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informazio falta estereotipoak eta 
genero-rolak

INDARKERIA

Emakumeak dira 
babes-sistemen eskatzaile 

nagusiak

"Emakume asko ez dira Internetera 
konektatzen ez daukatelako dirurik. Baina 
daukatenean, ez dute erabiltzen pertsonek 

erasotuko duten beldurrarekin, 
indarkeriagatik"- Nnenna Nwakanna

mendebaldeko herrietako zerbitzu 
publikoetan erabakiak hartzeko 

erabiltzen diren sistema automatizatuek 
emakumeak diskriminatzen dituzte.

Nahiz eta emakume askok 
teknologia-sektorean lan egiten 

duten, beraien karreretan arrakasta 
izateko probabilitatea txikiagoa da.

 Emakumeen %45ek industria 
teknologikoa utziko duela 
kalkulatzen da, zortzi urte 

sektorean lan egin ondoren.

EB eta Erresuma Batuan Adimen Artifizialean lan 
egiten dutenen %16 bakarrik dira emakumeak.

Inork ezin du emakumeez hitz egin 
emakumeek baino hobeto. Emakumeak 
behar ditugu batzordeetan, emakumeak 

behar ditugu inbertsioetan eta 
epaimahaietan. Emakume batek hitz 

egiten duenean, gainerako emakumeek 
ulertzen dute.

Teknologia erabiltzen duten 
emakume gehiago behar ditugu.
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 IKTetan jatorrizokoak ez diren 
adinekoak baztertzen dira.

Estatistika Institutu Nazionala: gazteek erabiltzen 
dute Internet gehien Espainian

16 eta 24 urte bitarteko gazteen %90ek Internet 
erabili zuen azken hiru hilabeteetan; ehuneko 
hori murriztu egiten da adinean aurrera egin 

ahala, 65 eta 74 urte bitarteko pertsonen 
kopurua %63koa baita, eta 75 urtetik gorakoen 

ehunekoa %23koa.

Biztanleriaren %25 65 urtetik gorakoa da, 
baina  beraien presentzia sare sozialetan

%1 baino ez da.

Eurostaten lortutako datuen arabera, Internet 
erabiltzen duten 65 eta 74 urte bitarteko 

pertsonen ia erdiek trebetasun digital baxuak 
dituzte.
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Ezgaitasunaren Estatuko Behatokia: 

ezgaitasunen bat duten pertsonen 
%71k ez du Internet erabiltzen

65 urtetik gorako ezgaitasuna 
duten pertsonetan, Internet 

erabiltzen ez dutenen 
portzentajea 87,9 da.

Gailuak ez daude diseinatuta 
ezgaitasuna duten pertsonek 

erabiltzeko

%15,3 saiatu dira gailuak erabiltzen, 
baina beraien ezintasun motarako 

iristezina iruditu zaie.

% 9,3ri beldurra ematen dio 
gailuak erabiltzeak, iruzur egin 

diezaioketela uste dutelako.

HEZKUNTZAREN
ARRAKALA
DIGITALA

ARRAKALA
DIGITALA

LURRALDEAGATIK

ARRAKALA 
DIGITALA  

DESBERDINTASUN 
EKONOMIKOAGATIK

ARRAKALA RURALA

digitalizatu gabeko zentroak edo 
tresna eta alfabetatzeko aukera 

digitalik ez duten landa-eremuak

INE: 2019an, Espainiako etxeen% 9k ez du 
Internetik. Horien %28,0 materialaren 
gehiegizko/onartezineko kostuengatik.

Haurren Plataforma: 900 eurotik beherako 
diru-sarrerak dituzten etxeek zailtasunak 

dituzte ordenagailua edo Interneteko 
konexioa izateko.

500.000 ume ordenagailu 
gabeko etxeetan bizi dira 

(2020)

oinarrizko gaitasun digitalak ere funtsezkoak dira herritarrek administrazio 
elektronikoko zerbitzuak aprobetxatu eta demokrazia modernoetan 

bete-betean parte hartzeko.

“Gero eta handiagoa da ezjakintasunaren 
eta ezagutzaren diferentzia eta,  aberatsen 
eta pobren arteko arrakala, bai herrialde 

bakoitzean, bai herrialdeen artean.”

“Datuen GB batek ez luke batez besteko 
soldataren %2 balio behar. Bazenekien 

pertsona batzuek soldataren %10 ordaindu 
behar dutela GB bat lortzeko?”

“gailuen gaineko zergak esan nahi du telefonoa 
erostea ere arazo bat dela. Telefonoek 200-300 dolar 

balio badute, norbaitek hiru hilabeteko soldata 
aurreztu behar du telefonoa erosteko”
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