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AURKEZPENA 
 
 
 
Helburuak 
 
Immigrazioaren Euskal Behatokiaren helburu eta jarduera nagusietako bat ikerketak egitea 
da; batez ere, baliabide ugariko eta hedadura handiko ikerketak, gure gizartea ezagutzeko 
funtsezkoak baitira. 
 
Ildo horretan, hasteko, hau izan da Behatokiaren lehentasunezko jarduera: euskal gizarteak 
(bai bertakoek, bai etorkinek) migrazioaren fenomenoari, beste biztanle talde batzuei eta 
aniztasunean elkarrekin bizitzeko ereduei buruz zer-nolako jarrerak, balioak eta iritziak 
dituzten ikertzea. 
 
Ikerketa hau premiazkoa eta lehentasun handikoa da, arrazoi hauengatik: 
 

 Gizarte eremuan neurriak ezarri behar direnean, ezinbestekoa da gizartearen 
testuinguru axiologikoa eta jarrera sozialak ezagutzea. Eta argi dago hori zergatik 
egin behar den. 

 
 Gaur arte egindako azterketen edo ikerketen bidez, ezin da jakin zein den EAEko 

gizarte osoaren egoera, dela egindako azterketak zatikakoak direlako (zenbait 
inkesta solte egin dira, beste helburu batzuekin), dela azterketa orokorrak ez direlako 
EAErako adierazgarriak (izan ere, Estaturako egindako lanetan EAEri oso lagin txikia 
dagokionez, ezin da ondorio baliagarririk atera). 

 
Azterketa honetan, EAE bere osotasunean ikertzen da, eta EAEko immigrazioaren eta 
atzerritarren egoera alor guztietan ezagutzea eta diagnostikatzea du helburu: batetik, 
egiturazko alorrak eta alor objektiboak (erroldak, egoitza baimenak eta lan baimenak, 
nazionalizazioak, lan estatistikak...); eta, bestetik, jarrerak, pertzepzioak eta balorazioak, bai 
EAEko gizabanakoenak, bai taldeenak (gizarte eragileei egindako elkarrizketak, biztanleei 
eta atzerritarrei egindako inkestak). 
 
Osotasun hori kontuan hartuta jardun dugu lan hau diseinatzen, gauzatzen eta aztertzen. 
Azterketari inkesta formatua eman diogu: Euskal gizarteak atzerriko immigrazioari buruz 
dituen jarrerei, balioei eta iritziei buruzko inkesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xabier Aierdi Urraza      Cristina Blanco F. De Valderrama 
Isabel Berganza Setién       Saioa Bilbao Urkidi 
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Inkestaren fitxa teknikoa 
 
Lanaren arduradunak: 
 
Galdetegiaren diseinua: IKUSPEGI, Immigrazioaren Euskal Behatokia 
Laginketa, landa azterketa eta tabulazioa: CPS Estudios de Mercado y Opinión 
Azterketa: IKUSPEGI, Immigrazioaren Euskal Behatokia 
 
Metodologia: 
 
Banakako elkarrizketen bidez egin da, galdera ireki batzuk dituen galdetegi itxi bat baliatuta. 
Hona hemen galdetegiari erantzuteko bete beharreko baldintzak: 
 EAEn bizi diren herritarrak izatea 
 Gutxienez 18 urte edukitzea 
 EAEn duela 5 urte edo gehiagotik bizitzea 
 
Laginketa: 
 
Proportziozko laginketa geruzatua, herrialdeak eta sexua kontuan hartuta, eta hiru 
hiriburuetan lagin gehiago hartuta. 
 
Azken lagin unitateen hautaketa:  
 
Sexu eta adin kuotak dituzten ausazko ibilbideen prozedura. 
 
Laginaren tamaina:  
 
1.787 elkarrizketa. 
 
Errore marjina eta konfiantza maila:  
 
%95eko konfiantza lortzeko, kasurik txarrenean p=q=0,5 denean, eta gehitutako datuetarako 
zenbatespenean, errorea ± 0,012 da.  
 
Ehuneko estimatzaileetarako hiriburuen azpilaginetan, %95eko konfiantza, kasurik 
txarrenean p=q=0,5 denean, errorea ± 0,05 da. 
 
Landa azterketaren egunak:  
 
Behin betiko elkarrizketak: 2004ko ekainaren 5etik 25era. 
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Emaitzen egitura eta aurkezpena 
 
Txosten hau ikerketa orokorraren edukien laburpena da. Txosten honetan, aztertutako 
eremu bakoitzetik eduki garrantzitsuenak eta deigarrienak bildu ditugu (bai osotasunari 
dagozkionak, bai deskribatzaileak direnak), eta, horren ondorioz, azterketa konplexuagoak 
eta erlazionalak baztertu egin dira, jendearentzat interes eta esanahi gutxiago baitute. 
 
Txosten hau deskribatzailea eta orokorra da, eta EAEko gizarteak balioetsi beharreko hiru 
eremu hauek ditu oinarritzat:  
 
 Immigrazioa: jendearen mugimendua eta bizitokiak. EAEko gizartean dauden 
atzerriko etorkin kopuruari eta horren bilakaerari buruzko pertzepzioak eta balorazioak; 
oro har, migrazio mugimenduen balorazioa; immigrazioak gizarte hartzaileetan dituen 
efektuen pertzepzioak; herrialdean sartzeko, egoteko eta bizitzeko baldintzak; 
etorkinen eskubideak; immigrazio politiken balorazioa… 

 
 Etorkinak: atzerritar taldeei atxikitako ezaugarriak. Hainbat gauza lantzen dira; 
esate baterako, “etorkin” hitza zein kasutan erabiltzen den eta gizarteak etorkinez duen 
iritzia, etorkin taldeei buruzko pertzepzioan eta tratuan berdintasunik badagoen edo ez, 
nola baloratzen diren, haiekiko hurbiltasunik dugun ala ez, etorkin taldeei zenbait 
ezaugarri atxikitzea (estereotipoak?)... 

 
 Elkarbizitza edo integrazio ereduak. Atal honetan, elkarrekin bizitzeko 
lehentasunezko ereduak aztertzen dira, bai bertako biztanleek aldarrikatutakoak, bai 
bertakoen ustez etorkinek aldarrikatzen dituztenak. 

 
Horrenbestez, hiru eremu nagusi horien gainean egindako eta egituratutako galderen 
arabera aurkeztuko dira inkestaren emaitzak. Gainera, sistematikoki, bi aldagai nagusi hauek 
ere hartuko dira kontuan: 
 
 Elkarrizketatuen sexua  
 Bizitoki duten lurralde historikoa  
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1.- ATZERRIKO IMMIGRAZIOA 
 
 
1.1.- Atzerriko immigrazioaren kopuruari buruzko ezagutza, pertzepzioa eta 

balorazioa 
 
Etorkinen kopuruari dagokionez, oro har, EAEko biztanleen pertzepzioa ez datoz guztiz bat 
errealitatearekin: EAEn bizi diren etorkinak gehiago direla uste dute, benetan bizi direnak 
baino. 
 
Batez beste, EAEko biztanleen pertzepzioen arabera, atzerriko jatorria dutenak biztanleen 
%11 dira EAEn, eta %16 Estatu espainiarrean. 
 
Kontuan hartzen badugu 2003ko urtarrilaren 1eko erroldako datuen arabera atzerritarrak 
EAEko biztanleen %2,33 eta Estatu espainiarreko biztanleen %6,24 direla, konturatzen gara 
elkarrizketatuen ustez EAEn bizi diren atzerritarrak benetan bizi direnak baino gehiago 
direla; izan ere, EAEn bizi diren atzerritarren kopurua boskoiztu egin dute, eta Estatu 
espainiarrekoa hirukoiztu. Legez kanpo dauden atzerritarrak kontuan hartzen baditugu ere 
(ez dute zertan erroldetatik kanpo egon), pertzepzio horien araberako kopuruak benetakoak 
baino handiagoak dira. 
 

 
1. taula. EAEn eta Estatu espainiarrean bizi diren atzerritarren ehunekoei buruzko pertzepzioa  

(Batez besteko ehunekoa) 
 

Sexua Lurralde historikoak 
 

2003-1-1eko 
errolda (%) 
 

Guztira 
EAEn Gizonezk. Emakum. Araba Gipuzkoa Bizkaia

EAE 2,33 11,1 9,7 12,4 13,1 7,8 12,6
Estatua 6,24 16,0 14,0 18,0 15,4 13,5 17,5

 
3G. Zure ustez, ...n bizi diren 100 pertsonatik zenbat jaio dira atzerrian, gutxi gorabehera? 

 
 

1. grafikoa. EAEn bizi diren atzerritarren ehunekoei buruzko pertzepzioa.  
Batez besteko orokorra, eta sexuen eta lurralde historikoen araberakoak 
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Emakumezkoen ehunekoa gizonezkoena baino handiagoa da; beraz, emakumezkoek 
gizonezkoek baino etorkin gehiago daudela uste dute, bai EAEn, bai Estatu espainiarrean. 
 
Lurralde historikoetan ere alde esanguratsuak daude. Bizkaitarrek eta arabarrek EAEko 
batez bestekotik gorako ehunekoak ematen dituzte. Gipuzkoarrek, berriz, ehuneko txikiagoa 
(%7,8). 
 
Gure inguruan benetan baino atzerritar gehiago bizi direla uste izateaz gain, azken urteotan 
atzerritar kopurua azkar handitu dela uste dute EAEko biztanleek. 
 

2. taula. EAEko immigrazioaren handitzeari buruzko pertzepzioa (ehunekoak) 
 

Sexua Lurralde historikoak  GUZTIRA Gizonezk. Emakum. Araba Gipuzkoa Bizkaia
Bai, dezente edo asko handitu da 88,5 87,1 89,9 89,1 84,5 90,9
Bai, pixka bat edo gutxi handitu da 10,9 12,2 9,6 10,1 15,1 8,5
Ez, ez da batere handitu 0,4 0,3 0,4 0,2 0,0 0,6
ED/EDE 0,2 0,4 0,1 0,6 0,5 0,0
Guztira 100 100 100 100 100 100
N 1.787 873 914 246 578 963

 
1G. Azken urteotan, atzerritar kopurua handitu egin da EAEn. Nabaritu al duzu? 

 
EAEko gizartearen gehiengo zabal batek (%85) immigrazioa asko edo dezente handitu dela 
dio. Gainerakoek zerbait edo pixka bat handitu dela diote. Ia batere handitu ez dela diotenen 
ehunekoa oso txikia da. 
 

2. grafikoa. EAEko immigrazioaren handitzeari buruzko pertzepzioa.  
“Asko handitu da” esan dutenen ehunekoa: batez besteko orokorra, eta sexuen eta lurralde historikoen 

araberakoak. 
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Ikusten denez, gehiengo handi horren baitan ez dago sexuen edo lurralde historikoen 
araberako desberdintasunik, Gipuzkoan izan ezik, immigrazioa asko edo dezente handitu 
dela diotenak Gipuzkoan gutxixeago baitira. 
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Elkarrizketatuen auzoan dauden etorkinei dagokienez, emaitzak 3. taulan daude ikusgai, 
eta sexuen eta lurralde historikoen arabera alde handiak daudela ikusten da. 
 

3. taula. Elkarrizketatuen auzoetan dauden atzerritarrei buruzko pertzepzioak (ehunekoak) 
 

Sexua Lurralde historikoak 
  

EAE Gizonezk. Emak. Araba Gipuzkoa Bizkaia 
Ez dago etorkinik 10,6 10,4 10,8 5,5 11,7 11,3
Etorkin gutxi daude 55,2 59,6 50,9 57,4 63,9 49,3
Etorkin dezente daude 25,5 22,2 28,7 23,3 17,7 30,7
Etorkin asko daude 7,2 5,7 8,5 11,5 3,9 8,0
ED/EDE 1,5 2,0 1,1 2,3 2,7 0,6
Guztira 100 100 100 100 100 100
N 1787 873 914 246 578 963

 
25G. Atzerriko etorkin kopuruari dagokionez, nola deskribatuko zenuke zure auzoa? 

 
 

3. grafikoa. Elkarrizketatuen auzoetan dauden atzerritarrei buruzko pertzepzioa. Batez besteko orokorrak, 
eta sexuen eta lurralde historikoen araberakoak 
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Elkarrizketatuen %66k esaten dute etorkin gutxiko auzoetan bizi direla. Erantzun hori ez 
dator bat aurretik aztertu ditugun erantzunekin, elkarrizketatuek uste baitute immigrazioa 
berez dena baino handiagoa dela eta azken urteotan asko handitu dela. 
 
Sexua, berriro, faktore diskriminatzailea da, elkarrizketatuen auzoetan dauden etorkin 
kopuruari buruzko erantzunetan %10eko aldea baitago gizonezkoen eta emakumezkoen 
artean: atzerritarrik gabeko edo atzerritar gutxiko auzoetan bizi direla dioten gizonezkoak 
%71 dira; emakumezkoak, berriz, %61.  
 
Lurraldeen arabera ere aldeak daude: Gipuzkoan, atzerritar gutxiko edo atzerritarrik gabeko 
auzoetan bizi direla esaten dutenak %75 dira; Araban, %63; eta Bizkaian, %60. Bitxia 
badirudi ere, Araba da atzerritar ehuneko handiena duen lurralde historikoa, ez Bizkaia, eta 
horrek erakusten digu askotan alde handia dagoela pertzepzioen eta errealitatearen artean. 
 
1.2.- Immigrazioak gizarte hartzailean eragiten dituen efektuak. 
 
Atal honetan, atzerritarren kopurua handitzeak gizarte hartzaileetako hainbat alorretan eragin 
ditzakeen efektuak (onuragarriak eta kaltegarriak) biltzen dira, bai orokorrean, bai euskal 
gizarteak berezko dituen ezaugarrietan. Zehazki, alor hauetan izan ditzakeen efektuei buruz 
galdetu diegu elkarrizketatuei: 
 

 Ekonomian: ekonomian eta lan eremuan eragiten dituen efektuak. 
 Kulturan: kultur aniztasunaren alde onei buruzko iritzia, kulturjarduerei aipamen 

berezia eginez. 
 Hezkuntzan: eskolaren eremuan duen eragina 
 Herritarren segurtasunean: delinkuentzia mailan duen eragina. 
 Euskal gizartean: euskal gizartearen identitateari eta kulturari lotutako gaietan duen 

eragina. 
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1.2.1.- Ekonomian eragiten dituen efektuak.-  
 
Immigrazioak ekonomian eragiten dituen efektuei buruzko balorazioetan, tarteko iritziak dira 
nagusi. Galdera hau egin diegu elkarrizketatuei: Oro har, zer esango zenuke: etorkinak 
etortzeak ekonomian efektu onuragarriak dituela ala efektu kaltegarriak dituela? 0tik 10erako 
eskala batean eman behar izan dituzte erantzunak: 0 erantzuteak “oso kaltegarria” esan nahi 
du, eta 10 erantzuteak “oso onuragarriak”. Elkarrizketatuen erantzunen batez bestekoa 
5,65ekoa izan da. Hau da, efektuak kaltegarri baino onuragarriagoak direla uste da, baina 
iritzi hori gutxigatik nagusitzen da. 
 

4. taula. Ekonomian eragiten dituen efektuak. Batez besteko orokorrak, eta sexuen  
eta lurralde historikoen araberakoak. 

(0 = oso kaltegarriak; 10 = oso onuragarriak) 
 

Sexua Lurralde historikoak 
 EAE Gizonezk. Emakum. Araba Gipuzkoa Bizkaia
Ekonomian eragiten dituen 
efektuak 
(batez bestekoak) 

5,64 5,87 5,41 5,31 5,93 5,54

N 1787 873 914 246 678 963

 
8G. Oro har, zer esango zenuke: etorkinak etortzeak ekonomian efektu onuragarriak dituela ala efektu kaltegarriak dituela? 

 
 
Talde guztiek tarteko iritzia dute atzerritarren etorrerari eta horrek ekonomian dituen 
efektuei buruz, batez beste 5 eta 6 arteko puntuazioak baitira. Batez besteko puntuazio hori 
izatea elkarrizketatu gehienek tarteko puntuazioak aukeratzearen ondorioa da, eta hori talde 
guztietan gertatu da. Ez da, beraz, elkarrizketatuek muturreko puntuazioak hautatu izanaren 
ondorioa (kasu horretan ere batez besteko puntuazioa 5 eta 6 artekoa izango litzateke). 
 

4. grafikoa. Ekonomian eragiten dituen efektuak. Batez besteko orokorrak, eta sexuen eta lurralde 
historikoen araberakoak. 

(0 = oso kaltegarriak; 10 = oso onuragarriak) 
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Gai zehatzei dagokienez, 5. taulan, baieztapen batzuekin “erabat ados” edo “ados” dauden 
pertsonen ehunekoak daude ikusgai. 
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5. taula.- Immigrazioak ekonomian izan dezakeen eraginari buruzko baieztapenekin ados daudenen 
ehunekoak.   
  
Galdera Baieztapena “Erabat ados” edo 

“ados” daudenen % 
16a 1.- “Pertsona guztiak libre zirkulatzea ona da herrialde guztientzat”  64,5 

18f 2.- “Etorkinei esker, ekonomia hobeto dabil, bertako biztanleek nahi ez 
dituzten lanpostuak etorkinek hartzen baitituzte” 62,9 

7c 3.- “Bizitzera eta lan egitera etortzen diren pertsonei esker, hemengo 
jendeak hartzen ez dituen lanpostuak bete daitezke” 80,2 

7b 4.- “Oro har, bizitzera eta lan egitera etortzen diren pertsonek kalte 
handiagoa egiten diete pobreei aberatsei baino” 66,0 

7a 5.- “Oro har, bizitzera eta lan egitera etortzen diren pertsonen ondorioz, 
soldatak txikitu egiten dira” 40,0 

18b 6.- “Etorkinek onura gehiegi ateratzen dute gizarte babeserako sistematik” 48,5 
18e 7.- “Etorkinek jasotzen dutena baino zerga gehiago ordaintzen dute” 7,1 

 
1.- “Pertsona guztiak libre zirkulatzea ona da herrialde guztientzat” 
 
 Elkarrizketatutako hiru pertsonatik bi ados daude baieztapen horrekin, baina kontuan 

hartu behar da %20 aurka daudela.  
 Baieztapen horrekin ados dauden gizonezkoen ehunekoa handiagoa da 

emakumezkoena baino (gizonezkoen %67 eta emakumezkoen %62 daude ados).  
 Lurralde historikoen arabera, Araban dago ehunekorik txikiena. Arabarren %58,4 

daude ados, eta %25 ez daude ados edo erabateko desadostasuna dute, eta, horren 
ondorioz, batez besteko orokorretik urrun daude. 

 
2.- “Etorkinei esker, ekonomia hobeto dabil, bertako biztanleek nahi ez dituzten lanpostuak 
etorkinek hartzen baitituzte” 
 
 Berriro, elkarrizketatutako pertsona gehienak ados daude baieztapenarekin (%63); 

izan ere, haien ustez, etorkinek bertako biztanleek baztertutako lanpostuak hartzeak 
efektu onuragarriak ditu ekonomian. %17 ez daude ados baieztapen horrekin. 

 Berriro ere, ados daudenen artean gehiago dira gizonezkoak emakumezkoak baino, 
eta gehiago dira gipuzkoarrak eta bizkaitarrak arabarrak baino. Nabarmentzekoa da 
ados ez dauden arabarren ehunekoa (%31), batez besteko orokorraren aldean (%17) 
handia baita. 

 
3.- “Bizitzera eta lan egitera etortzen diren pertsonei esker, hemengo jendeak hartzen ez 
dituen lanpostuak bete daitezke” 
 
 Aurreko baieztapenaren antzekoa da, baina erantzunetan alde handia dago, 

emaitzari erreparatuta. Baieztapen honekin ados daudenen ehunekoa (%80) 
handiagoa da lehengoa baino (%63). Zergatik, ia gauza bera esaten badu? 

 Bi gauza dira desberdin, aurreko baieztapenaren aldean: lehenengoa agresiboagoa 
da, etorkinek bertako biztanleek “nahi ez dituzten” lanpostuak hartzen dituztela 
esaten baita (bigarrenak, berriz, formulazio aseptikoagoa du), eta hori ekonomiarako 
onuragarria dela ere aipatzen da espresuki. Onartzen da hemen betetzen ez diren 
lanpostuak etorkinek hartzea, baina hori onuragarria dela onartzea gehiago kostatzen 
da, nahiz eta atzerriko langileak lanean hastea efektu onuragarritzat jo. 

 Kasu honetan, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko aldea oso txikia da, baina ez 
lurraldeen artekoa. Gizonezkoek, emakumezkoek eta bizkaitarrek ez dute zalantzan 
jartzen baieztapen horren edukia. Ados dauden gipuzkoarren ehunekoa EAEko batez 
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bestekoa baino 6 puntu txikiagoa da, eta arabarrena 14 puntu txikiagoa. Bizkaitarrek, 
aldiz, baieztapena fedeko artikuluaren pare dute. 

  
4.- “Bizitzera eta lan egitera etortzen diren pertsonek kalte handiagoa egiten diete pobreei 
aberatsei baino” 
 
 Orain arteko erantzunetan, atzerriko langileak etortzea onuragarria iruditu zaio 

EAEko gizartearen gehiengoari (nahiz eta erabateko gehiengoa ez izan), ekonomian 
efektu onuragarriak eragiten dituela uste baitute. Dena dela, hautematen da 
immigrazioak ez dituela efektu onuragarriak gizarte hartzaile osoan, gizarte egoera 
ahulekoei kalte handiagoa egiten baitie boteretsuenei baino (%66 ados daude 
baieztapenarekin, eta %22,5 ez daude ados). Horrek esan nahi du atzerriko langileak 
lanean hasteak kalte egin diezaiekeela bertako biztanle behartsuenei, baina 
boteretsuenek errendimendu hobea lortzen dutela atzerriko eskulanetik. 

 Sexuen artean ez dago ia alderik. 
 Lurraldeen artean, berriro ere, alde handiak daude. Ekonomiarekin lotutako beste gai 

batzuetan bezala, elkarren aurkako muturreko jarrerak aurkitu ditugu lurralde 
historikoetan. Arabarrak bitan zatituta daude: %46,2 ados daude, eta %40,1 ez 
daude ados, horien ustez immigrazioak gehien kaltetutakoak ez baitira prekarizazio 
ekonomiko handieneko sektoreak. Gipuzkoarrak beste muturreko iritzia dute: %72,9k 
uste dute immigrazioak ekonomian ahulenak diren sektoreei egiten diela kalte 
handiagoa, eta %16,2 ez daude horrekin ados.  

 
5.- “Oro har, bizitzera eta lan egitera etortzen diren pertsonen ondorioz, soldatak txikitu 
egiten dira” 

 
 Aurreko baieztapenaren ildoari jarraiki, baieztapen hau ere atzerriko immigrazioak 

gizarte hartzaileko sektore ahulenengan (pobreengan eta langileengan) eragiten 
dituen efektuei buruzkoa da. Dena dela, erantzunak bitan banatuta daude: %40 ados 
daude, eta %47 ez. 

 Esan beharra dago elkarrizketatutako pertsonen artean baieztapen horren aurka 
daudenak gehiago izateak pentsamendu orokorraren aspaldiko joera bat hautsi 
duela; hain zuzen ere, joera horren arabera, uste da immigrazioak soldatak txikitzea 
dakarrela. Argi dago horren aurkako jarrera gero eta indartsuagoa dela; hau da, gero 
eta jende gehiagok uste du atzerriko etorkinak lanean hasteak ekonomian alde on 
gehiago dituela alde txarrak baino, nahiz eta efektu onuragarriak ez diren berdinak 
bertako biztanle sektore guztientzat. 

 Emaitzen datuen arabera, ados ez dauden gizonekoen ehunekoa emakumezkoena 
baino handiagoa da, baina gizonezkoak nahiz emakumezkoak EAEren batez 
bestekotik oso hurbil daude.  

 Lurraldeen artean ere aldeak daude, baina ez orain artekoak bezalakoak. Kasu 
honetan, Arabak du baieztapenarekiko adostasun gutxien, lurralde horrek baitu ados 
daudenen ehunekorik txikiena (%32,1) eta ados ez daudenen ehunekorik handiena 
(%50,6). Gipuzkoak aurreko baieztapenetan izandako joera bertsua du, eta Bizkaian 
ia parean daude ados daudenen eta ados ez daudenen ehunekoak: %43,5 daude 
ados, eta %45,2 ez. Bizkaitarren %9k ez dute horren gaineko iritzirik eman. 

 
6.- “Etorkinek onura gehiegi ateratzen dute gizarte babeserako sistematik” 
 
 Gizarteak immigrazioari buruz duen pertzepzioa aztertzeko, askotan erabili izan da 

baieztapen hau: etorkinek onura gehiegi ateratzen dute gizarte babeserako 
sistematik, edo haiek dira onura gehien ateratzen dutenak. EAEko biztanleen ia 
erdiak ados daude horrekin, eta ados daudenen ehunekoa %50etik gorakoa da 
gizonezkoen artean eta emakumezkoen artean.  
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 Dena dela, esan beharra dago gai honetan ere horren aurkako iritziak indar handia 
duela, %35 inguru baitaude baieztapenaren aurka. 

 Baieztapen horrekiko desadostasun maila handiena Arabak du, lurralde horretan 
baitago bi iritzien arteko oreka handiena: %49,6 ez daude ados, eta %37,6 bai. 

 
7.- “Etorkinek jasotzen dutena baino zerga gehiago ordaintzen dute” 
 
 Kasu honetan, daturik esanguratsuena ez da ados dauden edo ados ez dauden 

pertsonen ehunekoa, baizik eta galderari erantzun ez dioten pertsonen ehunekoa, 
elkarrizketatuen %24,3k ez baitute erantzun. Ematen du hutsune bat aurkitu dugula 
EAEko biztanleek eskura duten informazioan; izan ere, galderari erantzun nahi izan 
ez diotenez gain, %11k ez du zehaztu alde edo aurka dagoen. 

 Sexuen artean alde batzuk daude: gizonezkoek adostasun eta desadostasun 
handiagoak adierazi dituzte emakumezkoek baino, eta emakumezkoek dute iritzia 
eman ez dutenen ehunekorik handiena (iritzia eman ez duten emakumezkoak %28 
dira, eta gizonezkoak %20). 

 Lurralde historikoetako datuei erreparatuz gero, egoera bitxia ikusten dugu berriro: 
arabarrak dira etorkinei eta zergei buruzko baieztapenarekin desadostasun handiena 
adierazi dutenak, bai eta erantzun baliagarri gehienak eman dituztenak ere. 

 
1.2.2.- Kulturan eragiten dituen efektuak.- 
 
EAEko gizartearen arabera, atzerriko pertsonak gizarte batean bizitzen hasteak efektu 
onuragarriak ditu kulturan. Dena dela, 10 puntutik batez beste 6,28 eman zaizkio, eta 
horrek ez du aldeko iritzi indartsua islatzen. Edonola ere, gehiago dira  aniztasunaz aldeko 
iritzia dutenak, immigrazioa ekonomiarako onuragarria dela uste dutenak baino. 
 

6. taula. Kulturan eragiten dituen efektuak. Batez besteko puntuazio orokorrak, eta sexuen eta lurralde 
historikoen araberakoak. 

(0 = pobretu egiten da; 10 = aberastu egiten da) 
 

Sexua Lurralde historikoak 
 EAE Gizonezk. Emakumezk. Araba Gipuzkoa Bizkaia
Kulturan dituen efektuak 
(batez besteko puntuazioak) 6,28 6,37 6,19 5,79 6,31 6,38

N 1787 873 914 246 678 963
 

9G. Zure ustez, hona bizitzera etortzen diren pertsonekin  bizitza pobretu ala aberastu egiten da? 
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5. grafikoa. Kulturan eragiten dituen efektuak. Batez besteko puntuazio orokorrak, eta sexuen eta lurralde 
historikoen araberakoak. 

(0 = pobretu egiten da; 10 = aberastu egiten da) 
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Ekonomiaren gaineko batez besteko puntuazioarekin gertatu bezala, datuak ez daude oso 
sakabanatuta; izan ere, erantzun gehienak 6 eta 7 artean daude, eta muturreko jarrerak (0tik 
edo 10etik hurbilekoak) oso gutxi dira. Beraz, batez besteko puntuazioak gehiengoaren iritzia 
islatzen du, eta ez dira muturreko iritzien arteko batez bestekoak. 
 
Immigrazioak kulturan eragiten dituen efektuei buruz gizonezkoek ikuspegi baikorragoa dute 
emakumezkoek baino, kultura aberasten dutela uste baitute. 
 
Lurralde historikoei dagokienez, arabarrek du ikuspegi ezkorrena eta bizkaitarrek baikorrena; 
alegia, Bizkaian gehiago nabaritzen dituzte beste herrialde batzuetako pertsonek kulturan 
eragiten dituzten efektu onuragarriak.  
 
Oro har hitz eginda, elkarrizketatuen %71 ados daude baieztapen honekin: ona da gizartea 
hainbat kulturaz, etniaz eta erlijioz osatuta egotea. %12,1 ez daude ados, eta %14,2k ez 
dute iritzia eman.  Aniztasunaren eredua, teorian behintzat, ondo ikusia da EAEn; dena dela, 
eredu hori kontrastatu egin behar da araudiez kanpoko gaiekin, biztanleen eguneroko 
bizitzarekin lotutako gaiekin, horiek gatazkatsuagoak baitira. 
 

6. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ados ez daudenak: 
“Gizartearentzat ona da hainbat kulturaz, etniaz eta erlijioz osatuta egotea” (18g galdera). Ehunekoak. 
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Aniztasunaren ereduaren alde dauden gizonezkoak gehiago dira emakumezkoak baino, 
nahiz eta gutxigatik izan. Dena dela, eredu horren aldeko gehien dituena Bizkaia da (%75,7), 
eta gutxiago dira Gipuzkoan (%68) eta Araban (%60). Arabaren ehunekoak EAEren batez 
bestekotik nahiko urrun daude,  aniztasunaren ereduarekin ados daudenak gutxiago baitira, 
eta ados ez daudenak gehiago. Azpimarratzekoa da Gipuzkoan ehuneko handi bat (%20 
inguru) ez dagoela ez alde ez aurka. 
 
Espero zitekeen moduan, datu horiek ez datoz bat hizkuntz homogeneotasunak dituen alde 
onei buruzko erantzunekin. Nahiz eta galdera horrek ez duen baztertzen gizarte espazio 
batean hainbat hizkuntza batera egotea eta elkarrekin bizitzea, gizarte guztian 
komunikaziorako hizkuntza komun jakin bat nagusi izatearen alde agertzen da EAEko 
gizartea. 
 

7. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ados ez daudenak:  
“Gizartearentzat hobe da guztiek hizkuntza komun bat hitz egitea”  (16d galdera). 
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Ikusten denez, EAEko biztanleen %80 hizkuntza komun bat hitz egitearen alde daude 
edo ados daude baieztapen horrekin, %12,7 ez daude ados, eta %6k ez dute iritzia 
ematen. Talde guztien artean parekotasun handia dago, eta oso gutxi dira iritzia eman ez 
dutenak.  
 
Galdera horri gehiengoak emandako erantzunean oinarrituta, zaila da jakitea hizkuntza 
komuna izatearen aldeko jarrera eta aurreko erantzunak kontraesanean dauden, batez ere, 
kultur aniztasuna gizartearen elementu onuragarria, eratzailea eta osagarria zela 
defendatzen zuten erantzunekin. 
 
Ematen du euskal gizarteak aniztasunaren alde egin duen apustua berretsi egiten dela 
baieztapen honi emandako erantzunei erreparatuz gero. Bertan esaten denez, %71,6k ez 
dute uste etorkinen erlijio jarduerek gure bizimoduak arriskuan jartzen dituztenik. 

 
8. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ados ez daudenak: 

“Etorkinen erlijio jarduerek arriskuan jartzen dituzte gure bizimoduak”  (18d galdera). 
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Ematen du EAEko gizartearen gehiengoa ez dela gehiegi arduratzen erlijioak gizartean duen 
eraginaz, ez eta, kasu honetan bezala, etorkinen erlijio jarduerez ere. Horretarako, hiru 
arrazoi egon daitezke: haien ustez, erlijioa arazo ez izatea; edota erlijioa eremu pribatuko 
elementutzat hartzea; edota ez uste izatea erlijioak gure bizimoduan eragiten duela, edo 
gure bizimodua eta erlijioa kontraesanean daudela. Horrenbestez, jarduera horiek gure 
bizimodua arriskuan jartzen dutela uste dutenen ehunekoa txikia da, %15,2 besterik ez baita. 
EAEko biztanleen ia %11k ez dute ez aldeko ez aurkako iritzirik ematen. 
 
Sexuei dagokienez, desberdintasunik handiena honetan datza: gizonezkoek desadostasun 
handiagoa adierazten dute emakumezkoek baino. Lurraldeei dagokienez, gipuzkoarrak dira 
etorkinen erlijio jardueren efektuez gutxien kezkatzen direnak, eta bizkaitarrak dira gehien 
kezkatzen direnak, baina gehienek ez dute kezka handirik gai horri buruz. 
 
Kultur eremuari erreparatuz gero, ondorio hau atera dezakegu: maila teorikoan, EAEko 
biztanle gehienek kultur aniztasunaren aldeko iritzia dute eta ez daude kezkatuta erlijio 
desberdintasunengatik. Maila praktikoagoan, komunikatzeko hizkuntz komun bat izatearen 
aldekoak dira. 

 
1.2.3.- Hezkuntzan eragiten dituen efektuak.-  

 
Atal honetan, hezkuntzaren eremu estrategikoko elkarreragin eremuak hartuko ditugu 
kontuan; izan ere, gero eta maizago egoten dira elkarrekin ikasgela berean bertako haurrak 
eta haur etorkinak, edo etorkinen seme-alabak. 
 
Galdera orokor hau egin diegu elkarrizketatuei: zuen ustez, eskoletan haur etorkinak 
izatea aberasgarria al da? Gehiengo zabal batek baietz erantzun du: lautik hiruk 
aberasgarria dela uste dute. Baiezkoaren aldeko ehunekoetan ez dago desberdintasun 
handirik sexuen artean, eta lurralde historikoen artekoak oso txikiak dira. 

 
9. grafikoa. “Zuen ustez, eskoletan haur etorkinak izatea aberasgarria al da?” (27a galdera) 
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Eskoletan aniztasuna izatearen aldeko apustu hori (ez da bakarrik esaten haur atzerritarrak 
eskoletan egotea ona dela; horrez gain, horrek dakarren aniztasuna aberasgarria dela ere 
esaten da, eta hori azpimarratzekoa da) dezente txikiagoa da haur atzerritarren “kopuruez” 
eta hezkuntzaren kalitateaz hitz egitean. 
 



EAEko gizarteak atzerriko immigrazioari buruz dituen pertzepzioak, balioak eta jarrerak                  17 

 

10. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ados ez daudenak: 
“Haur etorkin ugari dauden eskoletan, kalitateak behera egiten du” (18a galdera). 

Ez ados, 
ez aurka

%11

ED/EDE
%6 Erabat ados 

eta ados
%25

Aurka eta 
erabat aurka

%58

 
 

Egia da biztanle gehienak ez daudela ados baieztapen horrekin, baina biztanleen %25 ados 
daude, eta hori ez dator bat aurreko galderaren erantzunekin. Gainera, hori guztia ideiei 
dagokie, ez benetako gertaerei. Izan ere, kontuan hartu behar da EAEko eskoletan haur 
etorkin gutxi daudela oraindik. Datu hau adierazgarria da: Immigrazioaren eta Xenofobiaren 
Europako Behatokiak galdera hori EBko hainbat herrialdetan egin duenean, oso emaitza 
desberdinak lortu ditu, erantzunetan eragin handia izan baitu herrialde bakoitzean etorkinak 
hartzeko tradizioa aspaldikoa izateak ala ez izateak (hau da, ikasgeletan haur etorkin asko 
egoteak ala ez egoteak). 
 
Beraz, hortik hau ondorioztatzen da: ikasgeletan haur atzerritarrak izatea aberasgarria 
da, baldin eta gutxi badira; hau da, gutxiengoa badira. 
 
Taldeen arteko desberdintasunei dagokienez, gizonezkoen eta emakumezkoen artean ez 
dago desberdintasun esanguratsurik. Lurralde historikoen artean, ostera, badaude aldeak. 
Gipuzkoan, gainerako lurraldeetan baino dezente gutxiago dira etorkinengatik hezkuntzaren 
kalitateak behera egiten duela diotenak. 

 
1.2.4.- Herritarren segurtasunean eragiten dituen efektuak.-  

 
Maiz, atzerriko immigrazioa handitzea eta delinkuentzia handitzea lotu ohi dira, eta horri 
buruz EAEko biztanleek duten iritzia jaso nahi izan dugu. Horren emaitzak 11. grafikoan 
daude. 

 
11. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ados ez daudenak: 

“Oro har, etorkinak etortzea kaltegarria da herritarron segurtasunerako” (7f galdera). 
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Gizonezkoa edo emakumezkoa izateak ez du eragin handirik baieztapen horri buruz 
jasotako erantzunetan. Lurralde historikoen artean, ordea, aldeak daude. Gipuzkoak du 
baieztapenarekin ados daudenen ehunekorik handiena (%60,7); Araban, berriz, biztanleen 
%47 daude ados, Gipuzkoan baino 13 puntu gutxiago. 
 
1.2.5.- Euskal gizartean eragiten dituen efektuak.-  
 
Orain arte, testuingururik gabeko gai jakin batzuei buruzko pertzepzio orokorrei buruz jardun 
dugu. Atal honetan, aztergai dugun gizarte hartzailearen (EAEko gizartea) errealitate 
espezifikora hurbiltzen saiatu gara. Horrenbestez, EAEko biztanleei galdetu diegu atzerriko 
etorkinek zer-nolako eragina izan dezaketen euskal nazionalismoaren helburuetan, euskal 
identitatean eta euskaren erabileran eta garapenean. 
 
Lortutako datuen arabera, oro har, honako hau esan dezakegu: EAEko gizarteari ez zaio 
iruditzen atzerriko pertsonak EAEra etortzeak eta bertan bizitzen hasteak 
“euskalduntasuna” arriskuan jartzen duenik. %63,3k diote euskal nazionalismoaren 
helburuei eutsiko zaiela, eta gehiago dira (ia %70) immigrazioaren ondorioz euskal 
identitatea ez dela galduko diotenak.  
 
Euskarari dagokionez, hamar lagunetik zazpik uste dute atzerriko immigrazioaren 
fenomenoak ez duela euskararen garapena oztopatuko, ezta euskara gehiengoaren 
hizkuntza den eremuetan euskararen erabilera gutxituko denik ere.  
 
Jendeak ez du uste immigrazioak eragin handiagoa izango duenik kultur ezaugarri jakin 
horretan (euskaran), ezaugarri abstraktuagoetan baino (dela euskal identitatea, dela 
nazionalismoa). 
 

7. taula. Immigrazioak euskal nazionalismoan, euskal identitatean eta euskaran izan ditzakeen efektuak 
(%). 

 
BAIEZTAPENAK Ados Ez ados, 

ez aurka Ez ados ED GUZTIRA

Atzerriko pertsonak etortzea atzerapausoa izango da 
euskal nazionalismoaren helburuetarako. 18,2 12,3 63,3 6,2 100

Atzerriko pertsonak etortzeak euskal identitatea 
galtzea ekarriko du. 18,3 9,9 69,5 2,3 100

Atzerriko pertsonak etortzeak euskararen garapena 
geratuko du. 17,8 9,0 71,4 1,8 100

Dakizunez, EAEko zenbait eremutan euskara 
gehiengoaren hizkuntza da. Zenbateraino zaude 
ados atzerritarrak etortzeak euskararen erabilera 
murriztuko duela diotenekin? 

16,9 8,3 72,9 1,9 100

 
P10. Esadazu, mesedez, zenbateraino zauden ados edo ez baieztapen hauekin. 

 
 
Azterketa xehatu batean ikusten denez (8. taula), emakumezko baino gizonezko gehiagok 
uste dute atzerriko pertsonak etortzea atzerapausoa izan daitekeela euskal 
nazionalismoaren helburuetarako, nahiz eta ados daudenak %20 baino pixka bat gehiago 
izan eta %64 ideia horrekin ados ez egon. Gauza bera gertatzen da gipuzkoarren artean, 
nahiz eta gipuzkoarrak ere batez besteko ehunekotik oso hurbil egon. Arabarrek dute 
baieztapen horrekin desadostasun maila handiena. Neurri batean, ulertzekoa da Arabaren 
eta Gipuzkoaren arteko nolabaiteko polarizazioa, ezaugarri desberdinak baitituzte 
identitatean eta politikan, bai eta kulturari eta hizkuntzari dagokienez ere. 
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8. taula. Euskal nazionalismoan eragiten dituen efektuak. Ados daudenen eta ados ez daudenen 
ehunekoak. 

 
Sexua Lurralde historikoak 

 EAE 
Gizonezk. Emakum. Araba Gipuzkoa Bizkaia

Erabat ados eta ados  18,2 20,9 15,7 14,8 22,1 16,8
Ez ados, ez aurka  12,3 11,1 13,5 10,5 11,3 13,5
Aurka edo erabat aurka  63,3 63,8 62,7 68,3 61,8 62,9
ED/EDE 6,2 4,2 8,1 6,4 4,8 6,8
Guztira 100 100 100 100 100 100
N 1787 873 914 246 678 963

 
10G. Esan zer deritzozun baieztapen honi: “Atzerriko pertsonak etortzea atzerapausoa da euskal nazionalismoaren 

helburuetarako”. 
 

 
Lurraldeen artean ere alde handiak daude immigrazioak euskal identitatean izan dezakeen 
eraginari buruz. 
 
 

9. taula. Euskal identitatean eragiten dituen efektuak. Ados daudenen eta ez daudenen ehunekoak. 
 

Sexua Lurralde historikoak 
 EAE 

Gizonezk. Emak. Araba Gipuzkoa Bizkaia
Erabat ados eta ados  18,3 19,0 17,7 14,5 21,0 17,7
Ez ados, ez aurka  9,9 9,6 10,1 9,2 9,8 10,1
Aurka edo erabat aurka  69,5 70,5 68,6 72,9 67,8 69,7
ED/EDE 2,3 0,9 3,6 3,4 1,4 2,5
Guztira 100 100 100 100 100 100
N 1787 873 914 246 678 963

 
11G. Esan zer deritzozun baieztapen honi: “Atzerriko pertsonak etortzeak euskal identitatea galtzea ekarriko du”. 

 
 

Baieztapenarekin bat datozenak gehiengoa dira (%70 inguru), eta horien artean Araban 
dago ehunekorik handiena. Gizonezkoak (%19) eta gipuzkoarrak (%21) dira ehunekorik 
handienean baieztapenarekin ados daudenak. Gipuzkoaren eta Arabaren arteko aldeak 
lehen aipatutako arrazoiei zor zaizkie. 
 
Hizkuntza oso gai interesgarria da EAEn; izan ere, bi hizkuntza daude bertan, eta gizarteko 
sektore batzuk kezkatuta egon daitezke atzerriko pertsonak etortzeak euskararen 
garapenean izan dezakeen eraginaz. Berriro ere, Gipuzkoan izan ezik, baieztapenarekin 
ados daudenen ehunekoa %70etik gorakoa da; Araban, adibidez, %75,6koa. Taldekako 
datuak EAEren batez bestekoetatik hurbil daude. 
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10. taula. Euskaran eragiten dituen efektuak. Ados daudenen eta ez daudenen ehunekoak. 
 

Sexua Lurralde historikoak 
 EAE 

Gizonezk. Emak. Araba Gipuzkoa Bizkaia
Erabat ados eta ados  17,8 18,3 17,3 14,3 19,7 17,5
Ez ados, ez aurka 9,0 8,0 9,9 6,9 10,7 8,5
Aurka eta erabat aurka  71,4 72,9 70,0 75,6 69,1 71,7
ED/EDE 1,8 0,8 2,8 3,2 0,5 2,3
Guztira 100 100 100 100 100 100
N 1787 873 914 246 678 963

 
12G. Esan zer deritzozun baieztapen honi: “Atzerriko pertsonak etortzeak euskararen garapena geratuko du”. 

 
Berriro ere, gizonezkoak kezkatuago daude emakumezkoak baino immigrazioak hizkuntzan 
izan dezakeen eraginaz, eta ez aurka eta ez ados dauden emakumezkoen ehunekoa 
handixeagoa da. Gipuzkoan dago baieztapenarekin bat egiten dutenen ehunekorik handiena 
(ia %20), eta Araban txikiena (%14,3). Gure ustez, alde horiek Araba eta Gipuzkoako 
hizkuntz errealitateei zor zaizkie. 
 
Azkenik, elkarrizketatuei galdera hau egin diegu: Dakizunez, EAEko zenbait eremutan 
euskara gehiengoaren hizkuntza da. Zenbateraino zaude ados atzerritarrak etortzeak 
euskararen erabilera murriztuko duela diotenekin? Galdera horren erantzunak aurreko 
erantzunen oso berdintsuak dira; izan ere, biztanle gehienek (betiere, %70etik gora) ez dute 
uste eremu horietan ere immigrazioak euskarari kalte egiten dionik. EAEko biztanleen %73 
baieztapen horren aurka edo erabat aurka daude, eta %17 ados. Erantzunei erreparatuz 
gero, konturatzen gara galdera horren erantzunetan aurreko erantzunetan aztertutako 
aldaketa berak daudela, kasu batean izan ezik: immigrazioaren ustezko eragin kaltegarria 
aipatzen dutenen artean, gizonezkoak gehiago dira, eta, horretan, atzean utzi dituzte 
gipuzkoarrak (%17,6). 
 

11. taula. Euskara gehiengoaren hizkuntza den eremuetan eragiten dituen efektuak.  
Ados daudenen eta ez daudenen ehunekoak. 

 
Sexua Lurralde historikoak 

 EAE Gizonezk. Emak. Araba Gipuzkoa Bizkaia
Erabat ados eta ados  16,9 18,1 15,7 15,0 17,6 16,9
Ez ados, ez aurka  8,3 7,6 8,9 8,6 10,1 7,1
Aurka eta erabat aurka  72,9 73,5 72,4 74,1 71,9 73,2
ED/EDE 1,9 0,8 3,0 2,3 0,4 2,8
Guztira 100 100 100 100 100 100
N 1787 873 914 246 678 963

 
13G. “Dakizunez, EAEko zenbait eremutan euskara gehiengoaren hizkuntza da. Zenbateraino zaude ados atzerritarrak 
etortzeak euskararen erabilera murriztuko duela diotenekin?” 
 
Azken batean, EAEko gizartearen gehiengo handi batek uste du immigrazioa iristeak ez 
duela eraginik izango ez nazionalismoan, ez euskal identitatean, ez euskaran. Eragin 
horregatik kezka dutenen ehunekorik handiena Gipuzkoan eta gizonezkoen artean dago. 
Aldiz, erantzunei erreparatuta, arabarrek eta emakumezkoek adierazten dute kezka gutxien. 
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1.3.- Herrialdean sartzeko baldintzak 
 
Atal honetan, EAEko biztanleek Estatu espainiarrera sartzeari buruz dituzten iritziak 
ezagutzen saiatuko gara. Iritzi horiek bi eremutan daude egituratuta. Hona hemen eremuak:  
 

 Estatu espainiarrean sartzeko askatasuna izatea edo ez izatea 
 Baldintza edo ezaugarri jakin batzuk izateagatik, atzerritarrek Estatu espainiarrean 

sartzeko aukera gehiago edo gutxiago izatea. 
 
Lehenengo kasuan, bi gauza aztertuko dira: atzerritarrak Estatu espainiarrean sartzea libre 
izatea (“ateak zabalik” izeneko politika) sustatzearekin EAEko gizartea ados dagoen ala ez, 
eta EAEko biztanleek atzerriko pertsonen naziotasunaren arabera jarrera desberdinak 
dituzten ala ez. 
 
 
1.3.1.- Herrialdean sartzeko askatasuna eta etorkinen jatorria.-  
 
Taulan ikusten denez, EAEko biztanleek kontuan hartzen dute atzerritarren jatorria, horiei 
Estatu espainiarrean zer neurritan utzi beharko litzaiekeen sartzen adieraztean. Beraz, 
jatorria nolakoa, halakoak izan beharko lukete libre mugitzeko arauei buruz hartu beharreko 
neurriek (murriztaileagoak edo malguagoak). 
 

10. taula. Estatu espainiarrean sartzea libre izatea edo murriztuta egotea, atzerritar taldeen arabera. 
Ehuneko orokorrak. 

 
Atzerritarrak, jatorriaren 
arabera 

Erabat 
libre Mugaren bat Muga asko Erabateko 

debekua 
 

ED Guztira N

Marokoarrak 19,6 47,6 25,3 7,3 0,2 100 1787
Afrikar beltzak 21,7 51,8 22,6 3,6 0,3 100 1787
Asiarrak 23,4 54,0 19,8 2,3 0,5 100 1787
Erlijio musulmanekoak 23,7 49,4 20,8 4,2 1,9 100 1787
Latinoamerikarrak 27,0 56,6 15,3 0,6 0,5 100 1787
Europa Ekialdekoak 28,0 54,2 16,5 0,8 0,5 100 1787
Herrialde pobreetakoak 28,6 53,9 12,1 1,5 3,9 100 1787
Iparramerikarrak 30,0 52,0 14,8 2,7 0,5 100 1787
Herrialde aberatsetakoak 30,3 50,8 12,1 1,9 4,9 100 1787
Europar Batasunekoak 51,3 43,1 5,0 0,3 0,3 100 1787
 
5G. Zure ustez, zer neurritan utzi beharko litzaieke atzerritar hauei Estatuan/Espainian sartzen? 
 
 
EAEko biztanleen erdiek kasu bakar batean onartzen dute etorkinek Estatuan/Espainian 
sartzeko erabateko askatasuna izatea: etorkinak EBkoak direnean. Hona hemen horri 
buruzko hausnarketa batzuk:  
 
 Ematen du EAEko biztanle guztiek ez dutela onartzen politikoki eta legez osatutako 

erkidego batek (Europar Batasunak) bere mugen barruan pertsonei libre mugitzeko 
askatasuna ematea (Tamperen onartutako “askatasun, segurtasun eta justizia 
espazioa”). Izan ere, EBko herrialdeetan, pertsonek libre mugitzeko askatasuna dute, 
eta, hala ere, elkarrizketatuen %49 askatasun horren aurka daude, emaitzetan ikusten 
denez. 
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 Kasurik onenean, EAEko biztanleen erdiak bakarrik daude ados pertsonek mugitzeko 
askatasuna izatearekin (eta, gainera, eremu horretan legezkoa da libre mugitzea); 
kasurik txarrenean, %19 bakarrik dago horren alde. Tarteko kasuetan, %20-30 daude 
alde. Erantzun horiek ez datoz bat aurreko atal batean aztertutako erantzunarekin (16a 
galdera); izan ere, erantzun horren arabera, elkarrizketatuen %64,5 zeuden pertsonak 
libre mugitzeko erabateko askatasunaren alde. Ematen du errazagoa dela eguneroko 
bizitzatik urruti dauden printzipio etiko orokorren eta abstraktuen alde agertzea, 
eguneroko bizitzatik hurbilago dauden pertsona, testuinguru eta egoera zehatzen alde 
agertzea baino, eta erantzun horietan ere hori islatzen da.   

 Emaitzetan ikusten denez, EAEko biztanleak “ateak zabalik” izeneko politiken aurka 
daude. Biztanle gehienak (%70 inguru) atzerritarrei sartzeko mugaren bat jartzearen alde 
daude. 

 
Jatorriaren araberako emaitza horiek ikusita, ondorio hauek ateratzen ditugu: 
 
 Lehentasunen hierarkia bat dago, atzerritarren jatorriaren arabera. Hierarkia hori, galdera 

horren bidez ez ezik, aurrerago aztergai izango diren beste galdera batzuen bidez ere 
adierazten da. Galderen edukia aldatu egiten da, baina, azken finean, mamia bera da: 
etorkin batzuei lehentasuna ematen zaie, besteen kaltetan. 

 Lehentasunen hierarkian (etorkinak sartzeko mugak jatorrien arabera jarriz edo ez jarriz 
adierazten dira lehentasunak), hurbileko beste testuinguru batzuekiko zenbait 
desberdintasun daudela ikusten dugu (esate baterako, CIRESek edo CISek Estatu 
espainiarrean jasotako datuekiko). Hona hemen aldeak, etorkinek Estatuan/Espainian 
sartzeko dituzten murrizketei dagokienez: 

 EAEko biztanleen lehentasun hierarkian, asiarrak beherago daude (erlijio 
musulmanekoen atzetik) espainiarren hierarkian baino. 

 EAEko biztanleen lehentasun hierarkian, iparamerikarrek toki hobea dute 
espainiarren hierarkian baino. 

 Herrialde pobreetako pertsonei traba gehiago jartzen dizkiegu herrialde 
aberatsetatik datozenei baino. 

 Argi dago galdera honi erantzunez emandako lehentasun hierarkian ezkutuko egitura bat 
dagoela: hobeto hartzen ditugu herrialde aberatsetako pertsonak herrialde pobreetakoak 
baino, eta nahiago ditugu gure kultur eta etnia ezaugarriekin antzekotasun gehiago 
dituztenak desberdintasun gehiago dituztenak baino (asiarrak, beltzak eta marokoarrak). 
Beraz, argi dago bi ardatz daudela etorkinak sailkatzeko: gizarte klasea eta etnia. 

 
 
1.3.2.-  Herrialdean sartzeko lehentasunezko baldintzak.-  
 
Atal honetan, etorkinei atxiki ohi zaizkien ezaugarri batzuk aurkeztuko ditugu, eta, ezaugarri 
horietan oinarrituta, etorkinei Estatuan/Espainian sartzen uzteko EAEko biztanleek zer-
nolako irizpideak dituzten aztertuko dugu. Taula honetan, elkarrizketatuek kontuan hartzen 
dituzten ezaugarriak daude, haien ustez garrantzitsuenak direnetatik hasita. 
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11. taula. Etorkinen ezaugarrien balorazioa, Estatuan/Espainian sartzeko erraztasunak izateko. Batez 
besteko puntuazio orokorrak, eta sexuen eta lurralde historikoen araberakoak. 

(0 = “ez da batere garrantzitsua”; 10 = “oso garrantzitsua da”) 
 

Sexua Lurralde historikoak 
ATZERRITARREN EZAUGARRIAK   

EAE Gizonezk. Emak. Araba Gipuzkoa Bizkaia
Gure bizimodura egokitzeko prest 
egotea 6,44 6,37 6,50 6,63 6,48 6,36

Atzerritarren lan prestakuntza gure 
herrialdeen premietarako egokia izatea 5,18 5,09 5,26 4,91 5,03 5,33

Hezkuntza maila ona izatea 4,89 4,85 4,93 4,52 4,99 4,92
Senideak izatea hemen bizitzen 4,43 4,27 4,59 3,78 4,42 4,60
Gaztelaniaz hitz egitea 4,03 3,98 4,08 3,89 4,13 4,01
Mendebaldekoen ohiturak izatea 3,77 3,74 3,81 4,30 3,91 3,56
Tradizio kristaua izatea 2,11 2,02 2,20 1,78 2,24 2,12
Diru dezente edo asko izatea 1,93 1,97 1,90 1,60 2,03 1,96
Zuria izatea 1,67 1,68 1,67 1,40 2,00 1,55

 
6G.  Esadazu, zenbateko garrantzia izan beharko lukete ezaugarri hauek atzerritar bati Estatuan/Espainian sartzen uzteko? 

 
 
Etorkinen ezaugarri pertsonalei emandako garrantziak ez ditu kasu bakar batean ere 6,5 
puntu gainditzen. Kontuan hartuta 0tik 10erako eskala ezarri dela (0 = “ez da batere 
garrantzitsua”; 10 = “oso garrantzitsua da”), 6,5 ez da gehiegi, eta, gainera, puntu hori 
ezaugarri bakar bati ematen zaio: hain zuzen ere, gure bizimodura egokitzeko prest egoteari. 
 
Beste ezaugarri bati ere 5 puntu baino gehiagoko garrantzia eman zaio: atzerritarren lan 
prestakuntza gure herrialdeen premietarako egokia izatea. 
 
Gainerako ezaugarriei oso puntu gutxi eman zaizkie. 
 
Hortik ondorioztatzen denez, zenbait ezaugarri garrantzitsutzat hartzen badira ere eta 
etorkinak Estatuan/Espainian sartzeko ezaugarri horiek izatea lehenesten bada ere, 
ezaugarri bakar batek ere ez du lortu puntu kopuru handirik; beraz, esan dezakegu EAEko 
biztanleek ez dietela etorkinei baldintza garrantzitsurik jartzen Estatuan/Espainian sartzeko. 
 
Lehentasunei erreparatuta, zenbait desberdintasun hautematen dira. Ezaugarririk 
garrantzitsuenak hauek dira: pertsonak gure bizimodura egokitzeko prest egotea eta haren 
lan prestakuntza gure merkatuaren eskulan premietara egokitzea. Garrantzi gutxien duten 
ezaugarriak, berriz, larruazalaren kolorea, dirua eta Mendebaldekoak izatea eta tradizio 
kristauak edukitzea dira. 
 
Ezaugarri horietatik ondorioztatzen denez, gure ekonomiarako funtzionalki onuragarria 
izatea eta arazo gutxi sortzea lehenesten dugu. Horren arabera, jatorriari lotutako 
ezaugarriek baino garrantzi handiagoa du etorkinen egokitzeko borondateak eta jarrerak, bai 
eta, behar izanez gero, aldatzeko prest egoteak ere. 
 
Dena dela, esan behar da ezaugarriei buruzko erantzunetan dikotomizazio handia dagoela; 
hau da, nahiz eta batez bestekoaren zenbatekoa tarteko puntuazioa izan, horrek ez du 
islatzen gehiengoaren iritzia, baizik eta elkarren aurkako bi jarreren batez besteko 
puntuazioa. Iritzien arteko desberdintasunik handienak ezaugarri hauei lotuta agertzen dira: 
hezkuntza maila, senideak izatea, gaztelaniaz hitz egitea eta Mendebaldeko ohiturak izatea. 
Tradizio kristaukoa edo zuria izatea, edo diru asko edukitzea, berriz, gehiengoaren ustez, ez 
da garrantzitsua edo batere garrantzitsua. Elkarrizketatuek iritzi bertsuak dituzte egokitzeko 
prest egoteak eta lan prestakuntza egokia izateak duten garrantziari buruz, faktore 
garrantzitsutzat hartzen baitira talde guztietan. 
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1.4.- Herrialdean egoteko eta bizitzeko baldintzak 
 
Atal honetan, gizarte hartzaileek atzerritarrak onar ditzaten garrantzitsuak izan daitezkeen 
zenbait ezaugarri hartuko ditugu kontuan. Azken batean, faktore horien baitan dago etorkina 
herrialdean geratzea edo herrialdetik kanporatzea. 
 
Gai hori hiru eremutan landu dugu. Lehenengo biak etorkinei buruzkoak dira; hirugarrena, 
berriz, gizarte hartzaileari buruzkoa. 
 

 Gizarteak etorkinak erabat onartzeko baldintzak 
 Etorkinak kanporatzeko arrazoiak 
 Administrazioaren bidez, gizarte hartzaileak etorkinen integrazioan duen funtzioa 

 
 
1.4.1.- Gizarteak etorkinak erabat onartzeko baldintzak.- 
 
Atal honetan, gizarteak onar dezan etorkinak kontuan hartu beharko lituzkeen ezaugarriei 
buruzko bi galdera sartu ditugu. Ezaugarri horiek betetzea etorkinaren ardura da, ez gizarte 
hartzailearena. Hona hemen ezaugarriak: etorkinaren jatorrizko kultura eta ohiturak 
baztertzea (batez ere, gure legeekin bat ez datozenak). 
 
 

12. taula. Etorkinak onartzeko, kultur ereduak aldatzea. 
Batez besteko puntuazio orokorrak, eta sexuen eta lurralde historikoen araberakoak. 

 
Sexua Lurralde historikoak 

 EAE 
Gizonezk. Emak. Araba Gipuzkoa Bizkaia

Erabat ados eta ados  17,0 17,0 16,9 27,1 15,6 15,2
Ez ados, ez aurka 11,7 12,2 11,2 9,9 17,2 8,8
Aurka eta erabat aurka  69,8 69,5 70,0 61,7 66,5 73,8
ED/EDE 1,5 1,3 1,9 1,3 0,7 2,2
Guztira 100 100 100 100 100 100
N 1787 873 914 246 678 963

 
 18h G. Esan zer deritzozun baieztapen honi: “Gizarte batek erabat onar ditzan, etorkinek beren kultura baztertu behar dute”.. 
 
 
Kultur ereduei eusteari dagokionez, nabarmentzekoa da EAEko biztanle asko ez daudela 
ados baieztapen honekin: gizarteak onar ditzan, etorkinek beren kultura baztertu behar 
dute. Hamar elkarrizketatutik zazpik etorkinek beren kulturari eutsi behar diotela uste dute. 
Iritzi horrekin bat datozenak gutxiago dira Araban (%61,7), eta, horren ondorioz, beren 
kultura baztertu behar dutela uste dutenen ehunekoa %27ra iristen da. Dena dela, Araban 
ere gehiengoa dira etorkinek beren kultura ez dutela baztertu behar uste dutenak. 
Bizkaitarrak dira etorkinek beren kultura baztertu behar dutela uste dutenen artean gehienak.  
 
Dena dela, ematen du nolabaiteko kontraesana dagoela galdera horren erantzunen eta 
aurreko galdera baten erantzunaren artean. Izan ere, batetik, etorkinek beren kultura ez 
dutela baztertu behar uste da, eta, bestetik, etorkinek gizarte hartzailearen bizimodura 
egokitu behar dutela. 
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13. taula. Etorkinak onartzeko, gure legearekin bat ez datozen kultur eta erlijio ereduak aldatu beharra. 

Batez besteko puntuazio orokorrak, eta sexuen eta lurralde historikoen araberakoak. 
 

Sexua Lurralde historikoak 
 EAE Gizonezk. Emak. Araba Gipuzkoa Bizkaia

Erabat ados eta ados  53,3 52,2 54,3 47,2 48,1 57,9
Ez ados, ez aurka  13,7 14,8 12,6 12,9 19,7 10,2
Aurka eta erabat aurka  30,2 31,5 29,1 38,0 30,8 27,9
ED/EDE 2,8 1,5 4,0 1,9 1,4 4,0
Guztira 100 100 100 100 100 100
N 1787 873 914 246 678 963

 
7G. Esan zer deritzozun baieztapen honi: “Gizarte batek erabat onar ditzan, etorkinek baztertu egin behar dituzte gure legeekin 
bat ez datozen erlijio edo kultur alderdiak”. 
 
Kulturak edo erlijioak legeak urratzen dituzten kasuez galdetutakoan, iritziak desberdinak 
dira, aurreko erantzunen aldean; izan ere, kasu honetan, etorkinek erlijio edo kultur eredua 
baztertu behar dutela uste dute EAEko biztanleen %53,3k. Iritzi horren aldeko ehuneko 
handiena Bizkaian dago, eta ez dago alderik sexuen artean. Araban eta Gipuzkoan 
baieztapenaren aldekoak ez dira %50era iristen; are gehiago, arabarren ia %40 ez daude 
ados baieztapenarekin. Aurrerago sakonduko dugu gai horretan. 
 
 
1.4.2.- Etorkinak kanporatzeko arrazoiak.- 
 
Etorkinek Estatuan/Espainian egoteko eta bizitzeko baldintzak aztertzen jarraituko dugu: atal 
honetan, etorkinak kanporatzeko justifikazioak izango ditugu aztergai. 
 
Inkestan, etorkinak kanporatzeko bi balizko arrazoi aurkezten zaizkie elkarrizketatuei: delitu 
bat egitea eta langabezian egotea. Bi arrazoi horiei buruzko iritzia galdetu diegu. 
 
Kanporatzea immigrazio politikako neurria da, eta, horren ondorioz, aurreragoko azterketa 
espezifiko batean garatuko dugu. Bertan, herritarrek zenbait neurri politikori buruz duten 
iritzia aztertzen da (besteak beste, kanporatzeari eta aberriratzeari buruz). Kontuan hartu 
behar da atal honetan neurri hori justifikatuko lukeen arrazoia dugula aztergai. 
 
Migrazio politikari buruzko iritziekin, neurri politikoei eta horiek justifikatzen dituzten arrazoiei 
buruzko pertzepzioak osatuko ditugu. 
 
Delitua egitea delitugilea kanporatzeko nahikoa arrazoi dela uste da, baina ez da gauza bera 
gertatzen etorkina langabezian badago. 
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12. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ados ez daudenak: 

“Etorritako norbaitek delituren bat egiten badu, bere herrialdera kanporatu beharko litzateke”  
(7e galdera) 
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Delituak egiteari dagokionez, EAEko biztanleen %60,5 berehalako kanporatze neurriak 
hartzearen alde daude; %25,4, ostera, horren aurka edo erabat aurka daude. Neurri handi 
batean, iritzi horiek ez dira aldatzen sexuen edo lurraldeen arabera, Araban izan ezik, 
lurralde horretako ehunekoak EAEren batez bestekoetatik dezente gorago baitaude. Neurri 
horiek hartzearen aldeko arabarrak %37,7 dira; hau da, EAEren batez bestekoa baino 14 
puntu gutxiago. 

 
Dena dela, honako hau azpimarratu behar da: elkarrizketatutako hiru pertsonatik bi 
delituren bat egin duen etorkina kanporatzearen alde daude, delitua larria izan ala ez 
izan. Iritzi hori aurrerago erkatuko dugu migrazio politikei buruzko iritziarekin. 

 
 

13. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenen eta ados ez daudenen ehunekoak,  
lurralde historikoen arabera: 

“Etorritako norbaitek delituren bat egiten badu, bere herrialdera kanporatu beharko litzateke”  
(7e galdera) 
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14. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ez daudenak: 
“Lan egitera etorritako atzerritarrak aldi batean langabezian geratzen badira, kanporatu egin beharko 

lirateke” (7a galdera) 
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EAEko biztanle gehienen ustez, herritarren segurtasuna arriskuan jartzea nahikoa arrazoi da 
etorkinak kanporatzeko; ez, ordea, langabezian geratzea. Izan ere, aurreko galderan ez 
bezala, gehiengoak (%66) ez du uste langabezian egotea etorkinak kanporatzeko nahikoa 
arrazoi denik. 
 
Delinkuentziari buruzko galderan ez bezala, langabezian egoteagatik etorkinak 
kanporatzearen aldekoak direnen ehunekorik handiena Araban dago (%22,5). Horrez gain, 
adierazgarria da neurri horrekin ados dauden gipuzkoarren ehunekoa (%13), EAEren batez 
bestekoa baino txikiagoa baita. Ez dago alde handirik gizonezkoen eta emakumezkoen 
artean. 
 
 

15. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ados ez daudenak, lurralde historikoen arabera: 
“Lan egitera etorritako atzerritarrak aldi batean langabezian geratzen badira,  

kanporatu egin beharko lirateke” (7a galdera) 
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Araba 22,5 11,3 61,1 5,1

Gipuzkoa 13,4 17,6 67,6 1,4

Bizkaia 19,8 10,5 66,6 3,1

Erabat ados eta ados Ez ados, ez aurka Aurka eta erabat aurka ED/EDE

 
 
Kasu honetan ere, egoerari buruzko pertzepzioa immigrazio politikei dagokien atalean 
osatuko da. 
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1.4.3.- Etorkinentzako laguntza.- 
 
Azkenik, protagonismoa etorkinari eman diogu, ez gizarte hartzaileari, eta, horretarako, 
galdera hau egin dugu: agintariek etorkinen bizi baldintzak hobetu beharko lituzkete?  
 

16. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ados ez daudenak: 
“Agintariek ahalegin handiagoak egin beharko lituzkete etorkinen bizi baldintzak hobetzeko”  

(18c galdera) 
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Elkarrizketatu gehienek uste dute etorkinen integrazioaren aldeko lana agintarien ardura 
dela. Horri jarraiki, elkarrizketatuen %64k uste dute atzerriko biztanleak egokitzeko lanak 
politikarien ardura direla (%13 erabat ados daude horrekin, eta %51 ados). Ados ez 
daudenak eta iritzirik eman ez dutenak %32,6 dira, guztira. 
 
Ados daudenen ehunekoa handiagoa da gizonezkoen artean emakumezkoen artean baino, 
eta Araban eta Gipuzkoan txikiagoa Bizkaian baino. 

 
17. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ados ez daudenak, lurralde historikoen arabera: 

“Agintariek ahalegin handiagoak egin beharko lituzkete etorkinen bizi baldintzak hobetzeko”  
(18c galdera) 
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Gipuzkoako eta Arabako biztanleen iritzia EAEren batez bestekotik urruti dago: agintari 
publikoek etorkinen bizi baldintzen ardura dutela diotenen ehunekoa txikiagoa da lurralde 
horietan Bizkaian baino, Gipuzkoan ez ados ez aurka daudenak %27,8 baitira, eta Araban, 
ados ez daudenak %25,6. 

 
 

1.5.- Etorkinen eskubideak. 
 
Atal honetan, gizarte hartzailean sartu ondoren etorkinek izan beharreko eskubideei buruz 
zer iritzi duten galdetu diegu EAEko biztanleei, kontuan hartuta eskubide horiek guztiak 
atzerriko pertsonak bertako herritarren pareko izateko direla. 
 
Hona hemen eskubideak: 
 

 Osasun laguntza 
 Seme-alaben eskolatzea 
 Gizarte laguntzak 
 Etxebizitza 
 Bozkatzea 
 Familiak biltzea 
 Doako zerbitzuak erabiltzea 

 
Eskubide horietako bakoitzari buruzko iritzia aztertzen hasi aurretik, oinarrizko informazioa 
emango dugu, zuzenean elkarrizketatuarengandik bildu bezala. Atalaren amaieran, 
konparaziozko deskripzioa egingo dugu. 
 
 

14. taula. Etorkinek izan ditzaketen eskubideak, bertakoen baldintza beretan (ehunekoak) 
 

Eskubideak Bai, 
guztiak 

Legezkoak 
bakarrik Ez ED Guztira N 

Osasun laguntza 65,0 33,5 0,9 0,6 100 1787
Seme-alabentzako Eskola Publikoa 55,4 42,4 1,4 0,8 100 1787
Gizarte laguntzak (Oinarrizko errenta, 
GLL...) 34,7 57,3 5,3 2,7 100 1787

Hurbileko senideak ekartzea 30,6 57,0 9,0 3,4 100 1787
Babes ofizialeko etxebizitza izateko 
aukera 27,2 56,7 12,8 3,3 100 1787

Bozkatzeko eskubidea 23,2 63,3 10,2 3,3 100 1787
 

24G.  Zure ustez, EAEn dauden etorkinak hemengo biztanleen baldintza beretan izan daitezke eskubide hauen jabe? 
 

 
15. taula. Doako zerbitzuak (ehunekoak) 

 

Zerbitzuak Bai, guztiek Legezkoek 
bakarrik Ez ED Guztira N 

Gaztelaniako eskolak 53,5 40,4 4,4 1,7 100 1787
Laguntza juridikoa 52,3 38,6 5,7 3,4 100 1787
Euskarako eskolak 49,8 40,7 6,7 2,8 100 1787
Lanerako prestakuntza ikastaroak 38,4 50,3 8,1 3,2 100 1787
Ama hizkuntzako eskolak 35,8 32,2 24,0 8,0 100 1787

 
23G.  Zure ustez, EAEn dauden etorkinek doako zerbitzu hauek erabiltzeko eskubidea izan beharko lukete? 
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1.5.1.- Osasun laguntza.- 
 
EAEko hiru biztanletik bik etorkinek osasun laguntza hemengo biztanleen baldintza 
beretan izateko eskubidea dutela diote, eta, eskubide hori unibertsala denez, eskubide hori 
etorkin guztientzakoa dela uste dute, haien egoera administratiboa edozein delarik ere. 
Eskubide horrek du aldekoen ehunekorik handiena. EAEko 100 pertsonatik batek uste du 
etorkinek ez dutela eskubide hori kasu bakar batean ere izan behar; hain zuzen ere, hori da 
eskubideak ukatzeko erantzunen artean ehunekorik txikiena duena. 
 
Elkarrizketatu gehienen ustez, osasuna eskubide unibertsala da; ez da legezko pertsonek 
bakarrik izan dezaketen eskubidea. Gainera, nabarmendu behar da etorkinek osasun 
laguntza hemengoen baldintza beretan izateko eskubideaz ari garela. Kontuan hartu 
behar da, indarrean dagoen legediaren arabera, osasun laguntza haurdunaldian eta 
erditzean bakarrik dela unibertsala. 
 
1.5.2.- Seme-alaben eskolatzea. 
 
Hori da aldeko jarrera gehien lortu duen bigarren eskubidea, eta, osasunerako 
eskubidearekin batera, biztanleen erdiek baino gehiagok (%55,4) eskubide unibertsaltzat 
hartzen duten bakarra. Biztanleen %42k legezko atzerritarrentzat bakarrik onartzen dute. 
 
Galdera hau adierazle bat da, seme-alaben hezkuntza eskubidea gurasoen nahien arabera 
gauzatzeari buruz EAEko biztanleek dituzten iritziak jakiteko: zer iruditzen zaizu kultur 
taldeek, hala nahi badute, seme-alabak aparteko eskoletan hezteko aukera izatea? Hona 
hemen galdera horri emandako erantzunak: 
 

16. taula. Hezkuntza bereizia izateko eskubidea. Batez besteko ehunekoak, eta sexuen eta lurralde 
historikoen araberakoak. 

 
Sexua Lurralde historikoak 

 EAE Gizonezk. Emakum. Araba Gipuzkoa Bizkaia
Erabat ados eta ados  33,8 34,2 33,4 43,7 28,9 34,2
Ez ados, ez aurka  14,3 14,1 14,5 12,0 18,8 12,2
Aurka eta erabat aurka  46,8 45,9 47,8 39,9 45,9 49,2
ED/EDE 5,1 5,8 4,3 4,4 6,4 4,4
Guztira 100 100 100 100 100 100
N 1787 873 914 246 678 963

 
16e G. Esan zer deritzozun baieztapen honi:  “Kultur taldeek seme-alabak eskola bereizietan hezteko eskubidea izan 
beharko lukete, hala nahi izanez gero” 

 
 

Ikusten denez, gai horri buruz elkarren aurkako bi iritzi daude. Pertsona jakin batzuek, hala 
nahi izanez gero, eskola bereiziak izatea edo kultur edo etnia ezaugarrien araberako eskolak 
izatea bi modutara har daiteke: batetik, eskola horiek aniztasuna errespetatzeko eta nork 
bere kulturari eusteko baliabidetzat, eta, bestetik, segregazioa eta bizitza paraleloa izateko 
bidetzat. 
 
Ez dakigu elkarrizketatu bakoitzak zer-nolako interpretazioa egin duen erantzuna ematean, 
batez ere, ez delako erantzunaren interpretazioarekin lotutako beste galderarik egiten, baina, 
edonola ere, badakigu iritzi desberdinak daudela. Gehienak (nahiz eta ez diren %50era 
iristen) eskubide hori gauzatzearen aurka daude. Dena dela, ia %34 ados daude. 
 
Araban, gainera, ez da hori iritzi nagusia; izan ere, jatorriaren arabera “kartan jarritako 
hezkuntza” izatearen aldekoak gehiago dira (%43,7) horren aukakoak baino (%39,9). 
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Bestalde, Bizkaian dago aurka eta erabat aurka daudenen ehunekorik handiena, eta 
Gipuzkoan ados ez daudenena. Nork bere taldeko kultur ezaugarrien araberako hezkuntza 
izateko aukeraren alde daudenak ez dira gehiengoa, baina asko dira. Gaur egun, kutsu 
diferentzialista duen kultur erlatibotasunaren aldeko joera badago ere, diskurtsoen artean 
berdintasunaren ikuspegia nagusitzen ari da, eta, horren arabera, ez dago desberdintasunak 
onartzeko joerarik, desegokitzat jotzen baitira.  
 
1.5.3.- Gizarte laguntzak.-  
 
Etorkinek bertakoen baldintza beretan gizarte laguntzak jasotzeko eskubidea dutela uste 
dutenak gutxiago dira. Iritzi nagusiaren arabera, familia biltzeko, etxebizitzak eskuratu ahal 
izateko eta bozkatzeko eskubideak ez dira etorkin guztientzat, baizik eta legezkoentzat 
bakarrik. 
 
Dena dela, gizartean asko dira etorkinek gizarte laguntzak izatearen aldeko iritziak; izan ere, 
EAEko biztanleen %90en ustez, etorkinek bertako biztanleek adinako eskubidea dute 
laguntza horiek izateko. Biztanleen %37k bakarrik diote eskubide unibertsala dela, baina 
ehuneko horri legezko etorkinek ere eskubide horien jabe izan behar dutela diotenena (%57) 
gehituz gero, gehiengoa absolutua eta erabatekoa da. 
 
1.5.4.- Etxebizitza.-  
 
Bertakoen baldintza beretan babes ofizialeko etxebizitzak eskuratu ahal izateko 
eskubidearen aurkakoak aurreko kasuetakoak baino gehiago dira. Nahiz eta gehiengoak 
esan etorkinek eskubide horren jabe izan behar dutela, etxebizitza eskuratu ahal izateko 
eskubideak du aurkako gehien: ia %13 daude etorkinek eskubide hori izatearen aurka, 
etorkinen egoera legala eta administratiboa edozein delarik ere. Gehiago dira eskubide hori 
ukatzearen aldekoak, bozkatzeko eskubidea ukatzearen aldekoak baino. 
 
1.5.5.- Bozkatzea.-  
 
Etorkinek bozkatzeko eskubidea izatearen aldekoak zenbat diren jakiteko, bi galdera edo 
baieztapen egin ditugu: batetik, galdera zehatz bat egin dugu, eta, bestetik, etorkinek eskura 
ditzaketen beste eskubide batzuen artean sartu dugu bozkatzeko eskubidea. Bi kasuetako 
emaitzak antzekoak dira, eta horrek erantzunak koherenteak direla erakusten du, nahiz eta 
galderak modu desberdinetan egin eta galdetegiaren atal desberdinetan kokatu. 
 
Bertakoen baldintza beretan bozkatzeko eskubideari dagokionez (14. taula), EAEko 
biztanleen %10 eskubide hori onartzearen aurka daude. Bozkatzeko eskubideari buruzko 
galdera zehatzari dagokionez (17. taula), %11 daude eskubide hori onartzearen aurka. 
Lehenengo adierazlearen arabera, elkarrizketatuen %23 daude etorkinek bertakoen 
baldintza beretan bozkatzeko eskubidea izatearen alde. Bigarren adierazlearen arabera, 
berriz, %30 daude horren alde; hau da, etorkinei inolako baldintzarik eta mugarik ez 
jartzearen alde. 
 
Oro har, hau ondorioztatzen da: EAEko gizartearen gehiengoa etorkin atzerritarrek 
bozkatzeko eskubidea izatearen alde dago (%85), nahiz eta eskubide horren alde dauden 
gehienek baldintzak jarri; adibidez, legezko egoeran egotea, aurretik egoitza izatea... 
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17. taula. Bozkatzeko eskubidea. Batez besteko ehunekoak, eta sexuen eta lurralde historikoen 
araberakoak. 

 
Sexua Lurralde historikoa 

 EAE Gizonezk. Emakum. Araba Gipuzkoa Bizkaia
Alde 29,9 29,4 30,4 46,7 26,0 28,0
Alde, baldintza batzuk 
betetzen badituzte 56,8 56,7 56,9 40,9 63,7 56,7

Aurka 10,9 12,3 9,7 9,1 8,0 13,2
ED/EDE 2,3 1,6 3,0 3,4 2,3 2,1
Guztira 100 100 100 100 100 100
N 1787 873 914 246 678 963

 
14aG. Etorkinei hauteskundeetan bozkatzeko eskubidea ematearen alde ala aurka zaude, ala, zure ustez, eskubide hori 
baldintza batzuk betetzen dituztenei bakarrik eman behar zaie? 
 
 
Ikusten denez, etorkinei bozkatzeko eskubidea ematearen alde daudenen artean zertxobait 
gehiago dira emakumezkoak gizonezkoak baino.  
 
Lurralde historikoei dagokienez, datu deigarrienak Arabakoak dira, lurralde horretako 
ehunekoak nahiko urruti baitaude EAEkoetatik. Izan ere, Araban gehiago dira bozkatzeko 
eskubidea ematearen aldekoak (%46,7), eskubide hori baldintzatzen dutenak baino (%40,9). 
Gipuzkoan, berriz, alderantziz gertatzen da. 
 
1.5.6.- Senideak biltzea.-  
 
“Hurbileko senideak ekartzea” 24. galderan sartuta dago, etorkinek eskura ditzaketen 
eskubideen artean. EAEko gizartearen gehiengoak onartu egiten die eskubide hori atzerriko 
etorkinei, baina ez guztiei; nagusiki, legezko egoeran daudenei bakarrik onartzen zaie. Dena 
dela, gainerako eskubideekin gertatzen den bezala, EAEko biztanleen ehuneko handi batek 
–ia guztiek– onartzen dizkie eskubide horiek atzerriko etorkinei, nahiz eta bereizi egiten 
dituen baimenduta eta kontrolatuta etorritakoak eta gainerakoak. 
 
Gainerako kasuetan bezala, elkarrizketatuen %57k uste dute senideak ekartzea legezko 
etorkinentzako eskubidea dela, eta %31k guztientzako eskubidea dela. 
 
Dena dela, zerrendako eskubideen artean senideak ekartzeko eskubidea da aurkako gehien 
dituena, nahiz eta eskubideak ukatzen dituztenak gutxiengoa izan kasu guztietan. Kasu 
honetan, elkarrizketatuen %9 ez daude eskubide hori onartzearen alde.  
 
Kontuan hartu behar da Espainian, 1996tik aurrera, senideak ekartzea, legez bizi diren 
atzerritarren eskubidea ez ezik, integraziorako oinarrizko elementua ere badela, eta, 
baldintza jakin batzuk betetzen badituzte, eskubide hori gauza dezaketela. 
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1.5.7.- Doako zerbitzuak.-  
 
15. taulan, etorkinen integrazioa bultzatzeko eta elkarrekin ondo bizitzeko EAEko gizarteak 
etorkinen eskura jar ditzakeen zerbitzu batzuk daude zerrendatuta; esate baterako, 
gaztelaniako eta euskarako eskolak, laguntza juridikoa, lanerako prestakuntza eta ama 
hizkuntzako eskolak. EAEko biztanleek doako zerbitzu horiek nori eskaini behar zaizkien 
adieraztea da galdera horren helburua; hau da, etorkin guztiei eskaini behar zaizkien, 
legezko egoeran dauden etorkinei bakarrik eskaini behar zaizkien, edo etorkinei ez zaizkien 
eskaini behar. 
 
Ehunekorik handiena gaztelaniako eskolak emateko zerbitzuaren aldekoena da: EAEko 
biztanleen %53,5ek uste dute etorkin guztiei eskaini beharreko eskubide unibertsala dela, 
eta %40k legezko etorkinei bakarrik dagokien eskubidea dela. Laguntza juridikoa eta 
euskara eskubide unibertsalak direla diotenak gehiago dira. Lanerako prestakuntzarekin, 
ostera, alderantziz gertatzen da, gehienek ez baitute eskubide unibertsaltzat hartzen. 
 
Etorkinen ama hizkuntzari buruzko erantzunak oso interesgarriak dira. Hasteko, %24 
hizkuntza horiek irakastearen aurka daude; %35,8 etorkin guztiei irakastearen alde daude, 
eta %32,2 legezko etorkinei bakarrik irakastearen alde. Ama hizkuntza irakastearen aurkako 
jarrera integrazio ereduaren baitan dago; baita, zenbaitetan, asimilatze ereduaren baitan ere. 
Eredu hori berezko hizkuntza irakastearen aldekoa da, baina ez lurraldetik kanpoko 
hizkuntzak edo etorkinen hizkuntzak sustatzearen aldekoa. 
 
Kasu gehienetan, gizonezkoak eta gipuzkoarrak dira doako zerbitzu horiek eskubide 
unibertsalak direla dioten gehienak, eta, laguntza juridikoa izateko eskubideari dagokionez, 
askoz ere gehiago. Emakumezkoak eta arabarrak dira hala uste duten gutxienak.  
 
Atzerriko biztanleei ama hizkuntza irakastearen aurkako iritziaz gain (Bizkaian %30 daude 
aurka), aurkako beste iritzi batzuk ere deigarriak dira. Adibidez, Araban, %8,4 gaztelania 
irakastearen aurka daude, %10,7 laguntza juridikoa ematearen aurka, %10 euskara 
irakastearen aurka, eta %12 lanerako prestakuntza ematearen aurka. Horiek guztiak EAEko 
batez besteko eta taldekako ehunekoak baino handiagoak dira. 
 
 

18. grafikoa. Doako zerbitzuen eskaintzari buruzko iritzia. 
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1.5.8.- Etorkinen eskubideak: hierarkia eta baldintzak 
 
Atal hau bukatzeko, hona hemen zenbait hausnarketa orokor:  
 
 Oro har, EAEko biztanleen gehiengoak (%80 baino gehiagok) uste du atzerriko etorkinei 

onartu egin behar zaizkiela herritar diren aldetik dagozkien eskubideak, bai eta gizartean 
integratzeko baldintza onenak izan behar dituztela ere.  

 
 Dena dela, etorkinei eskubideak onartzeko, bi faktore hartzen dira kontuan: egoitzarako 

legezko egoera izatea eta berezko eskubideak eta zerbitzuak. 
 
 Erantzunetan ikusten denez, bi mailatako eskubideak daude. Batetik, eskubide batzuk 

unibertsaltzat jotzen dira, eta, berdintasun printzipioen arabera, guztiontzat dira. Horien 
artean, osasun laguntzarako eskubidea nabarmendu behar da; izan ere, EAEko 
biztanleen %65en ustez, etorkin guztiek dute eskubide hori, eta %35en ustez, legezko 
egoeran dauden etorkinek bakarrik. Gainera, oso gutxik ukatzen diete etorkinei osasun 
laguntzarako eskubidea. Eskolatzearekin ere gauza bera gertatzen da, nahiz eta 
eskubide unibertsaltzat hartzen dutenak gutxiago izan: %55ek diote guztientzako 
eskubidea dela, eta %42,4k legezko etorkinentzakoa bakarrik dela. 

 
 Gainerako eskubideak (gizarte laguntzak, hurbileko senideak ekartzea, etxebizitza 

eskuratu ahal izatea eta bozkatzea) bigarren mailan daude, eta, horren ondorioz, 
gehiengoaren ustetan, legezko etorkinei bakarrik dagozkie, ez baitira eskubide 
unibertsaltzat hartzen. Ematen du EAEko biztanleen ustez osasun laguntza eta 
eskolatzea gizaki guztien eskubideak direla, eta, beraz, eskubide unibertsalak, eta 
gainerako eskubideak, berriz, aristokratikoak direla, mugatuak, eta ez direla guztientzat; 
hau da, herritarrak –legezkoak– bakarrik dira eskubide horien jabe. Ikusten denez, 
herritartasun printzipioak eskubideak mugatzen ditu. Horrenbestez, EAEko biztanleen 
arabera, eskubide hauek legezko etorkinei bakarrik dagozkie: gizarte laguntzak (%57,3 
alde, %5,3 aurka), hurbileko senideak biltzea (%57 alde, %9 aurka), babes ofizialeko 
etxebizitza eskuratu ahal izatea (%56,7 alde, %12,8 aurka) eta, azkenik, bozkatzeko 
eskubidea. 

 
 

1.6.- Immigrazio politika. 
 
Inkestako hainbat ataletan, zuzenean edo zeharka, immigrazio politikari buruzko elementuak 
aipatu ditugu (doako zerbitzuak, eskubideen onarpena, gizarte laguntzak, 
Estatuan/Espainian sartzeko politikak, etorkinak kanporatzeko arrazoiak...); atal honetan, 
berriz, immigrazioa kontrolatzeko eta etorkinen integrazioa sustatzeko administrazioak bere 
gain hartu beharreko hiru jarduera motak aztertuko ditugu: 
  

 Legez kanpoko immigrazioa dela-eta egin beharreko jarduerak 
 Egoitza kontzentrazioa dela-eta egin beharreko jarduerak 
 “0 immigrazioa” leloari jarraitzen dion politika 
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1.6.1.- Legez kanpoko immigrazioa dela-eta egin beharreko jarduerak 
 
Legez kanpo bizi diren etorkinekin agintariek zer egin behar duten galdetu diegu EAEko 
biztanleei, bai eta etorkinen legezko esparrua zein den ere. Aurrerago ikusteko aukera 
izango dugunez, legezkoa izatea lan eremuarekin lotuta dago. Horrenbestez, 
elkarrizketatuen %31 lana duten etorkinak legeztatzearen alde daude, eta %46,6k uste dute 
etorkinei epe bat eman beharko litzaiekeela lana bilatzeko, eta, epe horretan lanik aurkitu 
ezean, jatorrizko herrialdeetara kanporatu beharko liratekeela. Biztanleen %15,5 guztiak 
legezkoak izatearen alde daude, eta %4 etorkinak zuzenean kanporatzearen alde. 
 
 

19. grafikoa. “Zure ustez, zer egin beharko lukete agintariek EAEn legez kanpo bizi diren etorkinekin?” 
(22. galdera) 
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Lana izatea lasaigarri baten parekoa da; izan ere, funtsean, uste da migrazio fenomeno oro 
arrazoi ekonomikoen ondorio dela nagusiki, eta lana izateak ziurgabetasunik gabe bizitzea 
dakarrela, lana eskuratuta etorkina berehala egokitzen baita eta guztia bere lekuan baitago; 
kasu horretan, legeztatzea bertakoek egoera horri egiten dioten kontraeskaintza egokia da.  
 
Gizarteek ordena nahi izaten dute, eta, immigrazioaren kasuan, lanpostua eskuratuta lortzen 
da ordena, ez-tokiak deuseztatzen direlako. Lan egoera iraunkorra ez bada, ordea, 
ziurgabetasuna handitzen da, eta horrek ordenarik eza ekartzen du; hau da, gizarterik 
gabeko toki hutsak egotea. 
 
Lan egoeran oinarritutako ikuspegi hori indartsuagoa da emakumezkoengan eta 
bizkaitarrengan; Gipuzkoan eta Araban, aldiz, profil konplexuagoak ditu. Emakumezko baino 
gizonezko gehiago daude etorkin guztiak legeztatzearen alde, eta, gutxigatik bada ere, 
emakumezkoek baino gutxiago jartzen dute legeztatzea etorkinen lan egoeraren mende: 
legeztatze unibertsalaren aldekoen ehunekoak gainditzen dituzte, eta ez dira iristen 
lanpostuari lotutako legeztatzearen aldeko ehunekoetara. 
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Arabarrek jartzen dituzte legeztatzeko baldintza gutxien, eta haiek dute legeztatze 
unibertsalerako jarrera irekiena, bai eta legeztatzea lan egoeraren mende jartzearen aurkako 
ehuneko handiena ere, baina, bitxia bada ere, arabarrena da zuzenean kanporatzearen 
aldeko ehunekorik handiena. Gipuzkoarrena da kanporatzearen aldeko ehunekorik txikiena 
eta lanpostuari lotutako legeztatzearen aldeko ehunekorik handiena.  
 
Erantzunetan oinarritutako ikuspegi orokorraren arabera, bizkaitarrek eta emakumezkoek 
dute legeztatzeari buruz jarrera itxiena: batez besteko orokorrekin erkatuta, ez dira iristen 
legeztatze unibertsalaren aldekoen ehunekora, eta lanik ez dutenak kanporatzearen 
aldekoen batez besteko ehunekoak gainditzen dituzte. 
 
1.6.2.- Egoitza kontzentrazioa dela-eta egin beharreko jarrera 
 
Egoitza kontzentrazioak edo segregazioak (dela berezkoak, dela inposatutakoak) ezaugarri 
desberdineko komunitateen edo taldeen elkarbizitza eta elkarreragina oztopatzen dute, 
eremu etniko itxiak eratzea baita kulturartekotasunerako arrisku handienetakoa. Dena dela, 
eremu etnikoak eratzeak alde onak ere baditu, gaia beste ikuspegi batzuetatik aztertzen 
badugu: jatorrizko kulturari eustea eta kultura hori transmititzea sustatzen du, eta afektibitate 
euskarriak eta autolaguntzarako sareak eskaintzen ditu. 
 
EAEko biztanleen ustez, argi dago egoitza kontzentrazioak integrazioa oztopatzen duela. Ez 
dakigu haien ustez integrazioa zertan datzan, baina aniztasunean elkarrekin bizitzearekin 
lotuta dagoela ematen du, amaieran atzerritarren asimilazioa gertatu ala ez. Kasu honetan, 
egoitza kontzentrazioak integrazioa oztopatzen duela uste dute EAEko biztanle gehienek, 
eta iritzi horretan ez dago alde handirik sexuen artean eta lurraldeen artean. 
 

20. grafikoa. Etorkinek auzo jakin batzuetan kontzentratzeko joera dute. Zure ustez, kontzentrazioek 
etorkinak gizartean integratzea bultzatu ala oztopatu egiten dute? (28. galdera) 
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Bitxia bada ere, elkarrizketatuen %88k egoitza kontzentrazioak integrazioa oztopatzen duela 
uste dute, baina %48k bakarrik uste dute Gobernuak (edo Administrazioak) kontzentrazioa 
eragozteko neurriak hartu beharko lituzkeela. Orduan, Gobernua edo Administrazioa ez 
beste erakunde batek hartu beharko lituzke neurriak? Gauzak bere kabuz konpondu zain 
geratu behar al dugu, konponbidea bat-bateko dinamiken esku utzita eta neurririk hartu 
gabe? Edo EAEko biztanleen %40ri ez zaie axola atzerriko etorkinak integratzea 
(elkarbizitza, elkarreragina)? 
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21. grafikoa. “Zure ustez, etorkinak hainbat auzotan bizitzearen aldeko politika bultzatu beharko al luke 

Gobernuak?” (29. galdera) 
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22. grafikoa. Etorkinak hainbat auzotan bizitzearen aldeko politikaren premiari buruzko iritzia. Lurralde 
historikoetako ehunekoak: 
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Berriro ere gizonezkoak –oraingoan, neurri apalagoan– eta gipuzkoarrak daude EAEko 
batez bestekoetatik urrutien. EAEko batez bestekoen aldean, esan liteke gipuzkoar gehienak 
politika horren aurka daudela: gipuzkoarren %35,8 alde daude, eta %51,9 aurka. 
 
EAEko biztanleen artetik, berriz, %48k etorkinak hainbat auzotan bizi behar dutela uste dute, 
bertakoekin elkarreraginean bizitze aldera. Bizkaitarrak eta batez ere arabarrak politika 
horren alde daude. Arabarren eta gipuzkoarren iritzi nagusiak elkarren aurkakoak dira, eta 
bizkaitarrek tarteko iritzia dute. 
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1.6.3.- “0 immigrazioa” leloari jarraitzen dion politika 
 
Immigrazio politikari dagokionez, batzuek uste dute mugak (erabat edo ia erabat) ixtea 
konponbide ona dela gizarte hartzaileak arazoak ez izateko. 
 
Immigrazioarekin arazorik ez izateko modurik onena migrazio fluxuak sartzeko debekua 
ezartzea ote den galdetu diegu elkarrizketatuei. EAEko biztanleen %70 ez daude “mugak 
ixtearen” alde. EAEko gizarteak ez du uste kontaktuak bertan behera utzita konpon 
daitezkeenik arazoak, eta, dirudienez, onartzen du kontaktuak ezinbestean gizarte gatazkak 
eta aldaketak ekarriko dituela. Dena dela, gizartearen sektore handi batek (%17) uste du 
onena immigrazioa etetea litzatekeela. 
 
Gipuzkoan dago “0 immigrazioaren” proposamen horren aurkako ehuneko handiena, eta 
Bizkaian ados daudenen ehuneko handiena. Gainerakoak bi iritzi horien artean daude. 
 
 

23. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ados ez daudenak:  
“Arazoak ez izateko, etorkinentzat mugak itxi beharko lirateke ” (16f galdera) 
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1.7.- Migrazio mugimenduei buruzko iritzi orokorra. 
 
EAEko biztanleen artean, gehiago dira libre mugitzea herrialde guztietarako (bai 
jatorrizkoetarako, bai hartzaileetarako) onuragarria dela uste dutenak, kalteak ekartzen 
dituela uste dutenak baino, eta, etorkinekiko harremanei dagokienez, ez dira egokitzat 
hartzen kontakturik ez edukitzea, haien errealitatea saihestea eta abar; beraz, 
ondorioztatzen da immigrazioa ez dela zuzenean arbuiatzen. Atal honetan, ikuspegi hori 
osatu nahi dugu, eta jakin nahi dugu arrotzari mugarik edo murrizketarik ez jartzea 
proposatzen den, edo, Baumanek dioenez, gure gizarteek anai-arreben zaindariak izan 
behar duten. 
 
Ildo horretan, EAEko biztanleei bi galdera egin dizkiegu: bata, herrialde aberatsek 
immigrazio gaietan beren gain hartu behar dituzten ardurei buruz, eta, bestea, herrialde 
pobreetatik datozen etorkinak hartzera behartuta gauden ala ez. Hona hemen erantzunak: 
 
EAEko biztanleen iritzi nagusiaren arabera, gizarte aberatsek herrialde pobreetatik datozen 
pertsonak hartu behar dituzte; izan ere, elkarrizketatuen %75 hori egitearen aldekoak edo 
oso aldekoak dira. Ados ez daudenak eta ez ados eta ez aurka daudenak, guztira, %23 dira. 
Aurka daudenen ehunekoa pixka bat handiagoa da Araban eta txikiagoa Gipuzkoan, baina 
datuei erreparatuta ez dago zalantzarik: EAEko biztanleek argi dute herrialde aberatsek 
arduratu behar dutela herrialde pobreetatik datozen pertsonak hartzeaz. 
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24. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ados ez daudenak: 
“Herrialde aberatsek arduratu behar dute herrialde pobreetatik datozen pertsonak hartzeaz” (16b galdera) 
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25. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ados ez daudenak, lurraldeen arabera (%). 
“Herrialde aberatsek arduratu behar dute herrialde pobreetatik datozen pertsonak hartzeaz” (16b galdera) 
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26. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ados ez daudenak, sexuen arabera (%). 

“Herrialde aberatsek arduratu behar dute herrialde pobreetatik datozen pertsonak hartzeaz” (16b galdera) 
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Itxura batean, erantzun hori ez dator bat 27. grafikoko erantzunarekin. Grafikoan ikusten 
denez, gizarte batek pertsona desberdinak –beste erlijio, etnia, arraza... batekoak– 
edukitzeko kopuru mugarik ba ote duen galdetu diegu elkarrizketatuei. Erantzunak 
erkatzean, konturatzen gara alde handia dagoela eskubide abstraktuen eta errealitate 
zehatzen artean, eta, horren ondorioz, erantzunetan ikusten denez, pertsonek libre 
mugitzeko eskubidearen alde –teoria mailakoa– daudenak gehiago dira, etorkinak gure 
gizartean bizitzen jartzearen alde –gauza zehatza– daudenak baino. 
 
Galdera horren erantzunei erreparatuz gero, argi geratzen da EAEko biztanleen %41,9 bat 
datozela ideia honetan: gizarte orok kopuru muga bat du, eta muga horretatik gora zaila da 
biztanle gehiago hartzea (“tolerantzia atalasea”). Biztanleen %38,6k, aldiz, ez dute uste 
muga hori dagoenik. Deigarria da gai polemiko honetan nola handitzen den erantzunik 
ematen ez dutenen ehunekoa. 
 

27. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ados ez daudenak: 
“Gizarte orok du beste erlijio, etnia, arraza... bateko pertsonak hartzeko kopuru muga bat” (18j galdera) 
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“Tolerantzia atalaseari” buruzko baieztapenarekin ados dauden emakumezkoak (%43) 
gehiago dira gizonezkoak baino (%41), baina, berriro ere, lurraldeen arteko aldeak 
handiagoak dira. 
 
28. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ados ez daudenak, lurralde historikoen arabera (%): 
“Gizarte orok du beste erlijio, etnia, arraza... bateko pertsonak hartzeko kopuru muga bat” (18j galdera) 
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Orain arteko erantzunetan ikusi dugunez, Gipuzkoak izan du beti jarrerarik irekiena 
immigrazioaren aurkako neurri malguak hartzeko, eta hura izan da beti etorkinei eskubide 
gehien onartu diena. 28. grafikoko erantzunetan, aldiz, lurralde horretan dago etorkinak 
hartzeko mugei buruzko baieztapenarekin ados daudenen ehunekorik handiena eta 
baieztapenarekin ados ez daudenen ehunekorik txikiena, bai eta baliozko erantzun gehien 
ere. 
 
Egia esateko, EAEko gizartea banatuta dago gai horretan. Oro har, ematen du EAEko 
gizarteak bi norabidetako seinaleak ematen dituela immigrazioaren fenomenoa dela eta. 
Fenomeno horri dagokionez, bi gauza hartu behar dira kontuan: batetik, immigrazioa ez da 
oso handia gure artean, eta, bestetik, oraindik ez dugu garatu immigrazioari aurre egiteko 
modu jakinik eta ez dugu elkarreragiteko modurik zehaztu. 
 
Oro har, esan daiteke EAEko gizarteak immigrazioa nolabaiteko normaltasunez hartu duela 
eta herrialde aberatsek (gureak, adibidez) immigrazio gaietan konpromisoak hartzearen 
aldekoa dela, baina oraingoz ez da ikusten horri aurre egiteko modu jakinik. 
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2.- ETORKINAK 
 
 
2.1.- Etorkinaren identifikazioa. 
 
Aurreko ataletan, immigrazioa fenomeno orokortzat hartuta aztertu dugu, migrazio subjektua 
(etorkina, kasu honetan) aipatu gabe. Atal honetan, berriz, EAEko gizarteak etorkina 
jatorriaren arabera nola hartzen duen aztertu nahi dugu; hau da, “etorkin” hitzari zer-nolako 
edukia ematen dion. 
 
Zenbait erantzunetan ikusi dugunez, alde handia dago immigrazioari buruzko iritzietan, 
fenomenoa nondik ikusten den (urrutitik edo gure bizitzetatik hurbil). 
 
Asko idatzi da datu edo jokabide baten gaineko pertzepzio desberdinei buruz. Immigrazioa 
ere mota horretako datua da, gizarte testuinguruen eta egoeren definizioen arabera 
hautematen baitugu. Atal honetan bi faktore hauek izango ditugu aztergai: etorkinen 
jatorrietan oinarrituta EAEko gizarteak egoeraz egiten duen definizioa eta jatorriaren arabera 
etorkinez egiten duen balorazioa. Zehazki, EAEko gizartean etorkinez hitz egiten 
duenean zertaz ari den aztertu nahi dugu. 
 
Horretarako, galdetegian galdera ireki bat sartu dugu (erantzuteko hiru aukera ditu), bi 
helburu hauek lortzeko: batetik, erantzuna ez baldintzatzea, eta, bestetik, jendeak etorkinez 
nola hitz egiten duen jakitea. Gero, emandako erantzun guztiak kodifikatu egin ditugu.  
 
Hau da galdera: “Estatuan/Espainian bizi diren atzerriko etorkinez ari bagara, zer datorkizu 
berehala burura?”. Hona hemen jasotako erantzunak, elkarrizketatuek gehien aipatutako 
hitzak erabiliz: 
 

29. grafikoa. Etorkinaren identifikazioa. Lehenengo aukeratutakoen ehunekoak. 
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“Etorkin” hitzak, gehienbat, magrebtarraren irudia dakarkie burura, nahiz eta hori esateko 
hainbat hitz erabili. Horren atzetik, latinoamerikarren kolektiboa dago. 
 
 Biztanleen %42k “etorkin” hitza marokoarrekin, magrebtarrekin, aljeriarrekin eta 

“mairuekin” lotzen dute. 
 Biztanleen ia %23k Latinoamerikako pertsonekin lotzen dute (latinoamerikarrak, 

hegoamerikarrak eta ekuadortarrak). 
 Biztanleen %12,5ek Afrika beltzeko pertsonekin lotzen dute. 

 
Berehalako pertzepzio horretan, eragin handia du elkarrizketatuaren udalerriko edo lurralde 
historikoko etorkinen jatorriak. Horrenbestez, etorkinak geografia hurbiltasunaren arabera 
sailkatu ditugu, eta, bereziki, Arabako erantzunei erreparatuko diegu, erantzunak zenbat 
aldatzen diren ikusteko. 
 

18. taula. Etorkinen identifikazioa, lurralde historikoen arabera.  
(Etorkinak geografia hurbiltasunaren arabera sailkatuta, %) 

 
Lurralde historikoak 

Atzerritarrak EAE Araba Gipuzkoa Bizkaia
Marokoarrak, magrebtarrak, aljeriarrak, mairuak 42,1 54,4 41,8 39,1
Latinoamerikarrak, hegoamerikarrak, ekuadortarrak 22,6 13,0 29,9 20,6
Afrikarrak, beltzak 12,3 5,9 9,3 15,8
Beste batzuk 21,9 22,5 18,8 23,7
ED/EDE 1,1 4,2 0,2 0,9
Guztira 100 100 100 100
N 1787 246 678 963

 
 
Araban, magrebtarrak dira “etorkin” hitzarekin gehien lotzen direnak, batez bestekoa (%42) 
baino 12 puntu gehiago (%54). Gainera, latinoamerikarrak hamar puntu beherago daude, eta 
afrikarrak eta beltzak sei puntu beherago. Gipuzkoan, latinoamerikarrak batez bestekotik 
gora daude, eta afrikarrak behetik.  
 
 
2.2.- Etorkin taldeen arteko aldeak: pertzepzioak eta jarrerak 
 
Guztiok dakigunez, gizarteak estereotipoak erabiltzen ditu sarri, ia ezagutzen ez ditugun 
pertsonak eta bertatik bertara eduki ez dugun jendea definitzeko. Definizio horietan 
oinarrituta, susmatu egiten dugu haiek zer diren edo haiengandik zer espero daitekeen; 
definizio horiek aurreiritziak dira, judizioaren aurretikoak baitira (bestea benetan ezagutu 
aurretikoak), eta herritar gehienen esku ez dauden bideez eratzen eta zabaltzen dira. 
 
Gainera, estereotipoek sinpatiak eta antipatiak sortzen dituzte estereotipatutako taldeei 
atxikitako ezaugarrien arabera; hau da, talde bakoitza identifikatzeko erabilitako ustezko 
ezaugarrien arabera. 
 
Guztiok ditugu buruan marokoarrei, latinoamerikarrei, txinatarrei, iparramerikarrei eta abarrei 
buruzko ideiak, eta, segur aski, gutako askok ez dugu naziotasun edo jatorri horietako inor 
ezagutzen. Dena dela, estereotipo horren bidez haiei atxikitako ezaugarrien arabera, 
sinpatia, hurbiltasun, erakargarritasun... handiagoa sentituko dugu talde batzuekiko beste 
batzuekiko baino. 
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Atal honetan, atzerriko etorkin taldeei buruzko estereotipoek eta ezaugarriek zer ondorio 
dituzten aztertu nahi dugu: talde batzuk ikusteko modu desberdinak eta atzerritar taldeekiko 
lehentasunak. Zenbait adierazle erabili ditugu, elkarrizketatuek atzerritarrekin egindako 
desberdintasunak zenbaterainokoak diren adierazteko. Hona hemen adierazleak: 
 

 Herrialdean sartzeko lehentasunak 
 Atzerritarrekin kontaktuak izateko jarrera ona izatea, hainbat gizarte egoeratan 
 Etorkinek integratzeko duten interesa 
 Haiekiko sinpatia 

 
2.2.1.- Herrialdean sartzeko lehentasunak.- 
 
Herrialdean sartzeko askatasunari eta etorkinen jatorriari buruzko taulan ikusten denez (10. 
taula), jatorriak eragin handia du herrialdera sartzeko jarri beharreko mugei buruzko 
iritzietan, etorkin batzuk herrialdean sartzeko askatasun osoa izatea eta beste batzuk 
askatasun hori murriztua izatea onartzen baita. Erantzunen arabera, EAEko gizarteak 
Europar Batasuneko estatuetako herritarrei bakarrik onartzen die Estatuan/Espainian 
sartzeko askatasun osoa. Gainera, erabateko debekuaz gain (marokoarrei sartzea 
debekatzearen aldekoen ehunekoa handia da), biztanleen %60 baino gehiago murrizketak 
jartzearen alde daudela ikusten da taulan: gehienek “mugaren bat” hautatu dute, baina 
“muga asko” aukera beti da %12 baino handiagoa, eta marokoarrei erabateko debekua 
jartzearen aldekoak %25,3 dira. 
 
Atal horretan esan bezala, 
 Atzerritarren ezaugarrien arabera, lehentasunen hierarkia bat egiten da. 
 Lehentasunen hierarkian (etorkinak sartzeko mugak jatorrien arabera jarriz edo ez jarriz 

adierazten dira lehentasunak), hurbileko beste testuinguru batzuekiko zenbait 
desberdintasun daudela ikusten dugu (esate baterako, CIRESek edo CISek Estatu 
espainiarrean jasotako datuekiko). Hona hemen aldeak, etorkinek Estatuan/Espainian 
sartzeko dituzten murrizketei dagokienez: 

 EAEko biztanleen lehentasun hierarkian, asiarrak beherago daude (erlijio 
musulmanekoen atzetik) espainiarren hierarkian baino. 

 EAEko biztanleen lehentasun hierarkian, iparamerikarrek toki hobea dute 
espainiarren hierarkian baino. 

 Herrialde pobreetako pertsonei traba gehiago jartzen dizkiegu herrialde 
aberatsetatik datozenei baino. 

 Argi dago galdera honen lehentasun hierarkian ezkutuko egitura bat dagoela: hobeto 
hartzen ditugu herrialde aberatsetako pertsonak herrialde pobreetakoak baino, eta 
nahiago ditugu gure kultur eta etnia ezaugarriekin antzekotasun gehiago 
dituztenak desberdintasun gehiago dituztenak baino (asiarrak, beltzak eta 
marokoarrak). Beraz, argi dago bi ardatz daudela etorkinak sailkatzeko: gizarte klasea 
eta etnia. 

 
2.2.2.- Atzerritarrekin kontaktua izateko jarrera, hainbat gizarte egoeratan.- 
 
Etorkinak sartzeko testuinguru orokorra gogoratu eta definitu ondoren, hainbat gizarte 
egoeratan etorkinekin kontaktua izateari zenbateko garrantzia emango lioketen galdetu 
diegu elkarrizketatuei, bai eta garrantzia 0tik 10erako eskala batean zehazteko ere (0 = “ez 
nioke garrantzirik emango”, 10 = “oso garrantzitsua irudiko litzaidake”). 
 
Horrenbestez, hainbat jatorritako atzerritarrak elkarrizketatuaren senide edo hurbileko balira, 
egoera horri zenbateko garrantzia emango lioketen galdetu diegu. Hona hemen atzerritarrak 
elkarrizketatuekin izango lituzketen harremanak: 
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 bizilaguna,  
 lankidea,  
 nagusia, edo 
 suhia edo erraina. 
 
Oro har, EAEko biztanleek ez diote garrantzi handirik ematen atzerritarra bizilaguna edo 
lankidea izateari (4tik beherako puntuazioak), baina alde txiki batzuk daude. Kasu bakar 
batean da batez bestekoaren puntuazioa 5etik gorakoa; hain zuzen ere, suhia edo erraina 
marokoarra izatean. 
 
Hona hemen puntuazioak: 
 

19. taula. Elkarrizketatuak etorkina bizilagun izateari emandako garrantzia. Batez besteko orokorrak, eta 
sexuen eta lurralde historikoen araberakoak. 

 “0 = Ez nioke garrantzirik emango”; “10 = oso garrantzitsua irudituko litzaidake”. 
 

Sexua Lurralde historikoak 
Bizilaguna EAE Gizonezk. Emakum. Araba Gipuzkoa Bizkaia

Marokoarra 3,7 3,7 3,7 3,8 3,1 4,0
Errumaniarra 2,9 2,9 2,9 3,0 2,3 3,2
Afrika beltzekoa 2,8 2,8 2,8 3,2 2,3 3,0
Kolonbiarra 2,5 2,6 2,5 2,7 2,1 2,8
Txinatarra 2,5 2,6 2,5 3,1 2,1 2,6
Ekuadortarra 2,4 2,4 2,4 2,7 1,9 2,6
Iparramerikarra 2,2 2,3 2,1 2,6 1,5 2,5
Argentinarra 1,9 2,0 1,9 2,4 1,6 2,0
EBkoa 1,5 1,4 1,5 2,2 1,1 1,5
Guztira 100 100 100 100 100 100
N 1787 873 914 246 678 963
 

 
17G. Hona bizitzera etorri direnei dagokienez, esadazu 0tik 10era zenbateko garrantzia emango zeniokeen pertsona horietako 

bat zure... izateari: 
 

Bizilagun izateari dagokionez, marokoarrei eman diete puntu kopuru handiena. Nahiz eta 
EAEko biztanleek ez dioten garrantzi handirik ematen bizilagun marokoarrak izateari (batez 
bestekoa ez baita 5era iristen), horrek nolabaiteko kezka sortzen die, eta hori sexuen eta 
lurraldeen araberako tauletan ikusten da. Araban eta Bizkaian garrantzi handiagoa ematen 
diote. Gipuzkoarrek ematen diote garrantzi gutxien bizilaguna marokoarra izateari.  
 
Marokoarren atzetik errumaniarrak eta afrikar beltzak daude: 2,8 eta 2,9ko puntu eman 
dizkiete, hurrenez hurren. Sexuen eta lurraldeen araberako tauletan ikusten denez, talde 
horiei buruzko datuek eta marokoarrei buruzko datuek ezaugarri berak dituzte. Araban eta 
Bizkaian garrantzi handiagoa ematen diote bizilagunak jatorri horretakoak izateari Gipuzkoan 
baino. Horien atzetik, kolonbiarrak, txinatarrak eta ekuadortarrak daude. Puntu gutxien 
iparramerikarrei, argentinarrei eta EBkoei eman dizkiete. Argentinarren datuek ez daude 
gainerako latinoamerikarrenen pare; ematen du EAEko biztanleek europarren edo 
iparramerikarren parekotzat dituztela argentinarrak. Taulan, 2,5etik gorako puntuazio guztiak 
nabarmendu ditugu. Muga hori erabat arbitrarioa da, baina, gure ustez, gizartean puntu 
batean hasten da kezkagarria izaten bizilaguna atzerritarra izatea, nahiz eta oraindik ere 
garrantzitsua ez iruditu. 
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20. taula. Atzerriko etorkinekin lan harremana izateari ematen zaion garrantzia (lankideak). Batez besteko 
orokorrak, eta sexuen eta lurraldeen araberakoak. 

“0 = Ez nioke garrantzirik emango”; “10 = oso garrantzitsua irudituko litzaidake”. 
 

Sexua Lurralde historikoak 
LANKIDEA EAE Gizonezk. Emakum. Araba Gipuzkoa Bizkaia
Marokoarra 3,4 3,3 3,4 4,1 2,5 3,6
Errumaniarra 2,6 2,5 2,7 3,4 1,9 2,8
Afrika beltzekoa 2,6 2,6 2,7 3,5 1,9 2,8
Txinatarra 2,5 2,5 2,4 3,5 1,9 2,6
Kolonbiarra 2,4 2,4 2,4 3,1 1,7 2,6
Ekuadortarra 2,3 2,3 2,3 3,1 1,7 2,5
Iparramerikarra 2,2 2,3 2,1 3,0 1,4 2,5
Argentinarra 2,0 2,0 2,0 2,8 1,5 2,1
EBkoa 1,5 1,5 1,6 2,6 1,1 1,5
Guztira 100 100 100 100 100 100
N 1787 873 914 246 678 963

 
 

Irizpide berari eutsi, eta atzerriko etorkina elkarrizketatuaren lankide izateak 
elkarrizketatuengan zenbateko garrantzia duen neurtu dugu. Puntuazioak erkatuz gero, hau 
ikusten da: garrantzi handiagoa ematen zaio lankide izateari bizilagun izateari baino. 
Arabarren jarrera nabarmenagoa da, egoera horrekin kezkatuago daudela ematen baitu. 
Dena dela, gainerako jatorrietakoei ere batez bestekoak baino puntu gehiago ematen 
dizkiete. 
 
Berriro ere, magrebtarrak dira kasu guztietan kezka handiena eragiten dutenak. Magrebtarrei 
dagokienez, arabarrek eman dizkiete puntu gehien (4,1), EAEren batez bestekotik gora (3,4). 
 
Edonola ere, orain arte erdizka ikusi ditugun datuen arabera, esan behar da EAEko gizarteak 
atzerriko gainerako etorkinak baino estimu gutxiagoan dituela magrebtarrak, eta ez dituela 
estimatzen ez harreman egonkorretarako, ez egoera iraunkorretarako. 
 
Gainerako kasuetan, aurreko erantzunetan adierazitako gauza bera gertatzen da: Gipuzkoa 
EAEren batez bestekotik urrun dago, kasu guztietan. Araban eta Bizkaian, atzerriko 
etorkinak lankide izatearen garrantziari buruzko batez bestekoak berdintsuak dira. Bestalde, 
emakumezkoak pixka bat kezkatuago daude egoera horrekin gizonezkoak baino. 

 
 
Beldur handiagoa eragiten du atzerriko etorkina elkarrizketatuaren nagusi izateak. 
 
Araban izan ezik, nagusia atzerriko etorkina izatea bi kasutan ikusten da begi onez: nagusia 
EBkoa denean, eta, horren atzetik, argentinarra denean. Gipuzkoan izan ezik, gainerako 
atzerritar talde guztiek aurkako jarrera edo kezka handiagoa sortzen dute.  
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21. taula. Atzerriko etorkinekin lan harremana izateari ematen zaion garrantzia (etorkina, nagusia).  
Batez besteko orokorrak, eta sexuen eta lurraldeen araberakoak. 

 “0 = Ez nioke garrantzirik emango”; “10 = oso garrantzitsua irudituko litzaidake”. 
 
 

Sexua Lurralde historikoak NAGUSIA EAE Gizonezk. Emakum. Araba Gipuzkoa Bizkaia
Marokoarra 3,9 3,9 4,0 4,6 3,2 4,2
Errumaniarra 3,2 3,1 3,3 3,9 2,5 3,4
Afrika beltzekoa 3,2 3,1 3,2 4,1 2,6 3,3
Txinatarra 3,0 3,1 3,0 4,0 2,4 3,1
Kolonbiarra 2,9 3,0 2,9 3,6 2,3 3,1
Ekuadortarra 2,9 2,8 2,9 3,6 2,2 3,0
Iparramerikarra 2,7 2,8 2,6 3,5 1,8 2,9
Argentinarra 2,4 2,4 2,4 3,4 2,0 2,4
EBkoa 1,9 1,8 1,9 3,1 1,3 1,9
Guztira 100 100 100 100 100 100
N 1787 873 914 246 678 963

 
 
Aurreko erantzunen aldean, EAEko biztanleak gero eta kezkatuago daude marokoarrak, 
errumaniarrak eta afrikarrak beren nagusi izatearekin, eta gero eta jatorri gehiagotako 
atzerritarrek ere sortzen dute kezka. Araban asko hazi da gizarte jarrera hori. Deigarria da 
txinatarrek eragindako kezka; batez ere, Araban, puntu kopurua EAEren batez bestekoaren 
bikoitza baita. 
 
Iparramerikarrak nagusi izateak ere nolabaiteko kezka sortzen du. Iparramerikarren aurkako 
jarrera hori, EBko edo Argentinako atzerritarrekin alderatuta, desadostasun ideologiko baten 
ondorio izan daiteke. Aitzitik, gainerako atzerritar taldeei emandako puntu kopurua aurreko 
kasuetan baino handiagoa izatea estatus kontua da. Ematen du estatusa taula horretako 
gonbidatu ikusezina dela; izan ere, nahiz eta jatorri jakin batzuetako atzerritarrak bizilagun 
edo lankide izateak nolabaiteko kezka sortu, nagusi izateak sortzen die beldur handiagoa 
bertakoei, ez baitute begi onez ikusten jatorri horietako atzerritarrak beren nagusi izatea. 
 
 
Harremanak bizitzan eragin handiagoa edo hurbilagoa duen heinean, harreman horren 
ondorioz sortutako egoerari garrantzi handiagoa ematen zaio. 
 
Ikusten denez, kezka, garrantzia edo beldurra (deitu nahi bezala) handiagoa da EAEko 
biztanle talde guztietan, kasu honetan: elkarrizketatuaren seme edo alabaren ezkontidea 
...-ko atzerritarra izatea (22. taula). Kasu horretan, aukera bat bakarrik onartzen da, edo ez 
du tentsio psikologikorik edo kezka pertsonalik sortzen: ezkontidea EBkoa izatea. 
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22. taula. Seme edo alabaren ezkontidea ...-ko atzerritarra izateari ematen zaion garrantzia. 
Batez besteko orokorrak, eta sexuen eta lurralde historikoen araberakoak. 

 “0” = Ez nioke garrantzirik emango; “10” = Oso garrantzitsua irudituko litzaidake”. 
 

Sexua Lurralde historikoak 
EZKONTIDEA EAE Gizonezk. Emakum. Araba Gipuzkoa Bizkaia
Marokoarra 5,2 5,1 5,4 5,6 5,1 5,2
Afrika beltzekoa  4,3 4,1 4,4 5,0 4,0 4,3
Errumaniarra 4,1 4,0 4,1 4,7 3,6 4,2
Txinatarra 4,1 4,0 4,1 4,9 3,8 4,0
Kolonbiarra 3,9 3,8 3,9 4,5 3,4 4,0
Ekuadortarra 3,7 3,6 3,8 4,4 3,2 3,9
Iparramerikarra 3,2 3,3 3,2 4,2 2,5 3,4
Argentinarra 3,0 3,0 3,1 4,1 2,7 3,0
EBkoa 2,4 2,3 2,5 3,7 1,9 2,4
Guztira 100 100 100 100 100 100
N 1787 873 914 246 678 963

 
 
Horrenbestez, eta nahiz eta beti EAEren batez bestekoetatik behera egon, esanguratsua da 
gipuzkoarrak ere egoera horrekin kezkatuta egotea, aurreko ataletan kezka hori ez baitzuten 
adierazten edo ñabardurekin adierazten baitzuten. 
 
Lehen aipatu dugunez, inplikazio pertsonala oso handia den kasu honetan, semearen edo 
alabaren ezkontidea marokoarra izateak aurkako jarrera esanguratsua eragiten du. Kasu 
honetan, ezkontidea atzerritarra izateari garrantzi handiagoa ematen zaio, eta aurreko 
ataletan jasangarri edo toleragarritzat jotzen ziren atzerritarrek aurkako jarrerak eragiten 
dituzte atal honetan. 
 
Arabarren kasuan, aurreko ataletako joerak handitu egin dira, eta esan daiteke, ziurtasun 
handi samarrez, agonia ikuspegi batez ikusten dutela immigrazioa. Azken egoerari buruzko 
datuei begiratuta, ez dago horretaz zalantzarik, EBko pertsona batekin ezkontzea ere 
kezkagarritzat baitute. 
 
Bizkaia Arabarren iritzietatik nahiko hurbil dago, bai eta emakumezkoak ere, neurri batean. 
Agonia ikuspegi hori duten gizonezkoak gutxiago dira, eta batez besteko orokorretik 
hurbilago daude. 
 
 
2.2.3.- Etorkinek integratzeko duten interesa. 
 
Aurreko atalean, atzerriko etorkinak bertakoen bizilagun, lankide eta abar izateak zenbateko 
garrantzia duen galdetu dugu. Orain, galderaren orientazioa aldatu eta hainbat jatorritako 
atzerritarrek EAEko gizartean integratzeko zenbateko interesa duten galdetu diegu 
elkarrizketatuei. 
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23. taula. Etorkinek integratzeko eta harremanak izateko duten interesa  (%) 
 

EAE Interesik ez edo 
interes gutxi 

Interes handia edo 
handi samarra ED Guztira N

Marokoarra 69,5 23,5 7,0 100 1787
Errumaniarra 59,5 28,1 12,4 100 1787
Txinatarra 58,4 31,9 9,7 100 1787
Afrika beltzekoa 56,2 36,2 7,6 100 1787
Iparramerikarra 48,5 40,0 11,5 100 1787
Kolonbiarra 39,4 54,6 6,0 100 1787
Ekuadortarra 34,1 59,8 6,1 100 1787
EBkoa 27,8 64,5 7,7 100 1787
Guztira 100 100 100 100 100
N 1787 873 914 246 678

 
30G. Zure ustez, atzerritar hauek zenbateko interesa dute gurekin harremanak izateko eta gizartean integratzeko: interes 

handia, handi samarra, interes gutxi edo ez dute interesik? 
 

 
EAEko gizartearen ustez, magrebtarrek interes gutxi dute edo ez dute interesik (datu hori 
aurreko galderetako egoerei emandako puntuazioaren osagarri da). EAEko biztanleen 
%70ek uste dute magrebtarrek ez dutela integratzeko interesik, eta %23,5ek diote interes 
handia edo interes handi samarra dutela. Magrebtarren atzetik, 10 puntura, errumaniarrak 
daude: EAEko hamar biztanletik seik uste dute errumaniarrek ez dutela integratzeko 
interesik, eta hamarretik ia hiruk aurkakoa diote. Dena dela, %12,4k ez dakitela erantzun 
dute, edo ez dute erantzun; beraz, ondorioztatzen da EAEko biztanleek errumaniarrez duten 
irudia ez dela magrebtarrez dutena bezain argia. 
 
Txinatarrak errumaniarren antzera daude. Elkarrizketatuen %58k uste dute txinatarrek ez 
dutela integratu nahi edo ez dutela nahikoa interesik, eta %32k uste dute baietz, interesa 
dutela. Afrikar beltzei buruz dugun irudia ez da hain muturrekoa, %56k interes gutxi edo 
interesik ez dutela uste baitute, eta %36k interesa dutela. 
 
EAEko biztanleen ustez, bi atzerritar talde hauek bakarrik dute integratzeko interesa: 
 

 Batetik, EBko herrialdeetakoek. Biztanleen %28k diote ez dutela integratu nahi, eta 
%65ek baietz.  
 Bestetik, eta hau garrantzitsua da soziologiaren ikuspegitik, EAEko gizartearen 

gehiengoak uste du Kolonbiako atzerritarrek gizartean integratu nahi dutela, eta 
%40k ezetz. Ekuadortarren kasuan, gehiago dira integratzeko asmoa dutela 
diotenak: EAEko hamar biztanletik seik interes handia edo interes handi samarra 
dutela diote, eta hamarretik hiruk interesik ez dutela. 

 
EAEko gizarteak, talde horiekin kultur ezaugarri bertsuak edo hurbilekoak dituelako edo etnia 
ezaugarriengatik, nahiago ditu atzerriko etorkin horiek, eta, beraz, gainerako atzerritarrei 
baino interes handiagoa onartzen diete integratzeko. Immigrazioa prozesu geldiezina dela 
onartzen denez, nahiago da EAEra datozen etorkinak latinoamerikarrak izatea, eta, ahal 
bada, ekuadortarrak. Lehentasunak erakusteko modu inplizitu bat da, integratzeko interes 
handiagoa onartzen baitzaie bertakoek nahiago dituzten atzerritarrei –aukeratu dituztenei–. 
Are gehiago, ematen du EAEra etorri behar duten etorkinen etnia/nazio ezaugarriak zehaztu 
nahi dituela EAEko gizarteak. 
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Gizonezkoen eta bizkaitarren pertzepzioak eta EAEko gizartearenak berdintsuak dira. 
Emakumezkoek emandako erantzunei erreparatuta, zerrendako atzerritarrek interes 
gutxiago dute integratzeko, eta, berriro ere, nolabaiteko polarizazioa dago Arabako eta 
Gipuzkoako erantzunen artean. Hona hemen bi lurralde historiko horietan bildutako datuak: 
 
 

24. taula. Etorkinek integratzeko eta harremanak izateko duten interesa.  
Arabaren eta Gipuzkoaren arteko erkaketa (%) 

 
Interesik ez edo 

interes gutxi 
Interes handia edo 
handi samarra  

Araba Gipuzkoa Araba Gipuzkoa 
Marokoarrak 80,4 65,4 16,2 27,7 
Txinatarrak 72,4 55,9 22,7 34,1 
Afrika beltzekoak 70,8 55,5 25,5 36,0 
Errumaniarrak 67,2 54,3 28,4 35,2 
Iparramerikarrak 62,0 37,0 33,9 47,2 
Kolonbiarrak 43,1 34,4 54,0 58,4 
Ekuadortarrak 40,6 27,0 55,9 66,7 
EBkoak 36,3 22,5 60,1 70,7 

 
 
 

Taulan ikusten denez, Araban joera argi bat dute: atzerritar talde guztiei integratzeko interes 
gutxiago onartzen zaie, bai eta kolonbiarrei, ekuadortarrei eta EBko herrialdeetakoei ere, 
nahiz eta arabar gehienen ustez atzerritar horiek interes handia edo interes handi samarra 
duten integratzeko. Gipuzkoan, ordea, aurkakoa gertatzen da: interesik ez dutela diotenen 
ehunekoa txikiagoa da, eta latinoamerikarrek integratzeko interes handia edo handi samarra 
dutela diotenen ehunekoa dezente handiagoa da. Beste modu batean esanda, oro har eta 
etorkinen jatorria edozein delarik ere, gipuzkoarren ustez handiagoa da etorkinek 
integratzeko duten interesa, arabarren eta EAEko gainerako biztanleen ustez baino. 
Gainera, gipuzkoarren %47,2k uste dute interes handia edo handi samarra dutela, eta %37k 
ez dutela interesik edo interes gutxi dutela. 
 
 
2.2.4.- Atzerritarrekiko sinpatia.- 
 
Datu horietako asko 30. grafikoan ikusgai dauden erantzunen arrazoiak edo ondorioak izan 
daitezke. Grafikoan, EAEko biztanleek hainbat jatorritako etorkinekiko zenbateko sinpatia 
duten laburbiltzen da.  
 
Oro har, magrebtarrek izan ezik, atzerritar taldeek sinpatia maila desberdinak eragiten 
dituzte. Magrebtarrei 3,92 puntu eman zaizkie, EAEko antipatia edo ez-sinpatia maila 
altuena. 
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30. grafikoa. Hainbat jatorritako etorkinekiko sinpatia. Batez besteko puntuazio orokorrak. 
0 = inolako sinpatiarik ez;   10 =  sinpatia handia. 
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Iparramerikarrak (4,89), afrikar beltzak (4,96) eta asiarrak (5,01) nahikoaren inguruan 
dabiltza; hau da, sinpatiaren eta antipatiaren arteko mugan. Izan ere, batetik, marokoarrak 
atzean utzi dituzte, eta, bestetik, ez dute lortzen europarrek edo latinoamerikarrek eragiten 
duten sinpatiara iristea. EBtik etorritakoek sortzen dute sinpatia handiena (6,42), eta, horien 
atzetik, Europa Ekialdekoak (5,37) daude. Bestalde, argentinarrek ere sinpatia handia 
sortzen dute (6,08), bai eta kolonbiarrek ere (5,25).  
 
Datu horien arabera, argi dago oro har EAEko gizarteak ez duela magrebtarrekiko 
sinpatiarik, eta horrek eragina du pertsona horiei buruz gizarteak egiten duen definizioan. 
Thomasen teoremak dioenez, zerbait modu jakin batean hautematen edo definitzen bada, 
definizioak eragina izaten du horretaz dugun pertzepzioan. Horixe gertatzen da 
magrebtarrekin. Aztertzekoa izango da EAEko biztanleek magrebtarrei buruz dituzten iritziak 
errealitatean oinarrituta dauden ala ez, baina eztabaidaezina da, datu horiek egon ala ez, 
EAEko gizarteak ez duela sinpatia handirik Magrebeko atzerritarrekiko. 
 
Sexuen artean, ñabardura batzuetan daude aldeak. Emakumezkoek beti iritzi okerragoa dute 
atzerritarrez gizonezkoek baino, iparramerikarrez izan ezik. Hori txosten osoan ikus daiteke: 
emakumezkoek iritzi okerragoa dute atzerriko immigrazioaz hainbat ataletan, eta 
jarrera itxiagoa dute immigrazioarekiko. Ñabardura edo xehetasun kontua bada ere, 
alde hori konstantea da.  
 
Lurralde historikoen arabera, gipuzkoarrek magrebtarrak bakarrik ikusten dituzte antipatiaz 
(antipatia apur batez), eta gainerako atzerritar taldeak sinpatiaz ikusten dituzte; betiere, 
EAEko batez bestekoetatik gora, Gipuzkoak handitzen baititu, normalean, sinpatiari buruzko 
batez bestekoak. Bizkaitarrek, berriz, EAEko biztanleek baino sinpatia gutxiagoz ikusten 
dituzte atzerritar talde guztiak, eta atzerritar talde guztiei buruzko iritzirik txarrenak ematen 
dituzte. Magrebtarrei emandako puntu kopurua ere batez bestekotik beherago dago, 
nabarmen: Bizkaian 3,52 da, eta EAEn 3,92. Araban, nahiz eta EAEko batez bestekotik 
beherako balorazioak egin, Bizkaiaren antzeko puntu kopuruak eman dizkiete zenbait 
atzerritar talderi, eta, bitxia bada ere, magrebtarrak batez bestekotik gora baloratu dituzte 
(EAEn 3,92, eta Araban 4,03). 
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2.3.- Ezagutza/Kontaktua. 
 
Aurreko lerroetan, aipatu berri dugu gizarteak egoerei buruz egiten dituen definizioek 
garrantzia handia dutela eta horrek gerora errealitatea ikusteko moduan eragiten duela, bai 
eta definizio horiek ez dutela benetako gertaeretan edo datuetan oinarrituta egon behar ere. 
Hori dela eta, gerta liteke EAEko biztanleek atzerriko etorkinez dituzten estereotipoak edo 
irudiak haiekin kontakturik ez izatearen ondorio izatea, baina horiek gizarte magiaren alde 
onak eta txarrak dira. Horregatik, bertakoek etorkinekin harremana baduten ala ez eta 
harremanak zer gizarte eremutan dituzten aztertuko dugu. 
 

31. grafikoa. EAEko gizarteak zenbateko kontaktua duen etorkinekin.  
Harreman eremuen araberako ehunekoak. 
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Elkarrizketatuek adiskideen eremuan gainerako eremuetan baino harreman gehiago 
dute atzerriko etorkinekin, eremu horretan biztanleen %27k izan baitute harremana. 
Dezente atzerago daude bizilagunen eremua, lan harremana, aisialdiko harremanak...  
 
Ikusten denez, kontaktua eremu jakin batzuetan bakarrik gertatzen da, eta ez da oso 
handia, nahiz eta esanguratsua izan biztanleen %25ek baino gehiagok adiskideen eremuan 
etorkinekin harremana izatea, bai eta %13k aisialdiko eremuan haiekiko harremanak izatea 
ere. 
 
Gainera, nabarmentzekoa da biztanleen %10ek familia harremanak edo harreman 
sentimentalak izatea. 
 
Harreman mota horietan guztietan, normalean edo kasu gehienetan, harremanak 
Latinoamerikako pertsonekin izaten dituzte. 
 
Harreman horiei esker etorkinei buruzko iritzia hobetu, berdin gelditu edo okertu egin den 
galdetu dugu, eta lortutako datuekin III.12 taula eratu dugu. Taula horretan ikusten da kasu 
gehienetan bertakoek etorkinez duten iritzia ez dela aldatu, nahiz eta iritzia hobera aldatu 
dutenen ehunekoak kontuan hartzeko modukoak izan. Horrenbestez, harreman eremu 
askotan (adiskidetasun eremuan, aisialdiarenean, sentimental edo familiarrean, lankide edo 
enplegatu izatearenean), %40 inguruk diote etorkinak ezagututakoan iritzia hobera aldatu 
dutela. Gainerako kasuetan, immigrazioaz iritzi hobea dutenak %27 eta %40 artean daude. 
 



EAEko gizarteak atzerriko immigrazioari buruz dituen pertzepzioak, balioak eta jarrerak                  53 

 

25. taula. Etorkinekin kontaktua izan ondoren gertatutako aldaketak. Batez besteko orokorrak. 
 
 Hobea Okerragoa Berdin ED/EE Guztira N

Adiskidea 43,5 1,7 54,1 0,7 100 479
Aisialdirako laguna 42,3 1,9 54,7 1,1 100 233
Ikaskidea 41,7 4,5 52,2 1,6 100 160
Harreman sentimentala edo familiarra  40,1 3,5 54,7 1,7 100 181
Enplegatua 39,8 4,4 49,6 6,2 100 68
Seme edo alabaren ikaskidea 35,5 5,2 56,3 3,0 100 160
Lankidea 30,9 4,8 63,0 1,3 100 295
Beste batzuk 27,6 6,4 63,7 2,3 100 37
Bizilaguna 27,5 10,5 60,4 1,6 100 327
 

19bG. Pertsona batzuekin –adibidez, etorkinekin– zuzeneko harreman izan ondoren, haiei buruzko zure iritzia lehen baino 
hobea, okerragoa ala berdina da? 

 
Deigarriak dira bizilagunen arteko harremanei dagozkien datuak. Etorkinak bizilagun 
dituztela edo izan dituztela dioten biztanleen %60k diote iritzia ez zela aldatu, eta %27k 
hobetu egin dela, baina garrantzitsua da adieraztea %10ek diotena: etorkinekin izandako 
harremanaren ondorioz, iritzi okerragoa dute haiei buruz. Gainerako harremanetan eta 
egoeretan, iritzia okerrera aldatu dutenen ehunekoak txikiagoak dira, eta, gehienbat, kasu 
hauei dagozkie: lantokiekin lotutako egoerei –bai etorkinak lankide direnean, bai enplegatu 
direnean– eta norberaren edo seme-alaben ikasketekin lotutako egoerei. 
 
 
2.4.- Etorkinei gizartean emandako tratuari buruzko balorazioa. 
 
EAEko biztanleek, oro har, uste dute EAEn tratu hobea ematen diegula etorkinei, 
Espainian/Estatuan baino. Biztanleen %41,6ren ustez, EAEn adeitasuna da ezaugarri 
nagusia etorkinekiko tratuan; %12,3ren ustez, bertakoei bezalako tratua ematen zaie; eta 
%42,6ren ustez, axolagabekeriaz, agresibitatez, mesfidantzaz eta mespretxuz hartzen 
ditugu.  
 
EAEko biztanleen %27,5en ustez, Espainian/Estatuan mesfidantza da etorkinekiko tratuen 
ezaugarri nagusia; eta, %22,5en ustez, adeitasuna. Ia %30en ustez, espainiarrek atzerriko 
etorkinei adeitasunezko tratua ematen diete; hau da, bertakoei ematen dieten bezalakoa. 
Azkenik, %55,6k uste dute Espainian/Estatuan ematen zaien tratua mota askotakoa dela 
(axolagabekeria, agresibitatea...). 
 
 

26. taula. Etorkinei emandako tratua, EAEn eta Espainian/Estatuan (ehunekoak) 
 

TRATUA EAE Espainia/Estatua 

Adeitasunezkoa 41,6 22,5 
Axolagabekeriazkoa 17,4 18,7 
Mesfidantzazkoa 21,7 27,5 
Mespretxuzkoa 3,3 8,7 
Agresibitatezkoa 0,2 1,6 
Bertakoei bezalakoa 12,3 7,4 
ED/EDE 3,6 13,7 
Guztira 100 100 
N 1787 1787 

 
20G. Zure ustez, nolako tratua ematen diete EAEko biztanleek atzerriko etorkinei? 
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EAEko gizarteak, beraz, iritzi hobea du bere buruaz Espainiako/Estatuko biztanleez baino. 
Hori aukerak multzokatuz eta tratu motak murriztuta ikusten da. Hurrengo galderan, tratu 
hauek bakarrik izan dituzte aukeran:  
 

 Bertakoei bezalako tratua,  
 Adeitasunezko tratua, eta  
 arbuioa (axolagabekeria, mesfidantza, mespretxua eta agresibitatea biltzen ditu).  

 
Horretan oinarrituta, 27. taulako datuak ditugu. Taulako datuek erakusten dute etorkinekiko 
harremanetan EAEko biztanleek iritzi hobea dutela bere buruaz Espainiako/Estatuko 
biztanleez baino. 
 

27. taula. Etorkinei Espainian/Estatuan eta EAEn ematen zaien tratuaren arteko konparaketa (%) 
 

EAE-N EMATEN ZAIEN 
TRATUA EAE GIZONEZK. EMAKUM. ARABA GIPUZKOA BIZKAIA 

Adeitasunezkoa  41,6 40,6 42,6 46,7 37,1 43,0
Bertakoei bezalakoa 12,3 14,5 10,1 7,3 8,4 15,8
Axolagabekeriazkoa // 
Agresibitatezkoa 42,5 42,2 42,9 41,8 51,6 37,3

ED/EDE 3,6 2,7 4,4 4,2 2,9 3,9
ESPAINIAN/ESTATUAN 
EMATEN ZAIEN TRATUA 
Adeitasunezkoa 22,5 22,4 22,6 31,9 18,8 22,3
Bertakoei bezalakoa 7,4 8,8 6,0 4,6 3,0 10,7
Axolagabekeriazkoa // 
Agresibitatezkoa 56,4 56,6 56,3 51,3 64,3 52,9

ED/EDE 13,7 12,3 15,1 12,1 13,8 14,1

Guztira 100 100 100 100 100 100
N 1787 873 914 246 578 963

 
21G.  Zure ustez, EAEko eta Espainiako biztanleek, oro har, nolako tratua ematen diete atzerriko etorkinei? 

 
Xehetasunetan sartuta, EAEko biztanleek adeitasunezko tratua ematen dietela diotenen 
ehunekorik handiena Araban dago, eta txikiena Gipuzkoan. Gainera, gipuzkoarrek ez dute 
bat egiten EAEko beste bi lurraldeetako iritzi nagusiarekin. Bizkaian eta Araban 
adeitasunezko tratua da aukeratuena, eta Gipuzkoan %51,6k diote atzerriko etorkinak 
axolagabekeriaz hartzen ditugula (%22,5ek, axolagabekeriaz; %26k, mesfidantzaz; eta 
%2,9k, mespretxuz; eta %0,2k, agresibitatez). Espainiari buruzko iritziei dagokienez, 
axolagabekeriaz/agresibitatez tratatzen direla uste duten gipuzkoarrak %64,3 dira. Azkenik, 
arabarren %32k diote Espainian adeitasunezko tratua ematen zaiela etorkinei, eta hori 
EAEko batez bestekoetatik dezente gorago dago. Aldiz, iritzi horrekin bat datozen 
gipuzkoarrak %18,8 dira. 
 
Horregatik guztiagatik, mesfidantza, mespretxu edo/eta agresibitate jarrera horien atzean 
zer arrazoi dauden galdetu diegu. 
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28. taula. EAEn dauden atzerriko etorkinei mesfidantzazko edo agresibitatezko tratua emateko arrazoiak  
(%) 

 
EAE % 

Herritarren segurtasuna 23,4 
Ezjakintasuna, aurreiritziak 16,6 
Beldurra 13,1 
Desberdintasunak 10,2 
Gizartearen iritzia (hedabideak, orokortzeak...) 9,6 
Lanerako konpetentzia izatea 5,9 
Ez dago arrazoirik 5,3 
Beste arrazoi batzuk 16,0 
Guztira 100 
N 450 

 
20bG. Zergatik hartzen ditugu EAEn atzerriko etorkinak mesfidantzaz, mespretxuz edo agresibitatez? 

 
 
EAEko biztanleek bat-batean gehien aukeratu dituzten erantzunak hauek dira, ordena 
honetan: herritarren segurtasuna, ezjakintasuna eta aurreiritziak, beldurra eta kultur 
desberdintasunak. Horien atzetik, beste batzuk hautatu dituzte, baina nabarmentzekoa da 
immigrazioa eta herritarren segurtasuna lotu izana, %23,4ren ustez hori baita etorkinak 
arbuiatzeko arrazoia (eta atzerriko etorkinen beldur direnak gehituz gero, %37 dira). %27ren 
ustez, arrazoi nagusiak ezjakintasuna eta kultur desberdintasunak dira. 
 
Espainiari dagokionez, arrazoiez egiten den balorazioa ez dator bat EAErako 
egindakoarekin. 
 

29. taula. Espainian/Estatuan dauden atzerriko etorkinak mesfidantzaz edo agresibitatez hartzeko 
arrazoiak (ehunekoak) 

 
ESPAINIA/ESTATUA % 

Herritarren segurtasuna 28,26 
Ezjakintasuna, aurreiritziak 12,22 
Beldurra 10,10 
Arrazakeria 7,63 
Desberdintasunak 7,52 
Gizartearen iritzia (hedabideak, orokortzeak...) 6,31 
Lanerako konpetentzia izatea 6,29 
Beste arrazoi batzuk 21,67 
Guztira 100 
N 674 

 
Herritarren segurtasuna da arrazoi nagusia (%28,26) eta, horren atzetik, beldurra (%19); 
biztanleen %12,2ren ustez, berriz, ezjakintasuna eta aurreiritziak. Horrez gain, bada 
nabarmentzeko beste datu bat: Espainiari buruz hitz egitean, arrazakeria aipatzen da; ez, 
ordea, EAEri buruz hitz egitean. EAEko biztanleen %7,6ren ustez, espainiarrek atzerriko 
etorkinak mesfidantzaz eta agresibitatez hartzeko arrazoia arrazakeria da. 
 
Arrazakeriak ez du ia garrantzirik EAEko egoerari buruzko iritziak ematean; beraz, “beste 
arrazoi batzuk” izeneko kategorian sartu dugu. Arrazakeria besteen kasuan aipatu izanak 
berresten du EAEko biztanleek iritzi ona dutela beren buruaz, edo, behintzat, 
Espainiako/Estatuko biztanleez baino hobea. 
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3.- ELKARBIZITZA EREDUAK 
 
 
Azken urteotan, askotan izan dira hizpide kultur aniztasuna eta horri lotutako ezaugarri 
hauek: gizartearentzat aberasgarria, dinamikoa eta bizigarria izatea. Hori dela eta, 
kulturarteko harremanak dira gizarte kohesioa lortzeko aberasgarrienak eta gauzatzeko 
errazenak, immigrazio gizarteek duten heterogeneotasun handiaren erdian hori lortzea zaila 
bada ere.  
 
Baina, horrez gain, norbanako eta taldekako subjektuen eskubideak errespetatzeko gizarte 
eredu onena dibertsitatearen eta aniztasunaren eredua dela ere esaten da; izan ere, 
asimilatze ereduan, etorkinek jatorrizko kultura baztertu behar dute, gizarte kohesioa lortzeko 
eta eskubide guztiez gizarteko kide izateko. 
 
Gizartea ez zatitzeko desberdintasunei ezarri behar zaizkien mugetan eta benetako 
kulturartekotasuna ziurtatzeko mekanismo praktikoetan daude kultur aniztasunaren zailtasun 
nagusiak. 
 
Dena dela, gai bat aztertu beharra ikusten genuen: ea EAEko biztanleek benetan bat egiten 
duten etorkinen eta immigrazioaren gaiarekin lotutako gizarte mugimenduek aldarrikatzen 
duten kultur aniztasunaren ereduarekin, eta zenbateraino bat egiten duten. 
 
Aurreko atal batean hau ikusi dugunez, elkarrizketatuen %71k uste dute hainbat kulturaz, 
etniaz eta erlijioz osatutako gizartea onuragarria dela (6. grafikoa, 1.2.2 atala). 
 
Bestalde, hau ere ikusten dugu: EAEko biztanleek uste dute etorkinek ez dituztela beren 
kultura eta ohiturak baztertu behar gizarteak onar ditzaten. 12. taularen arabera, (1.4.1 
atala), biztanleen %70ek dute iritzi hori. 
 
Honako hau ondorioztatzen da: EAEko biztanleen ehuneko handi bati iruditzen zaio kultur 
aberastasuna onuragarria dela gizartearentzat, eta, erantzunen arabera, kultur eta erlijio 
homogeneotasunaren ereduak ez zaizkio onak iruditzen. 
 
Asimilatze ereduaren aldeko jarrera ez da gehiengoarena, ez eta nagusia ere; izan ere, 
EAEko biztanleen %17 bakarrik daude ados edo oso ados asimilatze eta 
homogeneizazio politikekin.   
 
Ñabardurak ñabardura, ehuneko horiek oso antzekoak dira sexuen eta lurraldeen araberako 
datuetan, nahiz eta arabarrak asimilatzaileagoak diren. 
 
Neurri batean, logika berearen baitan daude 14. taulako 1.4.1 ataleko baieztapenari 
emandako erantzunak. Baieztapen horren arabera, gizarte batek erabat onar ditzan, 
etorkinek baztertu egin behar dituzte gure legeen aurkakoak izan daitezkeen erlijio edo kultur 
alderdiak. Baieztapen horrek bi irakurketa izan ditzake (are gehiago, batzuetan gizarte eta 
politika jarrera bikoitza izatea eragin dezake): 
 

 Batetik, kultur eta erlijio homogeneotasuna sustatzearen aldeko jarrera hartzen da, 
eta, horren ondorioz, etorkinen kultur eta erlijio jardueren eta tokiko legediaren arteko 
gatazka edo ustezko gatazka erabiltzen da dagoen aniztasuna gizarte hartzailearen 
eredu nagusiaren eta hegemonikoaren mende jartzeko.  
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 Bestetik, legedia gizarte demokratikoaren orientazio laikoaren ordezkaritzat hartzen 
da, eta, ustezko ikuspegi errepublikazale horretan oinarrituta, Estatu eredua edozein 
delarik ere, legediak berdintasuna sustatzen duela uste da; izan ere, ikuspegi horren 
arabera, kultur aniztasunari bidea ematen zaio, baina, betiere, berdintasun penalaren 
mende, eta ez da ikuspegi kulturala eta penala asmoen arabera nahasteko aukerarik 
ematen, hori gertatzen baita kultur aniztasun egoeretako gatazketan. 

 
 

Bigarren irakurketan oinarrituta, talde guztiak (bai eta bertakoak ere, nahiz eta 
hegemonikoak izan) legediaren mende daude; izan ere, legedia unibertsala da eta kultur 
jarduerak taldeei dagozkie. Horri jarraiki, uste da legediak bakarrik ziurtatzen dituela kultur 
berdintasunaren eta gizarte kohesioaren printzipioak. 
 
Legedi komun baten mende egon behar dugula defendatzeak ez du kontraesanean egon 
behar kultur aniztasunaren alde egotearekin (kultur aniztasuna aberasgarria da eta 
norbanakoaren eta taldearen eskubideak bermatzen ditu); kulturen arteko elkarrizketa 
eragozten duen kultur erlatibismoari uko egiten zaiola bakarrik adierazten du. Arazoa hau 
izan daiteke: guztion gainetik egon behar duen legedi komunak zein izan behar duen 
zehaztea. Badirudi, iritzi nagusiaren arabera, legedi komunak gizarte hartzailearena izan 
behar duela. Dena dela, hori benetako aniztasunaren ahulezietako bat da, baina horri 
buruzko eztabaida lan honen mugez gaindi dago. 
 
Biztanleen %53k uste dute kultur kode guztiek legedi komunaren mende egon behar dutela. 
Elkarrizketatuen %14 ez daude ez horrekin ados, ez horren aurka, eta %30 ez daude ados. 
Hain zuzen ere, hori da EAEko gizartea gehien zatitzen duten gaietako bat. Horren arrazoia, 
agian, hau da: immigrazioa eta etorkinekin bizitzea ez dago oraindik gizartean sakonki 
landuta. Hori dela eta, gerta liteke jendeak iritziak oso argi ez izatea, eta hori galdera 
konplexuenetan azaleratzen da.  
 
Dena dela, nahikoa harrigarria da biztanleen %30ek uste izatea etorkinek ez dituztela 
baztertu behar gure legeen aurkakoak izan daitezkeen erlijio edo kultur alderdiak, iritzi 
hori kultur erlatibismora dezente hurbiltzen baita. Interesgarria litzateke erantzun hori eman 
dutenen profilak zein diren jakitea. 
 
Hala ere, jakin beharko genuke orain arte aurkitu dugun aniztasunaren aldeko apustua egiaz 
epe luzerako apustua den, ala, besterik gabe, geroko belaunaldien homogeneizatze eta 
asimilazioranzko tarteko etapa den. Hurrengo galderan horri buruz zer iritzi dagoen ikusiko 
dugu. 
 
Erantzunetatik ondorioztatzen denez, EAEko biztanleek bigarren aukeraren alde egiten dute; 
izan ere, EAEko biztanleen %65 ados edo oso ados daude baieztapen honekin: bi edo hiru 
belaunalditan, etorkinen ondorengoak bertako biztanleen berdinak izango dira. 
Elkarrizketatuen %16 ez daude ados, edo aurka daude, eta %14ri, itxuraz, ez zaio askorik 
axola, ez baitago ez horrekin ados, ez horren aurka. 
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32. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ados ez daudenak: 
“Bi edo hiru belaunalditan, etorkinen ondorengoak bertako biztanleen berdinak izango dira” (18i galdera) 
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33. grafikoa. Baieztapen honekin ados daudenak eta ados ez daudenak, lurraldeen arabera. 

“Bi edo hiru belaunalditan, etorkinen ondorengoak bertako biztanleen berdinak izango dira” (18i galdera) 
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Araba Gipuzkoa Bizkaia

 
 
Onartu beharra dugu gai horiei buruz hitz egitean ez dela ideia eztabaidagarri hau zalantzan 
jartzen: bertakoen ereduek etorkinen kultur ereduak bereganatzen dituztenean, bertako 
ereduek osorik eta aldatu gabe jarraitzen dute. Integrazio eskema hori oso zabalduta dago, 
baina zaila da enpirikoki frogatzea, eta, segur aski, ez da zuzena. Kultur ereduen 
elkarreragite hutsak bertakoen ereduan ere badu eraginik. 
 
Dena dela, etorkinek bertako ereduarekin bat egiteko prozesuarekiko konfiantza handiagoa 
da Gipuzkoan, EAEn eta Bizkaian baino, eta Araban baino 20 puntu gehiago du (Araban 
dago ideia horrekin bat egiten dutenen ehunekorik txikiena). Horren ondorioz, Araban ados 
ez daudenen ehunekoa handiagoa da (EAErena baino dezente handiagoa) eta Gipuzkoan 
txikiagoa. 
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Gai horiei buruzko azterketaren ondorioz, ematen du EAEko gizartea zain dagoela 
immigrazioaren fenomenoari dagokionez, ez baitu integrazio asimilatzailearen eskemarekin 
ezinbestean bat egiten, baieztapenei emandako erantzunen arabera. Dena dela, beste datu 
batzuen azterketa zehatzagoa egin beharko litzateke, jakiteko kultur konbergentziak 
lehentxeago edo geroxeago desberdintasunak xurgatuko dituela uste izatea ez ote den, 
nolabait, lasaigarri baten antzeko zerbait, integrazio homogeneizatzailearen eskemarekin 
egiten ez dela esateko. 
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4.- ONDORIOAK 

 
 
4.1.- Atzerriko immigrazioari buruz. 
 
Pertzepzioa 
 

1. EAEko biztanleek bertan bizi diren etorkin kopuruaz duten pertzepzioa okerra da, 
etorkinak berez direna baino gehiago direla uste baitute. EAEn bizi diren atzerriko 
etorkinak %11 direla uste dute, baina benetan %4 dira. 

 
2. EAEko biztanleek diote etorkin gutxiko auzoetan bizi direla eta gehienek etorkin 

gutxiko auzoetan bizitzen jarraitu nahi dute.  
 
Ekonomian eragiten duen efektua 
 

3. EAEko biztanleek uste dute etorkinak etortzeak efektu onuragarriak izango dituela 
euskal ekonomian. %60 baino gehiagok diote etorkinei esker ekonomia hobeto 
dabilela, bertakoek nahi ez dituzten lanpostuak hartzen baitituzte. 

 
4. EAEko biztanleek uste dute immigrazioak prekarizazio handiko sektoreei kalte egin 

diezaiekeela, baina, horrez gain, uste dute etorkinak baliagarriak direla lan eta 
ekonomi eremuetan, EAEko ekonomiaren beharretara egokitzen baitira. 

 
5. EAEko biztanleak zatituta daude baieztapen honi dagokionez: etorkinek onura 

gehiegi lortzen dituzte gizarte babes sistematik. Horrez gain, EAEko biztanle 
gehienek ez dute uste etorkinek jasotzen dutena baino zerga gehiago ordaintzen 
dutenik. 

 
Kulturan eragiten dituen efektuak 
 

6. EAEko biztanleek uste dute immigrazioa aberasgarria dela kultura arloan, eta biztanle 
gehienek (%70) begi onez ikusten dute gizarteak hainbat kulturaz, etniaz eta erlijioz 
osatuta egotea. Azken batean, kultur aniztasunaren aldekoak dira. 

 
7. Dena dela, %80 baino gehiagok adierazten dute onuragarria dela gizartean gutxienez 

hizkuntza komun bat hitz egitea. 
 
8. Biztanleen %70 baino gehiagok ez dute uste etorkinen erlijio jarduerek arriskurik 

dakartenik. 
 

Gizartean eragiten dituen efektu batzuk 
 
9. Gehiengo zabal batek uste du ikasgeletan haur etorkinak egotea onuragarria eta 

aberasgarria dela, eta %60k ez dute uste horrek hezkuntzaren kalitateari kalte egiten 
dionik. 

 
10. Biztanleen erdiek baino gehiagok diote etorkinak etortzeak ondorio kaltegarriak 

dituela herritarren segurtasunean. 
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Euskal identitatean eragiten dituen efektuak 
 

11. EAEko biztanleen %63k uste dute atzerriko etorkinek ez dutela eraginik euskal 
nazionalismoaren helburuetan, eta %70 inguruk uste dute ez duela euskal identitatea 
galtzea ekarriko. 

 
12. EAEko biztanleen %70ek uste dute etorkinak etortzeak ez duela euskara garatzea 

geldituko, ez EAEn, ez gehiengoak euskara erabiltzen duen eremuetan. 
 
Herrialdean sartzeko eskubidea 

 
13. Atzerriko immigrazioari ezarri beharreko murrizketak desberdinak dira etorkinen 

jatorriaren arabera. EBtik datozen etorkinei dagokienez, EAEko biztanleen %51,3 
etorkinak libre mugitzearen alde daude, baina EAEko gizartea gainerako atzerritarrei 
murrizketa gehiago jartzearen aldekoa da. Gainera, gehienak Magrebetik datozen 
etorkinei murrizketa asko jartzearen alde daude.  

14. Etorkinek herrialdera sartzeko bete beharreko ezaugarrien artean, onenak hauek 
direla uste da: bertako bizimodura egokitzeko prest egotea eta beren lan 
prestakuntza bertako lan merkatuaren beharretara egokitzea. Horien atzetik daude 
hezkuntza maila, hizkuntza ezagutzea edo bestelako kultur, erlijio edo etnia 
antzekotasunak. 

 
Herrialdean egoteko eta bizitzeko baldintzak 
 

15. EAEko biztanleen aburuz, etorkinek delituren bat egiten badute herrialdetik kanporatu 
behar dira, delituaren ezaugarriak edo larritasuna edozein direlarik ere. 

 
16. Aitzitik, EAEko gizartearen ustez, langabezian egotea ez da etorkinak kanporatzeko 

nahikoa arrazoi, langabea legez kanpoko etorkina denean izan ezik. Kasu horretan 
ere, lana bilatzeko epe bat utzi behar zaiela uste dute EAEko biztanleek: epe 
horretan lanik aurkitu ezean, kanporatzearen alde daude, baina legez kanpoko 
etorkinak eta langabezia egoera kronikoan daudenak soilik. 

 
17. Dena dela, kulturari dagokionez, EAEko biztanle gehienek uste dute etorkinak ez 

duela bere kultura baztertu behar gizarteak onar dezan. Hala ere, biztanleen %50ek 
uste dute baztertu egin beharko lituzketela indarrean dagoen legediaren aurkako 
erlijio edo kultur alderdiak. 

 
Etorkinen eskubideak 
 

18. Araudian, behintzat, EAEko biztanle gehienek pertsonak libre mugitzeko eskubidea 
izan beharko luketela uste dute, eta hori herrialde guztientzat onuragarria dela 
deritzote. 

 
19. Hala ere, biztanleak ez daude kultur taldeen arabera bereizitako hezkuntzaren alde, 

eta, beraz, ez dute hori etorkinen eskubidetzat hartzen. 
 

20. EAEko biztanleen erdiak daude etorkin guztiei doako gaztelaniazko eskolak, laguntza 
juridikoa eta euskarazko eskolak eskaintzearen alde, etorkinen legezko egoera 
edozein delarik ere. 
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21. Gehiengoak (%65) dio etorkin guztiek eskubidea dutela osasun laguntza izateko, eta 
biztanleen %55,4k diote hezkuntza publikorako eskubidea ere badutela. Honako 
eskubide hauek, ordea, legezko etorkinentzat bakarrik onartzen dituzte: gizarte 
laguntzak (%57,3), senideak biltzea (%57), babes ofizialeko etxebizitzak (%56,7) eta 
bozkatzea (%63,3). 

 
22. EAEko biztanleen %30 etorkinei murrizketarik gabe bozkatzeko eskubidea 

onartzearen alde daude; %11, berriz, aurka daude, eta %57k baldintza batzuk 
betetzen dituztenei bakarrik onartzen diete eskubide hori. Baldintza horien artean, 
egoitza urteak dira ongien baloratutakoak. Beste baldintza batzuk ere aipatu dituzte: 
bertako hizkuntzak jakitea, autogobernu kontuak... 

 
Immigrazio politika 
 

23. Legez kanpoko etorkinak legeztatzeari dagokionez, EAEko biztanleen %15,5 
baldintzarik gabeko legeztatzea eskaintzearen alde daude, eta %3,9 zuzenean 
kanporatzearen alde. Horrenbestez, %31,2 lanpostua duten etorkin guztiak 
legeztatzearen aldekoak dira, eta %46,8 lana bilatzeko epe bat ematearen aldekoak 
(aldia amaitutakoan, lana lortu dutenak legeztatu eta gainerakoak kanporatu egingo 
lirateke). 

 
24. EAEko gizarteak badaki, ia aho batez (%88,4), etorkinak auzo jakin batzuetan 

bizitzen jartzeko dinamikak integrazioa oztopatzen duela, eta zatituta dago auzo 
gehiagotan bizitzen jartzeko neurriak hartzeko auziaren kontuan.   

 
25. Ez du onartzen immigrazioarekin lotutako arazoak bukatzeko konponbidea ateak 

ixtea eta harremanak ez izatea denik. 
 
Migrazio mugimenduak 
 

26. EAEko biztanle gehienak pertsonak libre mugitzearen aldekoak dira. Gainera, “zor 
etikoa” delakoa onartzen dute; izan ere, biztanleen %75ek uste dute herrialde 
aberatsek herrialde pobreetako pertsonak hartu behar dituztela. 

 
27. Hori hala izanik ere, EAEko gizarteak elkarren aurkako iritziak ditu “tolerantzia 

atalaseari” buruz: biztanleen %42k uste dute gizarteak kopuru muga bat duela beste 
ezaugarri batzuetako pertsonak hartzeko, eta %38,6k mugarik ez dagoela. 

 
28. Oro har, honako hau ondorioztatzen da: ematen du EAEko biztanleen ustez 

immigrazioa nolabaiteko normaltasunez onartu beharreko errealitatea dela eta 
horretan herrialde aberatsek (gureak, adibidez) ardura dutela, baina, beste alde 
batetik, ez da ikusten estrategia argirik edo immigrazioa lantzeko modu jakinik garatu 
dutenik. 
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4.2.- Etorkinei buruz 
 

29. EAEko biztanleek “etorkin” hitza magrebtarrekin lotzen dute nagusiki (%42,1). Horiek 
baino dezente atzerago, latinoamerikarrak (%22,6) eta afrikar beltzak (%12,3) daude. 

 
30. Etorkinekiko harremanei eta kontaktuei dagokienez, EAEko gizarteari axola zaio 

seme-alabaren bat magrebtarren batekin ezkontzea. Gainerakoan, ez zaio axola 
etorkina bizilaguna, lankidea edo nagusia izatea. Dena dela, datuen sakoneko 
irakurketa eginda, ikusten da egoera horietako batzuk ez zaizkiola garrantzitsuak 
iruditzen, baina bai, ordea, kezkagarriak. 

 
31. Gaizkien ikusitako taldeak magrebtarrak eta errumaniarrak dira. Harremanetarako, 

EBko, Argentinako eta Iparramerikako pertsonak dira estimatuenak. 
 

32. EAEko biztanle gehienek (%70) uste dute magrebtarrek ez dutela integratu nahi. 
Gainera, iritzi bera dute (nahiz eta ehunekoak txikiagoak izan) beste atzerritar talde 
batzuez ere: errumaniarrez, txinatarrez eta afrikar beltzez. Aldiz, kolonbiarrek eta 
ekuadortarrek integratzeko interes handia dutela uste dute biztanleen %54,6k eta 
%64,5ek, hurrenez hurren. 

 
33. EAEko biztanleek ez dituzte begi onez ikusten magrebtarrak; EBko, Europa 

Ekialdeko eta Latinoamerikako pertsonak, berriz, bai. Arrazoiak arrazoi, 
nabarmentzekoa da iparramerikarrak ere ez dituztela oso begiko. 

 
34. Etorkinekin harremanak izateko eremu nagusia adiskideen eremua da. Horren 

atzetik, oso atzetik, eremu hauek daude: bizilagun izatearena, lan eremua eta 
aisialdia. Kasu gehienetan, harreman horiek izan ondoren, etorkinei buruzko iritziak 
ez ziren aldatu edo hobera egin zuten. Kasu bakar batean ere ez da gertatu gehiago 
izatea iritzia okerrera aldatu dutenak hobera aldatu dutenak baino.  

 
35. EAEko biztanleek uste dute etorkinei tratu hobea ematen zaiela EAEn Espainian 

baino; hau da, sinpatia handiagoz eta antipatia gutxiagoz hartzen ditugula EAEn. 
Adeitasunik gabeko tratuak herritarren segurtasunarekin lotuta daude edo 
ezjakintasunaren eta aurreiritzien ondorio dira, bai EAEn, bai Espainian. 

 
 
4.3.- Integrazio ereduei buruz 

36. EAEko biztanle gehienek begi onez ikusten dute kultur, erlijio edo etnia aniztasuna, 
eta ez dute uste etorkinek beren kultura baztertu behar dutenik gizarteak onar ditzan. 
Kultur edo erlijio alderdiak legediaren aurkakoak badira, berriz, jarrera bestelakoa da. 

 
37. Horrez gain, EAEko gizarteak uste du bi edo hiru belaunalditan etorkinak gizarte 

hartzaileetako biztanleak bezalakoak izango direla. 
 

38. Gaur egun, esan daiteke ez dagoela diskurtso landurik gizartearen hainbat tokitatik 
proposatutako elkarbizitza ereduari buruz. Nagusi den diskurtsoak bi ezaugarri 
nahasten ditu: gai orokorretarako araudiak eta tokiko kezka logikoak. Horren 
ondorioz, gaur egungo diskurtsoa eratu gabe dago eta elkarren aurkako 
interpretazioak onartzen ditu, ez baitago polarizaziorik, ez ideologiaren arloan, ez 
identitatearen arloan. 
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39. Azkenik, bi sexuen iritziak erkatuta, esan behar da gizonezkoek emakumezkoek 
baino jarrera irekiagoa dutela etorkinekin lotutako gaietan edo eremuetan. 

 
40. Lurralde historikoen arabera, konstante bat dago: gipuzkoarrek dute atzerriko 

etorkinekiko jarrerarik irekiena, eta arabarrek itxiena. Bizkaitarrek, berriz, tarteko 
iritzia dute. 
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ERANSKINA: LAGINAREN EZAUGARRIAK. 
 

E1. TAULA.Laginaren banaketa bizileku probintziaren arabera. 

 N % 
Araba 246 13,75 
Gipuzkoa 578 32,34 
Bizkaia 963 53,91 
Guztira 1787 100,00 

 
E2. TAULA. Laginaren banaketa sexuaren arabera. 

 N % 
Gizanezkoa 873 48,88 
Emakumezkoa 914 51,12 
Guztira 1787 100,00 

 
E3.TAULA. Laginaren banaketa adin taldeen arabera. 

 N % 
18-29 urte 336 18,82 
30-44 urte 499 27,90 
45-64 urte 536 29,98 
>=65 urte 416 23,30 
Guztira 1787 100,00 

 
E4.TAULA. Laginaren banaketa jaioterriaren arabera. 

 N % 
Euskadin 1339 74,93 
EAE-ren gainontzekoa 443 24,78 
Atzerrian 5 0,29 
Guztira 1787 100 

 
E5.TAULA. Laginaren banaketa egungo egoera aktiboaren arabera. 

 N % 
Langilea 852 47,70 
Etxekoandre 298 16,70 
Ikaslea 146 8,14 
Erretiratu/Pentsiodun/ Errentadun 401 22,42 
Langabezian 79 4,39 
Besteak 11 0,59 
Ed/Ee 1 0,05 
Guztira 1787 100,00 

 
 


