
LAN MERKATUA ETA EMAKUME ETORKINA
Bikote banaezina Euskadin

Begirada honen bidez, emakume etorkinek euskal lan-merkatuan duten egoera aztertuko dugu. Horretarako,
EAEn bizi diren Etorkin A  tzerritarrei Buruzko Inkestako (EABI) datuak erabiliko ditugu, bai 2010ekoak, bai
2014koak. Horrela, emakume etorkinen eta gizon etorkinen artean detekta  tzen diren alde nagusiak aztertuko
dira, bai eta krisiak haiengan zer eragin izan duen ere. Horrez gain, emakumeen kolektiboaren barnean jato-
rriaren arabera dauden aldeak zehaztuko dira, eta etxeko lanen sektorea aztertuko da bereziki, hori baita
jarduera-arlo garran  tzitsuena Euskadiko biztanleria etorkinaren  tzat.

1. Lan-merkatua eta jatorri etorkina duen biztanleria: joera orokorrak

1. grafikoan, 2010eko eta 2014ko a tzerriko biztanleriaren
jarduera-, okupazio- eta langabezia-tasari buruzko datuak
ager tzen dira. Jarduera-tasa igo egin zen (%  75,5etik
% 79,8ra), batez ere inaktibitate-tasa murriztu zelako eta
lan-merkatutik kanpo zeuden pertsona askok, a tzeraldi eko-
nomikoaren ondorioz, merkatu horretan sar tzea erabaki
zutelako.

Krisiaren eragina beste bi tasetan ere an tzematen da.
Okupazio-tasa ia lau ehuneko jaitsi zen –%  52,1 zen
2010ean, eta %  48,4, 2014an–, eta langabezia-tasa igo
egin zen –%  31,0tik %  39,4ra–. Gogora dezagun 2010.
urtea a tzeraldi ekonomikoko garaia zela jadanik, eta aurreko
urteetan ere gerta tzen ari zirela bai okupazioaren murrizke-
ta, bai langabeziaren igoera. Horregatik, agian, kopuru
horien aldaketak (gorabeherak) ez dira a priori pentsa zite-
keen bezain handiak.

Datu horiek berak sexuka bereizita ematen baditugu, aurre-
ko datuetan sakondu dezakegu. Gizonen jarduera-tasa 2,6
ehuneko igo zen; emakumeena, berriz, 6,3 ehuneko.
Krisiaren lehen erauntsiak eragin handia izan zuen eraikun -
tzan (oso sektore maskulinizatua), eta zen tzuzkoa dirudi
zera pentsa tzeak: gizonen langabeziaren igoera izan zuten
familia etorkinetan areagotu egin zela emakumea lan-
 merkatuan sar tzearen aldeko jarrera, emakumeen aurreko
inaktibitate-egoera alde batera u tzita.

Maskulinizatutako lan-sektoreetan langabeziak izandako era-
gin handiago horrekin batera, ikusten da gizonen okupazio-
tasa % 53,9tik % 46ra jaitsi zela. Emakumeen artean ere
jaitsi egin zen, baina askoz gutxiago (% 50,5etik % 49,7ra),
eta, horren arabera, 2010-2014 aldian krisiaren eragina lan-
arloan leunagoa izan zen emakumeen artean gizonen artean
baino, okupazioari dagokionez, behinik behin. 

1. taula. Jatorri a tzerritarreko biztanleriaren lan-jardueraren bilakaera EAEn, sexuaren arabera. 2010-2014

Iturria: EABI 2010-2014 (Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitako Estatistika Organo Espezifikoa. Eusko Jaurlari tza).

Iturria: EABI 2010-2014 (Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitako Estatistika
Organo Espezifikoa. Eusko Jaurlari tza).

1. grafikoa. Jatorri a tzerritarreko biztanleriaren lan-
jardueraren bilakaera EAEn. 2010-2014
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Guztira 75,5 79,8 52,1 48,4 31,0 39,4
Gizonak 82,9 85,5 53,9 46,8 35,0 45,3
Emakumeak 68,7 75,0 50,5 49,7 26,5 33,8
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Izan ere, 2010ean okupazio maskulinoa femeninoa baino
handiagoa zen, baina 2014an datu horiek irauli egin ziren,
eta emakumeen okupazio-tasa gizonena baino ia hiru ehune-
ko (2,9) gorago jarri zen.

Azkenik, langabezia-tasaren igoera orokortua ikusten da
emakume nahiz gizonen tzat, baina kasu horretan ere ema-
kumeen langabeziaren igoera gizonena baino txikiagoa izan
zen. Era berean, eutsi egin zi tzaion aurretik (hau da,
2010ean) jadanik detekta tzen zen joerari, langabeziak
2014an ere eragin handiagoa bai tzuen gizonengan (% 45,3)
emakumeengan baino (% 33,8). 

2. taulan, etorkinen kolektiboaren jatorriari buruzko datuak
ager tzen dira, eta horrek kolektiboaren barnean dauden
aldeak eta heterogeneotasuna ikusteko aukera ematen digu.
Gizonen jarduera-tasa altuagoak ikusten dira jatorri gehiene-
tan. Magrebtarren kasuan, esaterako, tasa hori % 84,6 zen
gizonen artean, eta %  58,8, emakumeen artean. Arrazoi
ugarik esplika dezakete alde hori: asko kulturalak dira, baina
ez hi tz horren adiera esen tzialistan, baizik eta ordaindutako
enpleguarekin duen loturan. Dena dela, emakume magreb-
tarren jarduera-tasa ia % 60koa izatea kontuan izan beha-
rreko datu positiboa da. Eta berri ona li tzateke gora egiten
jarrai tzea; izan ere, gauza bat da aldea egotea jatorri bereko
gizonekiko, eta beste bat (oso desberdina) jardueraren dina-
mika gorakoa izatea eta dinamika horrek emakumeen men-
dekotasunik gabeko lanera tzeak ekar tzea. 

Joera horretatik kanpo zeuden jatorri latinoamerikar gehie-
nak –Argentina, Txile eta Uruguai izan ezik–, sexuen arteko
oreka erakusten bai tzuten jarduera-tasan; gainera, jarduera-
tasa gizonena baino handiagoa zen Boliviatik etorritako ema-
kumeen –% 87,7 femeninoa eta % 86,5 maskulinoa– eta
Paraguaitik etorritakoen artean –% 92,9 eta % 84, hurrenez
hurren–. Izan ere, jarduera-tasa altuena Paraguaitik etorrita-
ko emakumeena zen. 

Okupazio-koefizienteari begiratuz gero (hau da, biztanle
aktibo guztietatik landunen tasa zenbatekoa den adierazten
duen kopurua), hasteko, nabarmendu behar da heterogene-

otasuna oso handia zela. Muturrik negatiboenean, Afrikako
biztanleriak okupazio nahiko baxua zuen. Gizon magrebta-
rrek %  26,5eko okupazio-tasa zuten, eta emakumeek,
%  19koa. Senegalgo eta Afrikako gainerako herrialdeetako
biztanleriaren datuak ere logika horren araberakoak ziren.
Lan-ikuspegitik begiratuta, behin eta berriz esan izan da
Euskadiko lan-egitura eta gizartera tze-poten tzialtasuna ez
direla oso porotsuak biztanleria afrikarraren tzat, eta errealita-
teak hori berresten duela dirudi. Miguel Laparraren esanetan,
lurralde jakin batek biztanle etorkinak gizartera tzeko duen
poten tzialtasuna lotuta dago, lehenik eta behin, haren egitu-
ra ekonomiko eta demografikoarekin, nazioarteko migrazio-
fluxuen baitan bete tzen duen fun tzioarekin (eta hori lotuta
dago, era berean, lanaren nazioarteko banaketan duen leku
edo posizioarekin), eta lurralde horretako erakundeek bizila-
gun berriak modu egokian har tzeko duten ahalmenarekin. 

Txinatarren artean ere okupazio maskulinoaren tasa handia-
goa ikusten da; dena dela, ehunekoak oso altuak ziren, hala
gizonen tzat (% 86,1), nola emakumeen tzat (% 80); horren
ondorioz, enpleguari dagozkion datuak bikainak ziren, eta
datu horiek nabarmen baldin tza tzen zituen kolektibo horrek
lan-merkatuan zuen sektore-espezializazioak, autoenple-
guak garran tzi handia bai tzuen. Esan genezake kolektibo txi-
natarrak indartu eta autoeratu egiten duela bere gizartera tze-
poten tzialtasuna.

Jatorri latinoamerikarreko biztanle gehienek joera hori haus-
ten zuten, eta, haien artean, emakumeen okupazioa handia-
goa zen gizonena baino. Hori gerta tzen zen, esaterako,
Kolonbiatik, Ekuadorretik eta Perutik etorritakoekin 
–% 50,7ko okupazioa gizonen artean eta % 52,7koa ema-
kumeen artean–, Boliviatik etorritakoekin –%  44,2 eta
%  64,4, hurrenez hurren– edo Latinoamerikako gainerako
herrialdeetatik etorritakoekin –% 52,6 eta % 64,4; hor sar -
tzen ziren Latinoamerikako zenbait jatorri, eta, horien arte-
an, duela gutxi etorritakoak nabarmendu behar dira, hala
nola Nikaragua eta Honduras–. Aurreko panoramikaren bate-
an esan genuen bezala, Nikaraguako biztanleriak (krisi bete-
an iritsi zen) erakusten du zenbateraino diren malguak
migrazio-prozesuak; izan ere, kolektibo hori 2010etik aurre-

Jarduera-tasa Okupazio-koefizientea Langabezia-tasa
Gizona Emakumea Guztira Gizona Emakumea  Guztira Gizona Emakumea  Guztira 

Mendebaldeko EB 81,2 65,6 73,8 64,7 53,3 59,3 20,3 18,7 19,6

Errumania eta ekialdeko EB 89,7 75,5 81,5 57,5 48,6 52,4 35,9 35,7 35,8

Magreb 84,6 58,8 74,8 26,5 19,0 23,6 68,7 67,7 68,4

Argentina, Txile, Uruguai 87,6 70,4 78,2 73,6 48,3 59,9 16,0 31,3 23,5

Kolonbia, Ekuador, Peru 80,4 76,6 78,0 50,7 52,7 51,9 37,0 31,1 33,4

Bolivia 86,5 87,7 87,3 44,2 62,6 56,3 48,9 28,6 35,5

Paraguai 84,0 92,9 90,6 55,9 80,9 74,5 33,5 12,9 17,8

Brasil, Venezuela, Dominikar E. 85,8 74,4 78,0 54,4 49,4 51,0 36,5 33,6 34,6

Gainerako Latinoamerika 86,9 84,6 85,2 52,6 64,4 61,0 39,4 23,9 28,4

Txina 88,5 82,2 85,2 86,1 80,0 82,9 2,7 2,7 2,7

Senegal 87,5 69,5 84,3 34,2 19,7 31,6 60,9 71,7 62,5

Gainerako Afrika 91,3 76,3 85,5 20,1 9,5 16,0 78,0 87,5 81,2

Munduko gainerako herrialdeak 87,6 68,0 77,6 43,2 44,6 43,9 50,7 34,5 43,4

Guztira (immigrazioaren batezbestekoa) 85,5 75,0 79,8 46,8 49,7 48,4 45,3 33,8 39,4

2. taula. Jatorri a  tzerritarreko biztanleriaren lan-jarduera EAEn, jatorriaren eta sexuaren arabera. 2014

Iturria EABI 2010-2014 (Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitako Estatistika Organo Espezifikoa. Eusko Jaurlari  tza).
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ra ugaritu eta nabarmendu zen, eta gero eta prekarioagoa
(aurretik ere nahiko prekarioa izanagatik) bihur tzen ari zen
lan-alor batera egokitu zen. 

Latinoamerikako kolektiboaren barnean, Paraguaiko biztan-
leria nabarmendu behar da, joera horren eredu muturrekoe-
na baita: % 55,9ko okupazioa gizonen artean eta % 80,9
emakumeen artean. Gizon txinatarrekin batera, Paraguaiko
emakumeek zuten okupazio handiena aztertutako jatorrien
artean.

Ezinbestean, korrelazioa dago langabezia-tasaren eta okupa-
zioaren artean. Ildo horretatik, Afrikako jatorriko biztanleria-
ren lan-egoera oso ahula zen: kolektibo magrebtarrean, lan-
gabezia-tasak %  70era hurbil tzen ziren, eta gainerako
Afrikako herrialdeetatik etorritakoetan, %  80ra ere bai.
Txinako biztanleriak, beste muturrean, % 2,7ko langabezia-

tasa zuen, bai gizonen artean, bai emakumeen artean.
Latinoamerikako kolektiboan, ordea, berriro ager tzen dira
gizonen eta emakumeen arteko aldeak, eta bigarrenen arte-
an dezente txikiagoa zen langabezia. Paraguaiko emakume-
en artean, esate baterako, langabezia-tasa % 12,9koa zen,
eta jatorri txinatarra zuten gizonek eta emakumeek baino ez
zuten hori baino tasa baxuagoa.

Laburbilduz, datuek erakusten duten egoeran,
Latinoamerikako emakumeak sar tzen ziren lan-munduan
gehien: jatorri bereko gizonak baino gehiago eta gainerako
kolektiboak baino dezente errazago. Orain arte gizartera tze-
poten tzialtasunaz hi tz egin dugu, eta hurrengo atalean
Euskadiko egitura sozioekonomikoan eta etorkinen kolekti-
boaren barnean zenbait lan-esparruk duten garran tzian
sakonduko dugu, lehenago ikusitako aldeak uler tzeko balio-
ko baitigu, neurri handi batean.

2. Jarduera-arloak: etxeko lanen garran  tzia

Jarduera-arlo bakoi tzak duen garran tzian izandako
bilakaerari errepara tzen badiogu, ikusiko dugu
etxe-zerbi tzuak jarraitu zuela izaten EAEko
etorkin -jatorriko biztanleriaren lan-esparru nagu-
sia. Are gehiago; 2010etik 2014ra doan aldian,
esparru horren garran tzia handitu egin zen, eta
% 21,3tik % 29,3ra igo zen. Gainera, nabarmen -
tzekoa da igoera hori ez dela kopuru erlatiboa soi-
lik; ai tzitik, absolutua ere bada, aldi horretan
5.713 pertsona gehiago aritu bai tziren jarduera-
arlo horretan lan egiten.

Gainerako jarduera-arlo nagusiak nahikoa egonkor
mantendu ziren, eta aldaketak ez ziren oso nabar-
menak izan, eraikun tzakoak izan ezik (erdira
murriztu zen, % 14,2 bai tzen 2010ean, eta % 7,
2014an). Adierazi dugun bezala, krisiaren erasoek
kaltetutako sektoreen artean, eraikun tza izan zen
okerrenetako bat, eta hori lehen aipatutako ehune-
koetan ikusten da.

Logikoki, jarduera-arlo bakoi tzaren garran tzia oso
desberdina zen sexuaren araberako bereizketa kon-
tuan hartuz gero, eta alde hori are nabarmenagoa
da aztertutako sektoreak etxe-zerbi tzua eta eraikun -
tza badira. Hurrengo bi grafikoetan –2 eta 3– alde
horiek ikusten dira.

Etxeko lanen sektoreak jatorri a tzerritarreko emaku-
me landunen %  38,8 har tzen zituen 2010ean
EAEn, eta % 50,2 izatera heldu zen 2014an. Beste era bate-
ra esanda, EAEn lanean ari ziren bi emakume etorkinetatik
batek etxeko lanen sektorean egiten zuen lan. 2. grafikoan
ikusten den bezala, sektore horren igoerak gainerako arlo
nagusietako ehunekoak manten tzea edo jaistea ekarri zuen,
kopuru erlatiboetan; hori gertatu zen, esaterako, ostalari tzan,
% 21,9tik % 14,9ra igaro bai tzen.

Gizonei dagokienez, eraikun tzan izandako beherakada oso
nabarmena izen zen. 2010ean, gizon landunen % 28,3k sek-
tore horretan egiten zuen lan; 2014an, berriz, ehuneko hori

%  15,8 zen. Kopuru erlatiboetan hi tz egiten ari garenez,
errealitate horrek beste sektore ba tzuen garran tzia handi tzen
du, hala nola merkatari tzarena eta ostalari tzarena.

Atal hau amai tzeko, 4. grafikoan etxeko lanek biztanleria
femenino landunetan zuten garran tzia erakusten da, emaku-
meen jatorriaren arabera. Logikoki, ehuneko altuenak jatorri
latinoamerikarra zuten emakumeen artean zeuden. Horrela,
Paraguaiko hamar emakumetatik ia bedera tzik (% 87,6) sek-
tore horretan egiten zuten lan, eta joera hori areagotu egin
zen 2010-2014 aldian. 

3. taula. Jatorri a  tzerritarreko biztanleriaren lan-arloen bilakaera EAEn.
2010-2014 

Iturria: EABI 2010-2014 (Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitako Estatistika Organo Espezifikoa.
Eusko Jaurlari  tza).

2010 2014
K % K %

Guztira 77.000 100,0 75.280 100,0
Etxe-zerbitzua 16.368 21,3 22.081 29,3
Ostalaritza 12.926 16,8 11.336 15,1
Merkataritza 9.031 11,7 10.991 14,6
Enpresentzako zerbitzuak 5.179 6,7 5.779 7,7
Eraikuntza 10.934 14,2 5.252 7,0
Osasungintza/Gizarte-zerbitzuak 4.186 5,4 3.681 4,9
Garraioak eta komunikazioak 2.685 3,5 2.480 3,3
Beste merkataritza-zerb. batzuk 2.711 3,5 2.480 3,3
Hezkuntza 2.294 3,0 2.464 3,3
Metalurgia 1.621 2,1 1.782 2,4
Nekazaritza 1.141 1,5 1.374 1,8
Garraio-materialak 664 0,9 939 1,2
Makinagintza 1.865 2,4 794 1,1
Elikadura-industria 790 1,0 784 1,0
Administrazio Publikoa 473 0,6 639 0,8
Kautxuaren industria 413 0,5 533 0,7
Material elektrikoa 386 0,5 448 0,6
Askotariko manufakturen industria 1.819 2,4 337 0,4
Arrantza 691 0,9 271 0,4
Gainerakoak 823 1,1 835 1,1
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2. grafikoa. Jatorri a  tzerritarreko biztanleria femeninoaren lan-arloen bilakaera EAEn. 2010-2014

Iturria: EABI 2010-2014 (Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitako Estatistika Organo Espezifikoa. Eusko Jaurlari  tza).
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3. grafikoa. Jatorri a  tzerritarreko biztanleria maskulinoaren lan-arloen bilakaera EAEn. 2010-2014

Iturria: EABI 2010-2014 (Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitako Estatistika Organo Espezifikoa. Eusko Jaurlari  tza).



566. Begirada – Lan merkatua eta emakume etorkina. Bikote banaezina Euskadin

Latinoamerikako gainerako herrialdeen kasuan, igoera ikus-
garria izan zen, % 44,9tik % 81,3ra igaro bai tzen. Adierazi
dugun bezala, igoera horren zergatia, neurri handi batean,
kolektibo horren osaeran gertatutako aldaketak esplika tzen
du. Izan ere, 2010ean Latinoamerikako jatorri jakin ba tzuk
zeuden kategoria horretan sailkatuta, eta nolabaiteko oreka
zegoen jatorri horien kopuruetan, baina lau urte horietan
kategoria hori beste jatorri berri ba tzuek hartu zuten (hala
nola Honduraskoak eta Nikaraguakoak), eta azken horiek
kopuru handitan eta indartsu sartu ziren lan-merkatuan,
etxeko lanen sektorearen bitartez.

Nabarmen tzekoa da, halaber, sektore horren garran tziaren
gorakada jatorri magrebtarra eta Saharaz hegoaldekoa zute-
nen artean. Dena dela, azpimarratu behar da, inaktibitatea
eta langabezia-tasa zirela-eta, bi jatorri horietako biztanleria

landuna ez zela oso ugaria. Horrekin batera, interesgarria
eta azpimarra tzekoa da etxeko lanen sektorea garran tzirik
gabea zela 2010ean –% 6,6 emakume magrebtarren artean
eta %  6,1 senegaldarren artean–, eta lan-esparru garran -
tzitsuena izatera igaro zela 2014an. Emakume magrebtar
landunen artean, hamarretik lauk baino gehiagok (% 42,6)
sektore horretan egiten zuten lan.

Logika horrek krisi ekonomikoaren ondorio paradoxiko bat
erakusten du. Gizonen langabeziaren gorakadak –kasu hone-
tan, gizon magrebtarrak– emakume magrebtarrak (normale-
an biztanleria inaktiboa) lan-merkatuan sartu behar izatea 
–biztanleria aktiboa– ekarri zuen; horrela, etxeko lanen lan-
esparruan sartu ziren; lehenago kolektibo horretan garran  tzi
oso txikia zuen esparru batean, alegia.
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4. grafikoa. Jatorri a  tzerritarreko emakume landunen bilakaera etxeko lanen sektorean. 2010-2014

Iturria: EABI 2010-2014 (Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitako Estatistika Organo Espezifikoa. Eusko Jaurlari  tza).
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Jarraian, Begirada honen ondorio nagusiak azpimarratuko
ditugu eta, aldi berean, bertan azaldutako datuei buruzko
zenbait gogoeta orokor egingo ditugu. 

•  Hasteko, interesgarria da azpimarra  tzea, ezinbestean,
2010-2014 aldian krisiaren eragina detekta  tzen dela
jatorri a  tzerritarreko lan-adierazleetan: okupazioa jaitsi
egin zen, eta, horren ondorioz, langabezia igo egin zen.

    Hala ere, krisiak ez zien berdin eragin gizonei eta emaku-
meei. Lehenen okupazioa nabarmen murriztu zen; ema-
kumeek, berriz, ia ez zuten jaitsierarik izan okupazioan,
eta haien langabezia-tasak gaur egun ere gizonena baino
txikiagoa izaten jarrai  tzen du –joera hori 2010ean ere
detekta  tzen zen–. 

•  Gai horrekin lotuta, etxeko lanen sektorea babes-esparru
bihurtu zen EAEko jatorri a  tzerritarreko emakumeen  tzat
a  tzeraldi ekonomikoko garaian. Horrela, sektore horretan
lan egiten zuten pertsonen kopurua igo egin zen, eta,
2014an, EAEn lan egiten zuten jatorri a  tzerritarreko
hamar pertsonatatik ia hiruk sektore horretan egiten
zuten lan, eta emakumeak baziren, hamarretik bostek.

    Sektore hori jatorri latinoamerikarreko emakumez beteta
zegoen, oso altua bai  tzen haien okupazio-tasa eta kon -
 tzentrazioa sektore horretan, batez ere Paraguaiko,
Boliviako eta gainerako Latinoamerikako biztanleriarena.
Dena dela, krisiaren ondorioz, lehenago lan-esparru
horretan sar  tzen ez ziren kolektibo askok beren burua
bertan sar  tzera behartuta ikusi zuten, langabeziak beste
sektore ba  tzuetan eta gizonen artean izan zuen eragina
zela eta. Joera hori oso nabarmen ikusten da jatorri
magrebtarra eta Saharaz hegoaldekoa duten emakumeen
artean.

•  Horrela, badirudi euskal immigrazio-eredua finkatu egin
zela krisi ekonomikoaren garaian, Ikuspegik etengabe
errepikatu duen bezala. Are gehiago; egia da krisi-aurreko
garaian ere eredu horrek lan-merkatuan sar  tzeko aukera
gehiago eskain  tzen ziela jatorri a  tzerritarreko emakumeei,
baina eraikun  tzaren sektorearen krisiak joera hori indartu
baino ez zuen egin, eta orain aukera gehiago eskain  tzen
dizkie emakumeei gizonei baino. 

    Eredu hori etxeko lanen sektorearen nagusitasunean eta
sektore horretan jatorri latinoamerikarreko emakumeek
duten garran  tzian oinarri  tzen da. Izan ere, aurreko
Begiradan ematen ziren datuek berretsi egiten dute adie-
razpen hori, eta nabarmendu egiten dute azken bi-hiru
urteetan jatorri latinoamerikarreko emakumeak iristen ari
direla gehienbat –Nikaraguakoak eta Honduraskoak,
baina baita jatorri klasikoagokoak ere (lehen jarioa etenda
zutenak, alegia), hala nola Kolonbia–. Horrek erakusten
du lan-merkatuan etxeko lanen eta zain  tzen bidez sar  tzen
direla, nabarmen eta indarrez.

•  Lan-merkatuaren aldaketarekin lotutako datu horiek eta
azken erroldak, 2017ko urtarrilaren 1ekoak, jatorri lati-
noamerikarreko biztanleriaren ugari  tzea ziurtatu izanak
ondorio hau atera  tzera eraman gaitu: Latinoamerikako
biztanleriaren immigrazioa berriro indartu egin denez,
euskal klase ertainak oinarri sendoagoa du eta immigra-
zioa eska  tzen du, eta, neurri handi batean, euskal biztan-
leriaren zati garran  tzitsu bat krisiaren hasiera baino lehe-
nagoko parametroen an  tzekoetara i  tzuli da, aurreko pano-
ramikan –65. alea– ikusi genuen bezala. Beste era batera
esanda, Latinoamerikako biztanleria femeninoa euskal
gizartearen osasun ekonomikoaren adierazle onenetako
bat da. Hura hazten denean, egoera ekonomikoa hazi edo
egonkortu egiten baita, eta alderan  tziz.

3. Ondorioak, labur tzeko eta gogoeta egiteko

Immigrazioa, errefuxiatuak, aniztasuna, etab. interesa tzen zaizkizu?

Honi buruzko berri garran tzitsuenak bil tzen dituen astekaria presta -
tzen dugu Ikuspegin.

Ostiralero gure berri-sorta jasoko duzu zure emailean zuzen-
zuzenean. Harpidetu zaitez! 

Berriak egunero kontsulta tzeko: ikusberri.ikuspegi.eus

EAEko immigrazioaren inguruko informazio gehiago
nahi izanez gero, kontsulta ezazu gure web orria:
www.ikuspegi.eus

Behatokiaren beste zerbi  tzu ba  tzuk:
–   Dokumentazio zentrua: kontsulta zerbi  tzua eta

liburutegi mailegua eskein  tzen ditu.
–   Informazio estatistikoa.

Gurekin harremanetan jar tzeko:
Tlf.: 94 601 82 75
Fax: 94 601 82 78
e-mail: info@ikuspegi.eus

Pertsonalki helbide honetan aurki gai tzakezu:
Liburutegi Zentraleko Eraikina, 6. pisua, UPV/EHU
Sarriena Auzoa, z/g. 48940 Leioa (Bizkaia)

http://ikusberri.ikuspegi.eus

