escasos ingresos 
reducidos polo menos nun 30%. 

O futuro é incerto e non podemos medir 
aínda o impacto que esta situación terá 
no mercado de traballo. Confiamos en 
que, cando se reactive a actividade labo-
ral, as persoas afectadas por ERTE vaian 
gradualmente reincorporándose aos 
seus postos. Pero xa sabemos que non 
todos os sectores económicos sairán 
desta crise no mesmo estado. 

Con moita diferenza, o sector económi-
co no que máis se inserta a mocidade 
en situación vulnerable é a hostalería 
(38,01%), precisamente un dos que se 
verá máis afectados pola crise sanitaria 
a longo prazo. De cada dez mozos e 
mozas que traballaban neste sector, 
oito están en ERTE e dúas perderon o 
seu traballo. Pola contra, o sector da ali-
mentación -outro dos sectores que máis 
insercións xera- está a resistir por tratar-
se dun sector esencial.

Máis precaria aínda é a situación dos 
traballadores e traballadoras tempo-
rais cuxo contrato expirou ou finalizou 
anticipadamente durante o estado de 
alarma. Estes últimos, que non teñen 
dereito a cobrar a prestación por desem-
prego, só poderán percibir un subsidio 
único -é dicir, un único pagamento- de 
430 euros e sempre que o seu contrato 
fose de polo menos dous meses de du-
ración. Esta axuda é ademais incompa-
tible con calquera outra renda de inclu-
sión ou subsidios existentes.

 

As persoas afectadas por un ERTE non 
se contabilizan como desempregadas, 
pero tamén se ven arrastradas a unha 
forte precariedade. Malia que todas 
poderán acollerse ás prestacións por 
desemprego, unha maioría percibían sa-
larios no baremo do mínimo interprofe-
sional e unha parte traballaban a tempo 

É probable que parte das empresas dos 
sectores non esenciais que agora están 
en situación de ERTE non poidan resis-
tir o golpe. Non pode descartarse que a 
medio prazo deriven nun ERE e que se 
destrúa máis emprego.
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Con independencia dos subsidios aos 
que poidan acollerse, e de se retornarán 
un non ao seu posto no futuro, todas as 
persoas que viron alterada a súa situa-
ción laboral están a ver moi mermados 
os seus ingresos. Algunas mesmo os ven 
reducidos a cero. Se a súa situación pre-
via xa era precaria, os próximos meses 
serán para moitas un exercicio de super-
vivencia.

Pero aínda será máis difícil para quen xa 
non tiñan traballo antes da crise. Mozas 
e mozos que buscaban un emprego, 
ou que se estaban a formar para acce-
der a el por primeira vez. Por cada per-
soa consultada que tiña traballo en feb-
reiro de 2020, outras tres estaban nesta 
situación.

Mocidade tutelada e ex tutelada

Cómpre detérmonos máis en detalle 
nos posibles efectos da crise dun colec-
tivo especialmente vulnerable como a 
xuventude tutelada e ex tutelada. Son 
adolescentes, mozas e mozos que na 
súa infancia viviron unha situación de 
desprotección ou desamparo, a causa 
do cal viven baixo a tutela da adminis-
tración pública.

Creceron en centros porque carecían 
doutro fogar adecuado no que vivir. En 
moitos casos arrastran consigo unha 
ferida emocional profunda. A maioría 
abandonou os estudos prematuramen-
te. Agora que son adultos ou están ás 
portas de selo, precisan encontrar o seu 
propio medio de vida. Porque cando 
saian dos centros non terán unha fa-
milia á que volver.

En Igaxes levamos 15 anos acompañan-
do a mozas e mozos tutelados no seu 
tránsito á vida independente. A súa for-
mación e autonomía persoal son claves 

para que poidan dar o seu salto ao mun-
do coa maior seguridade posible. Pero o 
seu futuro pasa necesariamente pola 
inserción laboral: se non traballan, non 
teñen plan B.

Esta crise non só afecta frontalmente 
aos seus sectores laborais de acceso pre-
ferente. Tamén frea en seco todas as 
oportunidades formativas (formación 
profesional, cursos AFD, prácticas en 
empresas, etc.) que lles permiten a estas 
mozas e mozos adquirir unha mínima 
empregabilidade. Apenas un 20% che-
gan a cursar bacharelato e só un 1% ten 
estudos superiores.

En previsión de que o mercado laboral 
non terá sitio para eles e elas durante 
moito tempo, dependerán de rendas 
mínimas (RISGA) para poderen subsis-
tir e manter unha vivenda cando saian 
do sistema de protección. Neste sentido, 
agardamos que o ingreso mínimo vital 
anunciado polo Goberno para o mes de 
maio sirva para que as persoas con alto 
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risco de exclusión, como a mocidade 
tutelada e ex tutelada, non vexan croni-
ficada a súa situación de pobreza. 

Alén diso, é imprescindible que desde 
instancias autonómicas se establezan 
novas medidas de protección para es-
tas mozas e mozos, tanto en termos de 
vivenda (habilitando prazas gratuítas no 
parque público de vivenda social á súa 
saída dos centros) como de acceso ao 
emprego, con plans de formación profe-
sional específica e prácticas en empre-
sas con compromiso de contratación.

Mocidade migrante

As mozas e mozos migrantes non acom-
pañados atópanse nunha situación 
similar á da mocidade tutelada e extu-
telada. Pero para eles o estado de aler-
ta supón unha parálise aínda maior. 
Están fóra da formación regrada ou sen 
opcións de seguila. Deixaron de recibir 
clases de idioma e non poden acceder a 
prácticas laborais. Isto non é só un freo 
para o seu futuro, senón tamén para a 
súa integración.

As súas opcións de encontrar un medio 
de vida quedan agora enormemente 
reducidas. Por iso é imprescindible que 
se estableza unha moratoria automá-
tica do seu permiso de traballo -o que 
teñen garantido só mentres son meno-
res de idade- polo menos ata os 21 anos. 
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Tamén é preciso estender a protección 
a aquelas mozas e mozos estranxeiros 
maiores de idade, moitos dos cales 
veñen de perder o seu traballo. Só un 
novo contrato por un ano e a xornada 
completa habilitará para renovaren os 
seus permisos. Os efectos económicos 
desta crise empurrarán a moitas persoas 
migrantes a unha situación irregular, e 
impedirán saír dela a quen xa antes non 
tiña papeis. 

A menos que a normativa cambie. 
Como reclama a campaña #Regulariza-
ciónYa, lanzada o 13 de abril por nume-
rosas organizacións cidadás e sociais, é 
tempo de flexibilizar a Lei de Estranxeiría 
para que miles de cidadáns e cidadás 
estranxeiras poidan ver cumpridos os 
seus dereitos. Só dese xeito poderán op-
tar a un ingreso mínimo vital e contar 
con cobertura médica universal. Só dese 
xeito será posible saír da crise sanitaria 
sen deixar a ninguén atrás.
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As medidas adoptadas en materia de 
vivenda -suspensión dos desafiuza-
mentos, moratoria de hipotecas, rene-
gociación das rendas e créditos ICO sen 
intereses para os alugueiros- permitirán 
que ningunha persoa perda o seu teito 
durante a crise. Pero non hai certezas 
sobre o que sucederá cando a situación 
retorne á normalidade.

A ameaza de caer a unha situación de 
pobreza severa nos próximos meses é 
real para moitos fogares onde xa só en-
traba un salario; para as persoas que tra-
ballaban sen contrato e non percibirán 
prestación, nomeadamente as empre-
gadas de fogar, limpeza e coidados (en 
España, polo menos un 40% traballan 
sen contrato, ten estimado CCOO); e, 
por suposto, para todas aquelas persoas 
que buscaban emprego antes da crise e 
que agora ven as súas opcións de con-
tratación reducidas ao mínimo durante 
un período de duración incerta.

A pandemia está a poñer de manifesto 
que o actual sistema de protección 
social non é suficiente para afrontar 
unha crise desta magnitude. Segundo 

As medidas adoptadas gradualmente 
polo Goberno central permitiron amor-
tecer o seu impacto inmediato na eco-
nomía dos fogares que viron alterada 
a súa situación laboral. A mellora das 
condicións ante un ERTE ; a prórroga 
automática do subsidio por desempre-
go; ou a incorporación dos subsidios 
para traballadoras/es temporais e para 
as empregadas do fogar, entre outras 
medidas, permitiron aliviar parcialmente 
os efectos da destrución de emprego na 
economía das familias afectadas.

Con todo, estes subsidios non son 
unha garantía a medio prazo, sobre 
todo para a poboación que xa partía 
dunha situación fráxil. Estamos a falar 
sobre todo de persoas que contan con 
baixas cotizacións porque veñen de con-
tratos precarios. A súa vida laboral adoi-
ta ser escasa e moi discontinua. As súas 
prestacións medias será de moi baixa 
contía e curta duración.

Subsidios e ingreso 
vital mínimo
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inclusión social que facilite o acceso ao 
emprego da persoa perceptora.

Desde que o Goberno central anunciou 
que implantará o ingreso mínimo vital, 
agora en fase de estudo, volve ao debate 
público a idea de que este tipo de medi-
das desincentivan as súas persoas per-
ceptoras á hora de buscar traballo. Pero 
este argumento é totalmente infun-
dado. En realidade, alí onde as rendas 
mínimas teñen unha maior implanta-
ción, como País Vasco ou Navarra (onde 
as percibe o 71% e o 67% da poboación 
baixo o umbral de pobreza, contra un 
exiguo 7% en Galicia), tense demostrado 
que estas non prolongan os períodos de 
acceso ao emprego*.

* De la Rica, Sara y Gorjón, Lucía. Assessing the Im-
pact of a Minimum Income Scheme in the Basque Country. 
IZA Institute of Labor Economics, 2017.

estimacións da Asociación Estatal de Di-
rectoras e Xerentes en Servizos Sociais, 
o número de persoas usuarias destes 
servizos podería crecer dos 6 millóns ac-
tuais ata os 10 millóns antes de rematar 
2020.

Esta situación tan dura debe inter-
pretarse como unha oportunidade. É 
momento para a implantación dunha 
renda mínima universal ambiciosa. Só 
así será posible manter a cohesión social 
e impedir que as desigualdades se ex-
tremen aínda máis e se cronifiquen du-
rante varias xeracións. Non facelo impli-
caría condenar a miles de nenas, nenos 
e adolescentes a unha vida en exclusión 
que a inmensa maioría non lograrían 
abandonar.

Esa renda mínima debe entenderse en 
termos de dereito da cidadanía e debe 
ser, por tanto, incondicional e compa-
tible con outras prestacións. Tamén 
debe ir aparellada, en todos os casos 
e sen excepción, a un plan persoal de 
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ban as semanas coñecemos que unha 
porcentaxe elevada do alumnado non 
estaba a seguir as aulas en liña (ata un 
50% en Secundaria, segundo a Xunta de 

Desde os días inmediatamente poste-
riores á suspensión da actividade esco-
lar, foron moitas as voces especializadas 
que alertaban das consecuencias que 
esta situación ía ter para o alumnado 
máis desfavorecido*. A redución da vida 
escolar á asignación de deberes e ás 
clases en liña axiña evidenciou grandes 
desigualdades de acceso e de segui-
mento.

Alén da fenda dixital que aínda existe 
(en Galicia é do 13%, a máis alta do Es-
tado), miles de crianzas víronse axiña 
descolgadas da escola porque nos 
seus fogares non hai ordenador, tablet 
ou conexión de datos. Conforme avanza-

* Xa a finais de marzo, a Organización de Estados 
Iberamericanos para a Educación, a Ciencia e a Cultura (OEI) 
alertaba destas consecuencias  no informe Efectos de la 
crisis del coronavirus en la educación. Entre outras medi-
das, o informe propoñía contratar máis profesorado para 
unha atención máis individual e atenta ás necesidades do 
alumnado; e ampliar os Programas de Reforzo, Orientación 
e Apoio (PROA). https://www.oei.es/uploads/files/news/Scien-
ce-Science-and-University/1747/informe-covid-19d.pdf  

Desigualdades 
educativas

“Preocúpame moito a educación 
das miñas fillas. Teñen nece-
sidades especiais e eu non sei 

como axudarlles coas tarefas da 
escola.”

Ana, 32 anos

Galicia). A comunidade docente trata-
ba cada día con frustración de chegar 
dalgún xeito aos alumnos e alumnas 
con quen aínda non lograran establecer 
contacto.

Esta crise sanitaria veu facer máis visible 
un problema moi anterior: o alumnado 
máis desfavorecido non pode apren-
der en igualdade de condicións. Como 
xa se ten estudado, a pobreza limita en-
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Por último, o distanciamento social fai 
que moitos alumnos e alumnas deixen 
de contar con referentes dos que re-
cibiren axuda ou influencia positiva. 
Perden contacto co profesorado, titoras, 
orientadores, cos profesionais de apoio 
e, sobre todo, cos seus propios compa-
ñeiros e amigas.

Sen normalidade lectiva ata setembro

Todos estes factores de desvantaxe 
vense agravados polo confinamento e 
mentres non se retome a actividade es-
colar. Á vista do plan de desescalamento 
anunciado o 28 de abril, o retorno ás 
aulas non se producirá ata setembro, a 
excepción dalgúns supostos: nenas e 
nenos ata seis anos, cando as súas fa-
milias acrediten traballo presencial; e 
alumnado de cursos que supoñan final 
de etapa (4º do ESO, 2º de Bacharelato, 
2º de FP de grao Medio ou Superior), 
que poderá acudir aos centros para reci-
bir aulas de reforzo ata un máximo de 15 
alumnos/as por aula.

tre un 50% e un 80% o éxito escolar. O 
alumnado que vive nun fogar vulnerable 
está sometido a factores inhibidores que 
lastran a súa aprendizaxe durante toda a 
etapa escolar*.

Entre eses factores atopamos, en pri-
meiro lugar, os relacionados coa saúde. 
As nenas e nenos que viven nun fogar 
con baixos recursos ven limitado o seu 
desenvolvemento cognitivo por teren 
unha alimentación inadecuada, máis 
probabilidades de padeceren malnutri-
ción ou obesidade e tamén de desen-
volveren problemas de saúde mental. O 
peche dos comedores escolares, suma-
do ao empobrecemento das familias, 
trouxo consigo un empeoramento for-
zoso da dieta infantil que pode prolon-
garse durante meses.

Estes nenos e nenas tamén están máis 
expostas ao estrés e o malestar nos 
seus fogares. As relacións familiares es-
tán máis afectadas pola inestabilidade 
ou o conflito. O confinamento durante 
semanas pode supoñer unha dura pro-
ba para a convivencia e unha ameaza 
ao benestar de crianzas e adolescentes, 
sobre todo en fogares con peores condi-
cións ou onde o espazo é moi reducido.

Outro factor decisivo ten que ver co ca-
pital cultural das familias. Non todo o 
alumnado ten na casa a alguén que lle 
axude a estudar ou a facer os deberes. 
A baixa formación das persoas proxeni-
toras é un elemento moi importante de 
desvantaxe -máis se cabe na situación 
actual- e adoita ir asociada tamén a un 
baixo capital social: as familias están 
pouco conectadas, carecen dunha rede 
de persoas a quen pedirlles axuda, sén-
tense con frecuencia excluídas de todo 
círculo. 

* Longás Mayayo, Jordi & Cussó-Parcerisas, Irene. 
(2018). Educación y pobreza infantil: razones para la exigibi-
lidad de un derecho fundamental. Educació Social.Revista 
d’Intervenció Socioeducativa. 45-63.
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nen actividades lúdicas con sesións de 
reforzo académico.

De concretárense, estas escolas de verán 
serían unha grande oportunidade para 
que o alumnado con menos recursos 
vexa cumprido o seu dereito a xogar, a 
facer deporte ou asistir a actividades 
culturais cos seus iguais. Terían así ac-
ceso a recursos que as súas familias non 
poderían permitirse. 

Serían unha oportunidade idónea para 
probar novas formas de aprendizaxe, 
máis centradas nas motivacións e nas 
capacidades de cada persoa. Servirían 
para practicar habilidades sociais, pro-
mover o lecer saudable, previr o acoso, 
cultivar as relacións entre familia e co-
lexio/instituto… Permitirían a cada alum-
na e cada alumno sentirse parte dunha 
comunidade en pé de igualdade. 

Esta é unha oportunidade para que os 
centros de ensino, dotados dos recursos 
necesarios, poidan converterse en cen-
tros comunitarios. Non só polo verán, 
senón tamén fóra do horario escolar du-
rante o curso. Lugares onde o alumnado 
con máis dificultade teña un espazo de 
aprendizaxe informal, onde poida des-
cubrir e potenciar as súas propias mo-
tivacións, relacionarse cos seus iguais e 
tamén recibir coidado profesional.

Máis alá da crise

A nosa experiencia dunha década 
de  intervención directa en centros de 
Primaria e Secundaria demóstranos que 
máis do 90% de escolares que abando-
nan prematuramente os estudos pade-
cen algún tipo de vulnerabilidade: falta 
de recursos, conflitos familiares, despro-
tección, ausencia de figuras parentais, 
exposición a situacións de risco, maltra-
to ou abuso, etc.

Ata o de agora, o cerne do debate pú-
blico e as medidas adoptadas desde o 
Ministerio de Educación foron encami-
ñadas sobre todo a resolver cuestións de 
orde académica: como impartir currícu-
lum, como se avaliará o presente curso e 
que medidas de reforzo cumprirá adop-
tar para cubrir o déficit de contidos.

Esta circunstancia deixou nun segundo 
plano outras necesidades e dereitos 
da infancia e a adolescencia, como 
mínimo igual de urxentes: o coidado 
emocional e psicolóxico (tamén para as 
familias); a atención terapéutica; o apoio 
individual a nenas e nenos con necesi-
dades especiais (dificultades de apren-
dizaxe, discapacidade, logopedia, etc.); 
o seguimento permanente en caso de 
risco especial; etc.

Tamén se adiantou a posibilidade -aínda 
supeditada á entrada na “nova norma-
lidade”- de que as distintas administra-
cións poidan poñer en marcha escolas 
de verán ou campamentos que combi-
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desde a mesma liña de saída. En Galicia, 
polo menos un de cada cinco volverán 
comezar o próximo setembro varios me-
tros por detrás.

A taxa de abandono escolar leva anos á 
baixa en Galicia (hoxe sitúase no 14,3%), 
pero non descende entre o alumnado 
con menos recursos. Existen datos para 
o conxunto do Estado que sinalan que, 
entre 2008 e 2015, a taxa de abandono 
temperán do alumnado no quintil máis 
baixo de ingresos aumentou do 28% ao 
36%*.

É urxente que contemos en Galicia cun 
sistema de medición do éxito educati-
vo desagregado por índices de renda. 
Só desa forma se fará visible ata que 
punto as desigualdade sociais están na 
base de moitas desigualdades educati-
vas e, por extensión, dunha futura des-
igualdade de oportunidades. A relación 
entre pobreza e educación ten un efecto 
determinante na Transmisión Interxera-
cional da Pobreza (TIP).

Como esta crise puxo poderosamente 
de manifesto, para que todo o alum-
nado poida aprender en igualdade de 
condicións é preciso investir en equida-
de. Iso significa dotar de recursos para 
que o sistema teña en conta non só a 
dimensión educativa, senón tamén a di-
mensión social da escola. 

Un sistema equitativo será aquel que 
teña en conta os resultados académicos, 
pero tamén as circunstancias sociais e 
económicas do alumnado. Que poña 
o foco nas súas necesidades e capa-
cidades, e non tanto na asimilación de 
contidos. Que se adapte a un alumnado 
que é diverso -cada nena e cada neno 
ten a súa propia forma de aprender- e 
que a día de hoxe afronta cada curso en 
condicións desiguais. 

Ese futuro modelo de equidade debe 
facer posible que todos os alumnos e 
alumnas poidan partir cada novo curso 

* Necesita mejorar. Save the Children, 2016.
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FOGARES EN SITUACIÓN VULNERABLE 
CON FILLOS/AS MENORES

•	 Un 74% das nais e pais con crianzas con-
sultados neste informe tiñan traballo 
antes do estado de alarma. Un mes máis 
tarde, só o 43% seguen traballando e o 
18% están afectados por ERTE. 

•	 Isto significa que 6 de cada 10 fogares 
en situación ou risco de pobreza onde 
viven menores ven agravada ou moi 
agravada a súa situación, xa antes pre-
caria.

•	 Do 57% que viron alterada a súa situa-
ción laboral, un 13% perdeu o traballo, o 
que deixa unha taxa de desemprego do 
39%.

•	 Nos fogares con crianzas onde só vive 
unha persoa adulta (unha muller en oito 
de cada dez casos), a taxa de desem-
prego aumentou 13 puntos ata situarse 
no 34,4%. Outro 25% están afectados por 
ERTE. 

•	 Por sectores, o maior impacto concén-
trase na hostalería e no comercio. A 
destrución de emprego e a conxelación 
da contratación impedirán recuperarse 
durante varios meses as familias afecta-
das, moitas das cales só poden optar a 
postos de baixa cualificación.

Conclusións



Informe urxente Covid19 Galicia

27

•	 Aquelas persoas que se atopan en situa-
ción de ERTE tamén ven acrecentada a 
súa vulnerabilidade polo freo dos ingre-
sos, as prestacións baixas e a incerteza 
sobre a duración dos expedientes. O 
grave impacto nos sectores máis afecta-
dos xera moitas dúbidas sobre un futuro 
retorno ao emprego.

MOCIDADE EN RISCO

•	 Antes da declaración do estado de alar-
ma estaban traballando o 23% das mo-
zas e mozos en risco de exclusión (16-29 
anos) en situación activa. Tres semanas 
máis tarde só continúan traballando o 
8,5%, é dicir, unha de cada tres persoas. 

•	 De entre as mozas e mozos que viron 
alterada a súa situación laboral, un 67% 
están afectadas por ERTE e un 30% 
perderon o seu emprego por despedi-
mento ou finalización de contrato. 

•	 Con independencia dos subsidios aos 
que poidan acollerse, todas as mozas e 
mozos que viron alterada a súa situación 
laboral vense abocados a unha situa-
ción de extrema dificultade: as súas 
prestacións medias serán de moi baixa 
contía e curta duración por mor da pre-
cariedade dos contratos e duns períodos 
de cotización moi escasos.

•	 O sector prioritario de inserción para 
esta mocidade é a hostalería (38,01%), 
precisamente un dos máis afectados. De 
cada dez mozos e mozas empregadas 
nel, oito están en ERTE e dúas perderon 
o traballo. 

•	 Aquelas mozas e mozos en situación de 
pobreza que estaban a buscar emprego, 
ou estaban a formarse para acceder a el 
por primeira vez, quedan practicamente 
sen opcións para atopar un medio de 
vida.
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•	 A fraxilidade da mocidade tutelada e 
ex tutelada é aínda maior. É impres-
cindible que desde instancias autonó-
micas se establezan novas medidas de 
protección para estas mozas e mozos 
sen apoio familiar, tanto en termos de 
vivenda como de formación e acceso ao 
emprego.

•	 Canto ás mozas e mozos migrantes 
non acompañados, esta situación su-
ponlles unha parálise aínda maior en ter-
mos de emprego, formación e integra-
ción. Para que os seus dereitos non se 
vexan vulnerados deben poder dispoñer 
dunha moratoria automática dos permi-
sos de residencia e traballo polo menos 
ata os 21 anos.

EMPOBRECEMENTO DAS MULLERES

•	 Na franxa de poboación de 16 a 29 anos, 
un 84% das mulleres en risco de exclu-
sión están desempregadas e outro 9% 
afectadas por un ERTE. Aínda que a des-
trución de emprego pola crise é maior 
entre os homes, a taxa de desemprego 
feminino é aínda 6 puntos superior.

•	 Canto ás nais maiores de 30 anos, elas 
son as máis afectadas pola destrución 
de emprego (13,9%, dous puntos máis ca 
os homes) e os ERTE (19,4%, catro puntos 
máis). Unha de cada dúas traballado-
ras viu alterada a súa situación laboral 
nesta crise.

•	 As familias monomarentais tamén so-
fren efectos máis graves que as mono-
parentais: de cada dez familias con fillos/
as encabezadas por unha muller soa, 
catro sairán do estado de alarma sen 
emprego e outras dúas en ERTE.
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RENDA MÍNIMA UNIVERSAL

•	 A magnitude desta crise fai imposter-
gable implantar unha renda mínima 
universal ambiciosa, capaz de dignifi-
car a vida das persoas máis vulnerables; 
de garantir uns estándares mínimos de 
seguridade e benestar para a nosa infan-
cia; e de preservar o dereito de todas as 
persoas mozas a un futuro. 

•	 Esa renda mínima debe ser universal, 
incondicional, compatible con outras 
prestacións e aparellada a un plan de 
inclusión encamiñado á inserción socio-
laboral da persoa perceptora.

DESIGUALDADES EDUCATIVAS

•	 As dificultades de moitos fogares para 
seguir a actividade escolar durante a cri-
se sanitaria puxeron en evidencia unha 
realidade moi anterior: o alumnado 
máis desfavorecido non pode aprender 
en igualdade de condicións.  

•	 O confinamento aumentou o efecto dos 
factores inhibidores da aprendizaxe 
que adoita padecer o alumnado en si-
tuación de pobreza: hándicap cognitivo 
por alimentación inadecuada; maior ex-
posición a estrés e malestar; baixo capi-
tal cultural e social das familias; e perda 
de contacto con referentes e estímulos 
positivos. 

•	 A crise puxo de manifesto a falta de 
equidade dun sistema educativo que 
pon o foco no académico e non tanto 
nas necesidades e dereitos da infancia 
máis vulnerable: o estímulo das capaci-
dades individuais, o coidado emocional 
e psicolóxico, o apoio individual ao alum-
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nado con dificultades de aprendizaxe; 
ou a atención permanente ante posibles 
riscos de desprotección ou violencia. 

•	 Son precisas políticas educativas orienta-
das a facer posible que todos os alumnos 
e alumnas poidan partir cada novo curso 
desde a mesma liña de saída. O primeiro 
paso urxente é a implantación en Gali-
cia dun sistema de medición do éxito 
educativo desagregado por índices de 
renda, para observar ata que punto as 
desigualdades sociais están na base de 
moitas desigualdades educativas.
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