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“Atzerriko immigrazioarekiko jarrera eta pertzepzioak EAEn” azken barometrotik urtebete igaro
den honetan, Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiak egindako 2012ko Barometroaren emai -
tzak aurkeztuko ditugu ondoren. María José Martín, Gorka Moreno eta Arkaitz Fullaondo ardura-
tu dira 2012ko Barometroaz, José Antonio Oleagaren laguntzarekin. Horiez gain, Taide Arteta
arduratu da txostena lantzeaz, eta Antonio Gómez dokumentazio eta bibliografia euskarriaz. 

2012ko Barometroan aurreko urteetan eta bereziki 2011n baino argiago jasotzen da krisia immi-
grazioarekiko pertzepzio eta jarreren gain izaten ari den eragina. Hala, arestian enplegua zen
immigrazioa legitimatzeko arrazoi nagusia, baina itxura batean, krisiaren eraginez aldatzen ari da
ikuspegi hori. Nolanahi dela ere, aldaketa logikoa begitantzen da gaur egungo egoera ekonomi-
ko eta sozialean. 2012ko Barometroa egiteko, egokia iruditu zaigu zenbait berrikuntza sartzea.
Hauek dira, besteak beste, egindako aldaketa nabarmenenak:

• Lehenik eta behin, beste aldagai batzuk sartu ditugu, pertsonek gaur egungo egoerari aurre
egiteko duten jarrera pertsonalarekin loturiko bi galdera sorta hain zuzen (nortasunaren
ezaugarriak): lehen sorta, bizitzaren aurreko baikortasun edota ezkortasun mailari eta ingu-
rune pertsonal eta sozialaren balorazioari buruzko galderez osatua; eta bigarrena, inkesta-
tuek etorkinekiko duten elkarreragin-mailari, harremanari edo bizitzan izandako kulturarte-
kotasunari buruzko galderez osatua. Hain zuzen, sorta horretan, honako alderdi hauei buruz
galdetu zaie: zer auzo edo bizileku motatan bizi diren; beren komunitatean, lagunartean
edo familian atzerritarrik baduten hurbil; atzerrian bizi izan diren eta hala bada nondik nora
ibili diren; beste herrialdeetan mugitu izan diren eta zenbat; eta eguneroko bizimoduan
atzerritarrekin zer harreman duten.

• Bigarrenik, nahiz eta tolerantzia-indizea oraindik ere termometro zehatza den jakiteko euskal
gizarteak zer jarrera duen immigrazioarekiko, aurten zenbait doikuntza sartu ditugu. Hala,
2012ko tolerantzia-indizea kalkulatzeko egin diren 58 galderetatik seitan sartu ditugu doikun -
tza horiek. Aurreko barometroetan, 62 galdera egin izan ditugu indize horren berri jakiteko.

Txosten hau eginda, helburu hauek bete nahi izan ditugu:

1. 2012ko Barometroaren datuak aurkeztea. Euskal gizarteak atzerriko immigrazioarekiko
dituen jarrera, sinesmen, iritzi, balio eta abarren deskribapen panoramikoa jasotzen du
barometroak, eta aldagai soziodemografiko garrantzitsuenak nabarmentzen ditu.
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2. Jarrera eta iritzi horien bilakaera aztertzea, Ikuspegi@k, Immigrazioaren Euskal
Behatokiak 2004. urteaz geroztik egindako barometroak oinarritzat hartuta. 2004. urte-
an egin zen gai horiei buruzko lehen azterlana. Gaur egungo barometroen aurrekaria izan
zen 2004ko hura, eta 2007az geroztik urtero egiten da, metodologia eta eduki aldetik
gaur egungo formatuari jarraituz.

3. Krisi garaian edo ekonomiaren goranzko zikloaren amaieran jarrera eta pertzepzio horiek
okertu egingo zirela iragartzen zutenen iritzia edo ustea zenbateraino betetzen den ala ez
detektatzen saiatzea.

4. Euskal gizarteko talde batzuen eta besteen artean, jokabide aldetik alde esanguratsuak
daudela egiaztatu arren, antzekotasunak diferentziak baino gehiago direla nabarmentzea:
izaera soziodemografikoa duten aldagaien bidez agerikoak diren zenbait diferentzia baino
ezin dira azaldu, eta diferentzia horiek gehiago dira banakoen artekoak taldeen artekoak
baino. 

Oro har, biztanle gehienak anbibalenteak dira (diskurtso kontrajarriak ditugu) eta talde-
en artean dauden desberdintasunak ez dira muturreko jokabideen adierazgarri; aitzitik,
gehiago dira ñabardurazko edo intentsitatezko aldeak. Horixe ondoriozta daiteke 2007an,
2008an, 2009an eta 2010ean landu genituen tolerantzia-indizearen azterketatik.
Alabaina, azken barometroak erakusten du toleranteen kopurua handitu egin dela eta
uzkurrena txikitu. Hala ere, tolerantzia-indizea 2007az geroztik aztertutako segida guz-
tian izan dugun txikiena izan da bi taldeetan. 

5. Euskal populazioaren tipologia bat eraikitzea zenbait talderen artean nabarmendu ditu-
gun eta estatistikoki esanguratsuak diren desberdintasunak adierazteko; baina, ere bere-
an, azpimarratzea, gure tolerantzia-indizearen arabera, desberdintasun horiek taldeen
arteko intentsitate-desberdintasunak direla, baina ezin dela esan muturreko talde kontra-
jarririk edo polarizaturik dagoenik. 2011. urtearekin alderatuz gero, tolerantzia-indizeak
adierazten du atzerakada izan dela euskal gizartearen irekitasun-mailan: hala, eskuratu-
tako tipo gehienetan nahiz eta pertsona toleranteak ugaritu eta pertsona uzkurrak gutxi-
tu, bi taldeetako pertsonen tolerantzia-maila nabarmen txikitu da.

2012ko Barometroa txostena bost zatitan egituraturik dago:

1. Lehen zatian, EAEko bertako biztanleei eta etorkinei buruzko informazio objektiboa aur-
kezten da, nazionalitateen eta haien bilakaeraren arabera. Eta egoera hori estatuko gai-
nerako erkidegoetan gertatzen ari diren aldaketekin alderatzen da.

2. Bigarren zatian, informazio subjektiboa aztertzen da: bertakoek immigrazioarekiko dituz-
ten iritziak eta jarrerak. Gai nagusiak lau blokeren inguruan egituraturik daude: bolume-
naren pertzepzioa; immigrazioa arazotzat hartzea; immigrazioak euskal gizartean dituen
eraginak –ekonomikoak, ongizateari loturikoak, hizkuntzaren erabilera eta hedapenari
loturikoak eta harremanak–; komunitate hartzaile eta etorkinaren bizikidetza eta integra-
zioa, zenbait alderdi oinarritzat harturik aztertuta: bizikidetza-ereduak, estereotipoak eta
aurreiritziak, eta eskubide eta zerbitzuak eskura izatea. Lau bloke horietako bakoitzean
eskema bera erabili da:
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1º. Iritzi eta jarrerei loturiko emaitzak eta horien bilakaera aurkeztu eta interpretatu da. 
2º. Dimentsio bakoitzari buruz indize sintetiko bat landu da eta emaitzak talde bakoi -

tzaren arabera aztertu dira (euskal gizartean dauden herritar multzo batzuk eta bes-
teak eta haien profilak hartu dira kontuan puntu honetan).

3º. Dimentsio bakoitzari buruzko datu nagusiak bildu eta laburtu dira.

3. Hirugarren atalean, bertakoen tolerantzia-indizea aztertu dugu, pertzepzio eta jarrerei
buruzko azterlanean jasotako datuetan oinarrituta. 

4. Laugarren kapituluan, laburbilduz, euskal gizartean dauden talde handiak aurkeztu ditu-
gu, tolerantzia-indizea eta identifikazioarekin loturiko aldagaiak aintzat hartuta.

5. Azkenik, ondorio nagusien laburpena jaso dugu.

Sarrera





Euskal gizarteak immigrazioaren inguruan dituen jarrerei, sinesmenei eta pertzepzioei buruzko
txostena da 2012ko Barometroa, eta diseinu metodologiko kuantitatibo batetik abiatuta egin da.
Erdi egituratutako galdera-sortaren teknika erabili dugu (txosten honen amaieran jaso dugu
galdera - sorta hori), eta eskura banatu ditugu galdetegiak. Urtero egiten dugu Barometroa, EAEn
immigrazioaren fenomenoari buruz gehiago jakiteko, euskal gizarte osoari gai horren inguruko
informazioa emateko, eta, azken batean, fenomeno sozial hori kudeatzen lan egiten duten per -
tsona eta erakunde guztiei immigrazioari buruzko ezaguera sakonagoa izaten laguntzeko.

Horretarako, 1.200 inkestako lagin bat diseinatu genuen (EE = %95, sigma = 1,96 eta Akatsa
+/- %2,82) bere garaian. 400 Araban egin genituen (+/- %4,9), 400 Gipuzkoan (+/- %4,9) eta
400 Bizkaian (+/- %4,9). Etxez etxeko banakako inkestak egin genizkien EAEn bizi ziren (berta-
ko populazioa) 18 urtetik gorako pertsonei, eta, aukeratutako laginketa habitat-, adin- eta sexu-
tamainan oinarritutako kuoten araberako esleipen proportzionalaren bidez estratifikatutakoa izan
zen.

Etxeen aukeraketa ibilbide aleatorioen sistemaren bidez egin zen, 29 udalerritan banatutako 61
laginketa-puntutan (6 Araban, 11 Gipuzkoan eta 12 Bizkaian). Txosten honetan, gainera, osota-
sunean garatuko dugu 2012ko Barometroko informazioa, eta azpimarratu egingo dugu euskal
biztanleria bereizten duten aldagaiak aurkitzearekin eta gure herrialdean immigrazioaren feno-
menoa hobeto ulertzen lagunduko diguten tipologien lanketarekin lotutako guztia.
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9





2012ko urtarrilaren 1ean, 151.894 atzerritar daude erroldatuak Euskal Autonomia Erkidegoan
(EAE); beraz, azken urteetan nabarmen igo da EAEn erroldatutako atzerritarren kopurua. 2006.
urtea hartzen badugu erreferentzia modura, 85.542 atzerritar bizi ziren orduan EAEn. Sei urte
geroago, %75etik gora handitu da biztanleria atzerritarra (ikusi 1. taula).

Lurralde historikoen arabera, Bizkaian bizi dira oraindik ere erroldatutako atzerritar gehienak:
guztira, 75.534 (%49,7). Gipuzkoan, 46.132 dira (%30,4), eta, Araban, 30.228 (%19,9).

1. taula. EAEko biztanleria atzerritarra, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera (2006 eta 2012)

Ikus daitekeenez, atzerriko biztanle asko iritsi da EAEra, eta haien kopurua erabakigarria da
oraindik ere demografia aldetik. 1998tik 2012ra bitartean, 42.231 pertsona gutxiago dira ber-
takoak, baina EAEko biztanleria handitu egin da, 94.455 pertsona gehiago bizi baitira. Atzerriko
nazioetatik 136.696 pertsona etorri direlako gertatu da hazkunde demografiko positibo hori.
Beraz, etorkinen kopurua handitu egin denez, hazi egin da biztanleria oro har, baita biztanleria
atzerritarra ere; EAEn, atzerritarra da biztanleria osoaren %6,9, eta Espainian, berriz, %12,1.

Gainera, EAE izan da 2012. urtean atzerritar biztanleriaren hazkunde erlatibo handiena izan
duen autonomia-erkidegoa. Kopuru absolutuei dagokienez, 6.638 atzerritar berri erroldatu dira
EAEn 2012an. 1. grafikoak erakusten duenez, biztanle atzerritarren ehuneko baxuenak dituzten
autonomia-erkidegoak dira immigrazioaren hazkunde handiena izan dutenak, eta horrela gertatu
da EAEn ere. Gurean, nolanahi ere, immigrazioaren pisua (%6,9) estatu osokoaren erdia da,
Espainian %12,1ekoa baita atzerritarren ehunekoa.  

1. Kopuruak

2006 2012
Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak

K K % K % K K % K %
Espainia 4.144.166 2.215.469 53,5 1.928.697 46,5 5.736.258 2.975.508 51,9 2.760.750 48,1
EAE 85.542 43.494 50,8 42.048 49,2 151.894 78.148 51,4 73.746 48,6
Araba 16.857 9.123 54,1 7.734 45,9 30.228 16.661 55,1 13.567 44,9
Gipuzkoa 25.290 13.042 51,6 12.248 48,4 46.132 23.323 50,6 22.809 49,4
Bizkaia 43.395 21.329 49,2 22.066 50,8 75.534 38.164 50,5 37.370 49,5
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2. taula. Bertako eta atzerriko biztanleriaren bilakaera, eta EAEko eta Espainiako atzerritarren ehuneko-
ak. 1998-2012

1. grafikoa. Atzerriko biztanleen urtetik urterako hazkundea EAEn, lurralde historikoetan eta Espainiako
zenbait erkidegotan, eta atzerritarren ehunekoa (%) haietan guztietan

Biztanleria Atzerritartasun-tasa
EAE Bertakoa Atzerritarra Igoera EAE Espainia

1998 2.098.628 2.083.430 15.198 0,7 1,6
1999 2.100.441 2.083.648 16.794 1.596 0,8 1,9
2000 2.098.596 2.077.456 21.140 4.346 1,0 2,3
2001 2.101.478 2.074.040 27.438 6.298 1,3 3,3
2002 2.108.281 2.069.873 38.408 10.970 1,8 4,7
2003 2.112.204 2.062.973 49.231 10.823 2,3 6,2
2004 2.115.279 2.056.113 59.166 9.935 2,8 7,0
2005 2.124.846 2.051.952 72.894 13.728 3,4 8,5
2006 2.133.684 2.048.142 85.542 12.648 4,0 9,2
2007 2.141.860 2.043.336 98.524 12.982 4,6 9,9
2008 2.157.112 2.039.775 117.337 18.813 5,4 11,4
2009 2.172.175 2.039.310 132.865 15.528 6,1 12,1
2010 2.178.339 2.038.970 139.369 6.504 6,4 12,2
2011 2184606 2039350 145256 5.887 6,6 12,2
2012 2.193.093 2.041.199 151.894 6.638 6,9 12,1
1998-2012 94.465 -42.231 136.696 136.696 6,2 10,5
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Egoera horren arrazoiak bi dira funtsean: Estatuan denbora gehiago daramaten atzerritarrak
nazionalizatu egin dira (horrek eragin nabarmena izan du migrazio-fluxu gehien hartu zituzten
lurraldeetan), eta immigrazioa berriro banatu da lurraldean lan-aukeretan izandako aldaketak
direla-eta.

3. taula. Atzerriko biztanleria EAEn, nazionalitate-eremu eta lurralde historikoen arabera. 2012

Hau da biztanleria atzerritarraren osaera, jatorri-eremuaren arabera (3. taula):

• Latinoamerikako nazionalitatea du EAEko atzerriko biztanleen %40,1ek.
• Ipar Amerikatik (Kanadatik eta Ameriketako Estatu Batuetatik) etorritakoen kopurua ber-

dintsua da urteotan guztiotan, %0,6koa.
• Afrikatik etorritakoa da etorkinen %24,1, eta, haien artean, magrebtarrak dira gehiengo,

atzerritar guztien %16,3 baita magrebtarra.
• Asiatik etorritakoa da atzerritarren %7,4, eta kontinente horretako etorkin gehienak

Txinakoak dira, %3,4 hain justu.
• EAEko biztanle atzerritar guztien %27,7, berriz, europarra da. 2007an Errumania eta

Bulgaria Europar Batasunean sartu zirenetik, Europar Batasuneko biztanleriaren pisua gero
eta handiagoa da: EAEko atzerriko biztanleen %24,7 da Europar Batasunekoa, eta %3
Europar Batasunetik kanpoko europarra.

Lurralde historikoetan, Gipuzkoan, nabarmena da europarren ehunekoa (%35,3). Araban,
Afrikako biztanleen kopurua nabarmenagoa da (%38), eta horien artean asko eta asko (%29,1)
magrebtarrak dira. EAEn %16,4 da magrebtarra. Araban, beraz, erkidego osoan halako bi dira
ehunekoan. Bizkaian, Latinoamerikakoak dira ia atzerritarren erdiak (%44,1).

4. taulan EAEko hamar nazionalitaterik garrantzitsuenak ageri dira. Horietatik bost
Latinoamerikakoak dira: Kolonbia, Bolivia, Ekuador, Brasil eta Paraguai. Boliviako biztanleak
nabarmen ugaritu dira azken bederatzi urteotan: 2003an 428 ziren, eta 2012an, berriz, 11.718

EAE Araba Gipuzkoa Bizkaia
K % K % K % K %

EB 25 18.702 12,3 3.219 10,6 8.644 18,7 6.839 9,1
EB 27rako handitzea 18.750 12,3 2.287 7,6 5.699 12,4 10.764 14,3
Guztira EB 37.452 24,7 5.506 18,2 14.343 31,1 17.603 23,3
Europa gainerakoa 4.601 3,0 1.248 4,1 1.956 4,2 1.397 1,8
Europa guztira 42.053 27,7 6.754 22,3 16.299 35,3 19.000 25,2
Magreb 24.840 16,4 8.804 29,1 6.143 13,3 9.893 13,1
Afrika gainerakoa 11.771 7,7 2.680 8,9 1.639 3,6 7.452 9,9
Afrika guztira 36.611 24,1 11.484 38,0 7.782 16,9 17.345 23,0
AEB eta Kanada 986 0,6 111 0,4 411 0,9 464 0,6
Latinomerika 60.873 40,1 9.292 30,7 18.243 39,5 33.338 44,1
Amerika guztira 61.859 40,7 9.403 31,1 18.654 40,4 33.802 44,8
Txina 5.203 3,4 825 2,7 1.119 2,4 3.259 4,3
Asia gainerakoa 6.025 4,0 1.744 5,8 2.231 4,8 2.050 2,7
Asia guztira 11.228 7,4 2.569 8,5 3.350 7,3 5.309 7,0
Ozeania 116 0,1 8 0,0 45 0,1 63 0,1
Apatridak 27 0,0 10 0,0 2 0,0 15 0,0
Atzerritarrak guztira 151.894 100,0 30.228 100,0 46.132 100,0 75.534 100,0
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dira. Biztanle-kopuruaren aldetik, EAEko hirugarren nazionalitatea izan da 2012an. Hamar
nazionalitate nagusi horien artean, hauek dira besteak: Magrebeko bi –Maroko eta Aljeria–,
Europar Batasuneko bi –Errumania eta Portugal– eta Asiako bat –Txina–. 

4. taula. Gaur egun EAEn dauden hamar nazionalitate nagusien bilakaera

5. taula. Nazionalitate nagusien bilakaera 2012an (2003-2012)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Nazionalitate nagusiak 6.397 7.333 9.718 14.225 22.256 29.286 36.327
Gainerako nazionalitateak 8.797 9.452 11.422 13.213 16.152 19.945 22.839
Guztira 15.194 16.785 21.140 27.438 38.408 49.231 59.166
Nazionalitate nagusiak 42,1 43,7 46,0 51,8 57,9 59,5 61,4
Gainerako nazionalitateak 57,9 56,3 54,0 48,2 42,1 40,5 38,6
Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2003 2004 2005 2006 2007
K Posizioa K Posizioa K Posizioa K Posizioa K Posizioa

GUZTIRA 49.231 59.166 72.894 85.542 98.524
Maroko 4.481 4 5.505 3 6.754 3 7.582 3 8.627 3
Errumania 1.545 8 2.652 5 4.253 5 6.265 5 8.715 5
Bolivia 428 24 1.505 11 3.484 6 6.016 6 9.568 11
Kolonbia 8.473 1 9.044 1 10.208 1 11.086 1 11.630 1
Portugal 4.485 3 4.607 4 5.307 4 6.265 4 7.437 4
Aljeria 1.480 9 1.936 8 2.170 9 2.315 10 2.532 8
Ekuador 4.862 2 7.038 2 7.620 2 7.740 2 7.436 2
Brasil 2.114 5 2.269 7 3.047 7 3.790 7 4.320 7
Paraguai 78 48 213 35 623 26 1.141 18 1.986 35
Txina 1.340 11 1.558 10 2.119 10 2.530 9 2.810 10

2008 2009 2010 2011 2012
K Posizioa K Posizioa K Posizioa K Posizioa K Posizioa

GUZTIRA 117.337 132.865 139.369 145.256 151.894
Maroko 10.270 4 12.678 3 14.447 2 15.823 2 17.832 1
Errumania 12.843 1 14.586 1 15.217 1 16.231 1 17.598 2
Bolivia 11.898 3 12.359 4 12.048 4 11.855 4 11.718 3
Kolonbia 12.159 2 13.007 2 12.845 3 12.166 3 11.162 4
Portugal 8.784 5 9.432 5 9.350 5 8.676 5 8.426 5
Aljeria 3.090 9 3.995 9 4.676 8 5.448 8 5.965 6
Ekuador 7.561 6 7.777 6 7.406 6 6.700 6 5.669 7
Brasil 5.125 7 5.855 7 5.824 7 5.782 7 5.554 8
Paraguai 2.994 11 4.115 8 4.627 9 5.173 9 5.546 9
Txina 3.282 8 3.960 10 4.338 10 4.763 10 5.203 10

(Hurrengo orrialdean jarraitzen du)
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2012ko urtarrilaren 1ean, 151.894 atzerritar daude erroldatuta EAEn, eta horietatik 128.256k
egoitza-baimena edo txartela dute. Horrenbestez, erregularizazio-tasaren kalkuluak adieraziko
luke erroldatutako atzerritarren %84k duela egoitza-baimena. Atzerritar gehienak administrazio-
egoera irregularrean daudelako uste zabalduaren kontrakoa erakusten du datu horrek.

6. taula. Erregularizazio-indizea EAEn. 1998-2012

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nazionalitate nagusiak 45.585 54.730 65.061 78.006 87.764 90.778 92.617 94.673
Gainerako nazionalitateak 27.309 30.812 33.463 39.331 45.101 48.591 52.639 57.221
Guztira 72.894 85.542 98.524 117.337 132.865 139.369 145.256 151.894
Nazionalitate nagusiak 62,5 64,0 66,0 66,5 66,1 65,1 63,8 62,3
Gainerako nazionalitateak 37,5 36,0 34,0 33,5 33,9 34,9 36,2 37,7
Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Erroldatuta Erregularizatutakoak Erregularizazio-tasa
1998 15.198 15.647 1,03
1999 16.794 16.995 1,01
2000 21.140 18.622 0,88
2001 27.438 18.822 0,69
2002 38.408 19.515 0,51
2003 49.231 24.201 0,49
2004 59.166 28.600 0,48
2005 72.894 37.150 0,51
2006 85.542 57.395 0,67
2007 98.524 64.228 0,65
2008 116.650 83.875 0,72
2009 132.865 96.635 0,73
2010 139.369 106.658 0,77
2011 145.256 115.838 0,80
2012 151.894 128.256 0,84
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2. Atzerritarrei buruzko
iritziak eta jarrerak
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Egoera zein den irudikatzeko balio duten datu horiek ikusita, 2012ko Barometroaren informa-
zioa aztertuko dugu: bertako jendeak atzerriko immigrazioari buruz dituen jarrerak, usteak,
balioak eta iritziak. Azken urte hauetan denetan pilatutako esperientzia dela eta, jarrera eta iri -
tzi horiek nondik nora egin duten ikusteko modua daukagu, azken urteetako barometroekin alde-
ratuta, eta ikus dezakegu zenbateraino bete den krisi-garaian jarrera eta pertzepzio horiek oker-
tu egingo zirela ziotenen iragarpena. “Atzerritarrei buruzko iritziak eta jarrerak” kapitulu honen
egitura bost bloketan banaturik dago:

2.1.Etorkinen presentziaren pertzepzioa: bolumena
2.2.Etorkinen presentzia arazotzat hautematea
2.3.Immigrazioak euskal gizartean duen eragina, hainbat arlotan: ekonomian, ongizatearen

dimentsioetan, hizkuntzaren erabileran eta bilakaeran, harremanen bilakaeran
2.4.Komunitate hartzailearen eta etorkinen eboluzioa eta integrazioa: bizikidetza-ereduak;

estereotipoak eta aurreiritziak; eskubideak eta zerbitzuak eskura izatea
2.5. Politika eta immigrazioa: sarrera, bertan geratzea eta kanporatzea

Lau blokeetan egitura berari jarraitu diogu:

1º. Iritzi eta jarrerei loturiko emaitzak eta emaitza horien bilakaera (%) aurkeztu eta interpre-
tatu ditugu lehenbizi.

2º. Dimentsio bakoitzaren indize sintetikoa landu dugu, alde esanguratsuak dauden profilei
arreta berezia eskainita.

3º. Aztertutako bloke bakoitzaren ondorioak atera ditugu.

Etorkinen presentziaren pertzepzioa: bolumena

Inportantea da jakitea zer pentsatzen duten biztanleek pertsona immigranteen bolumenari buruz;
izan ere, pertzepzio horrek aukera ematen du jakiteko immigrazioaren fenomenoaren tamaina
berez dena baino handiagoa ikusten den ala ez, horrek eragina izan baitezake immigrazioareki-
ko jarrera on edo txarretan. 
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Lehenik eta behin, atzerritarren bolumenaren pertzepzioari buruzko datuak jaso ditugu, EAEn
bizi diren etorkinen kopuru zehatza jakin aurretik eta jakin ondoren. Bigarrenik, etorkinen per -
tzepzioari buruzko indizea landu dugu eta, indize horretatik abiatuta, pertsona toleranteagoen
edo uzkurragoen profila zehaztu dugu, beti ere kontuan hartuta ezaugarri soziodemografikoak,
sozioekonomikoak, identitate eta ideologiari loturikoak, nortasunari loturikoak eta elkarreragin eta
kulturartekotasunarekin zerikusia dutenak. Azkenik, kapituluaren ondorio nagusiak jaso ditugu.

Baietz adierazten dute emaitzek, biztanleriak uste baitu egiaz daudenak baino immigrante gehia-
go daudela. Euskal gizartearen gehiengoak uste du, 2. grafikoak adierazten duen moduan, atze-
rritar gehiegi bizi direla Euskal Autonomia Erkidegoan (%31,5ek uste du hori) edo atzerritarren
kopurua nahikoa dela (%31,8k). Bestalde, %2,9k soilik uste du gutxi direla edo ez direla nahi-
ko (%0,3k), eta %35,5ek uste du atzerritarren kopurua egokia dela1.

Gainera, 2007. urteaz geroztik izan den bilakaerak erakusten du gehiegi direla usten dutenen
ehunekoa (%30-35 inguru) ez dela askorik aldatu urtea joan, urtea etorri. Alabaina, nahikoa dire-
la uste dutenak nabarmen gutxitu dira (%45,0, 2007an, eta %31,8, 2012an), eta atzerritarrak
gutxi direlako pertzepzioak ere nabarmen egin du behera (%12tik %2,9ra). Aurten “kopurua ego-
kia da” aukera sartu da, eta horren alde agertu da biztanleen %35,5, eta, beraz, oso litekeena
da nahiko direla edo gutxi direla pentsatzen dutenak horregatik gutxitu izana.

2. grafikoa. Atzerriko biztanleriaren bolumenaren hasierako pertzepzioa

3G. Zer iritzi duzu beste herrialde batzuetatik etorri eta Euskadin bizi diren pertsonen kopuruari buruz?

Zergatik pentsatzen du jendeak horrela, baldin eta datuek adierazten badute immigranteen kopu-
ru eta ehuneko txikienetakoak dituen erkidegoetako bat dela EAE? Dokumentu honetako 3. gra-
fikoak ematen digu erantzuna; izan ere, bertan adierazitakoaren arabera, bertako biztanleek uste
dute herritarren %15,9 dela atzerrikoa. Etorkin-kopuruaren gaineko ikuspegi hori ez dator bat
2012ko urtarrilaren 1eko erroldatze-datu errealekin. Hain zuzen, datu horien arabera, %6,9 da
atzerritarra. Hau da, bertako biztanleek atzerritarren bolumenari buruz duten ustea egiazko bolu-
menaren halako bi baino handiagoa da. 
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12012ko Barometroan erantzuteko beste aukera bat gehitu da lehendik zeudenetara: “kopuru egokia da”. Beraz,
kontuan hartu behar dugu alderdi hori emaitzak interpretatzerakoan eta, batez ere, emaitzen bilakaerari buruz-
ko irakurketa egiterakoan.



Atzerritarrei buruzko iritziak eta jarrerak

Aurreko lau urteetan horixe bera gertatu izan da, eta, bitxia bada ere, hori hautematen duten
pertsonen batez bestekoa %16 eta %18 artekoa izan da beti (3. grafikoa). Zehazki, 2007an,
hemengo jendeak uste zuen euskal gizartearen %17,9 atzerritarra zela; 2008an, %16,8;
2009an, %17,2; eta, azkenik, 2012an, %15,9. 

3. grafikoa. Zure ustez, EAEn bizi diren ehun pertsonatik zenbat dira atzerritarrak?

4G. Zure ustez, Euskadin bizi diren 100 pertsonatik gutxi gorabehera zenbat jaio dira atzerrian, Espainiatik kanpo?

Hori horrela izanda ere, erroldatutako atzerritarren ehunekoak gora egiten du urtero, eta horrek
erakusten digu ez datozela bat hautematen den bolumen konstantea eta erroldako datuek era-
kusten duten egiazko bolumenaren gorakada. 2012an, apal bada ere, behera egin du bolume-
naren pertzepzioak, baina %16 eta 18 artean eusten dio urtero.

Galdera horren erantzunak adierazten ditu 4. grafikoak, baina EAEn erroldatuta dauden atzerri-
tarrei buruzko datu erreala eman ondoren. Hori egitearen arrazoia da jakitea ea egiazko kopuruen
berri izateak eraginik ba ote duten atzerritarren bolumenaren pertzepzioan. Emaitzek erakusten
dute zifra errealen berri izateak baduela eraginik, baina ez espero zitekeena bezain bestekoa.
Izan ere, bertako biztanleen %16,3k uste du gehiegizkoa dela atzerritarren portzentajea
%6,9koa izatea, %24,6k uste du atzerritarren ehuneko hori nahikoa dela, eta %40,5ek egokia. 

4. grafikoa. Atzerritarren bolumenaren hasierako pertzepzioa eta erroldaren datua eman ondorengoa

5G. Esaten badizut Euskadin bizi diren 100 pertsonatik 6 beste herrialde batzuetan jaiotako etorkinak direla, berdin
pentsatzen jarraitzen duzu ala beste iritzi bat duzu? Zein?
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Aldaketa handiena, hala ere, gutxi direla uste duten pertsonen portzentajea da, %12,5ekoa izan
baita. 2007. urtetik hona izan den bilakaerari erreparatuz gero, aldaketa handiak izan dira emai -
tza horietan, %32tik gaur egungo %12,5era igaro baikara. Hein handi batean askok eta askok
“kopuru egokia da” aukera berriaren alde egin dutelako gertatu da hori. Hala, aldagai horren
denbora-segidan aldaketa ekarri du aukera berriak.

Emaitza horiek erakusten digute, oro har, egiaz Euskadin bizi direnak baino atzerritar gehiago
daudenaren ustea duela euskal gizarteak. Asko dira, gainera, immigranteen kopurua dezentekoa
dela uste dutenak, eta ehuneko adierazgarri batek uste du gehiegi direla. Erroldatutako atzerri-
tarren kopurua uste zutena baino ia hiru aldiz txikiagoa dela esaten zaienean ere, jendeak eutsi
egiten dio pertzepzio horri. Nolanahi ere, azpimarratzekoa da inkestatuen %40,5en iritziz atze-
rritarrak %6,9 izatea portzentaje egokia dela, eta etorkinak egiaz zenbat diren jakiten dutenean
hamar puntu jaisten dela uste hori dutenen ehunekoa. Areago, %12,5en iritziz, gutxiegi ere
badira EAEn bizi diren etorkinak. Horrenbestez, ondorio hau atera dezakegu: gehien-gehienek
uste dute etorkinak berez direna baino gehiago direla, eta jakinarazten zaienean egiaz zenbat
atzerritar dauden erroldatuta, euskal gizarteak bi pentsamolde nabarmen hartzen ditu: ia erdiak,
%40,9k, (aurreko urteetan baino gutxiagok, hala ere) nahiko edo gehiegi direla uste du eta
erdiak baino gehiagok (%59,1ek), kopurua egokia dela edo, areago, baita eskasa ere.

Adierazgarria da, halaber, immigrazioak gora egiteak ez duela eraginik atzerritarren bolumenari
buruz jendeak duen pertzepzioan, antzeko ehunekoak ikusten baitira urtero. Areago, azken baro-
metro honetan pertzepzio horren ehunekoak puntu bat baino gehiago egin du behera. Agerian
geratzen da, beraz, debate publikoak eta mediatikoak zer-nolako eragina duen immigrazioaren
bolumenari buruzko pertzepzioan, eta eragin mediatiko horrek apaldu egiten du, gainera, errol-
datutako atzerritarren egiazko bolumenak izan dezakeen gorakadaren eragina.

Atzerriko etorkinen bolumenaren pertzepzioari buruzko indizea

Hiru galdera horien erantzunekin (galdeketako 3g, 4g eta 5g itemak) atzerriko immigranteen
bolumenaren pertzepzioari buruzko indizea landu dugu. 0tik 10 puntura doa indize hori; horre-
la, jarrera alarmistena eta/edo gehiegizko pertzepzioa dutenak 0 puntura hurbilduko dira, eta
jarrera eta pertzepzio ez hain kezkatua eta zuzenagoa dutenak, 10 puntura. 

Berriro ere lehengoari helduta, estatistika aldetik alde nabarmenak aurkitu ditugu bertako herri-
tar talde batzuen eta besteen artean, zenbait ezaugarri soziodemografiko, sozioekonomiko, ideo-
logiko eta nortasunezkoen arabera eta kulturartekotasun-mailaren arabera. Hala, immigranteen
bolumenaz duten pertzepzioaren arabera, honako hau da jarrera toleranteena agertzen duten
pertsonen profila (eskalan puntuazio handiagoa):

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Gizonezkoak (5,25 puntu)
• 18 urtetik 29ra bitarteko pertsonak (5,34 puntu)
• 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi direnak (5,42 puntu)
• Goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituztenak (5,92 puntu)
• Bizkaian bizi direnak (5,24 puntu) 
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– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 2.500 euro baino gehiagoko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak
(5,64 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik dauden pertsonak (5,40 puntu)
• Ikasleak (5,85) edo lanean ari diren pertsonak (5,28 puntu)
• Estatus sozioekonomiko altua eta erdi-mailako altua duten pertsonak (6,04 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Agnostikoak, ateoak edo erlijioarekiko axolarik ez dutenak (5,36 puntu)
• Euskaraz hitz egiten duten pertsonak (5,33 puntu) 
• Euskaldun sentitzen diren pertsonak eta espainiar baino gehiago euskaldun sentitzen dire-

nak (5,20 puntu) 
• Ezkerreko ideologia duten pertsonak (5,40 puntu)
• Beren burua muturreko euskal nazionalistatzat duten pertsonak (5,24 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakasta dutela adierazten dutenak (5,17) edo horri buruz iritzi garbirik ez dute-
nak (5,06 puntu)

• Pertsona baikorrak (5,04) edo horri buruz iritzi garbirik ez dutenak (5,21 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak dituzten pertsonak (5,15) edo horri buruz iritzi gar-

birik ez dutenak (5,13 puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Bertakoak gehiengo diren auzoetan bizi diren pertsonak (5,19) edo jatorri aldetik nolabai-
teko nahasketa duten auzoetan bizi direnak (5,06 puntu)

• Etorkinekin harreman handia (5,27) edo erdi-mailakoa (5,04 puntu) duten pertsonak

Beste muturrean dugu immigrazioarekiko jarrera uzkurrena duten pertsonen profila (eskalan pun-
tuazio txikiagoa). Immigrazioaz ikuspegi puztua dute pertsona horiek. Hauexek dira:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Emakumezkoak (4,70 puntu)
• 64 urtetik gorako pertsonak (4,79 puntu)
• Hiriburuetan (4,89) eta 20.000 eta 150.000 biztanle arteko udalerrietan bizi direnak

(4,76 puntu)
• Ikasketarik gabeko pertsonak (4,25), edo lehen mailako ikasketak dituztenak (4,45 puntu)
• Araban bizi direnak (4,58 puntu) 

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean gehienez ere 1.000 euroko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak
(4,38 puntu)

• Beren egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden pertsonak (4,53) eta egoera horren ardu-
rarik ez dutenak (4,79 puntu)
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• Etxekoandreak (4,45) eta langabeak (4,27 puntu)
• Estatus sozioekonomiko erdi-mailako baxua duten pertsonak (4,59), edo baxua dutenak

(4,16 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Pertsona katoliko praktikanteak (4,77 puntu) eta ez-praktikanteak (4,84 puntu)
• Euskaraz hitz egiten ez duten pertsonak (4,58 puntu) 
• Espainiar sentitzen diren pertsonak eta euskaldun baino gehiago espainiar sentitzen dire-

nak (4,55 puntu) edo ideologia axola ez zaienak (4,69 puntu)  
• Eskuineko ideologia duten pertsonak (4,23 puntu)
• Beren burua nazionalista espainiartzat jotzen duten pertsonak (4,58 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakastarik ez dutela dioten pertsonak (4,57 puntu)
• Pertsona ezkorrak (4,58 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen txarrak dituzten pertsonak (4,64 puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Immigranteak gehiengo diren auzoetan bizi diren pertsonak (4,39 puntu)
• Etorkinekin harremanik ez duten pertsonak (4,59 puntu) 

Etorkinen presentziaren pertzepzioa: bolumena. Ondorioak

Laburbilduz, datuek argi adierazten dute EAEko gizarteak immigrazioari buruz duen uste
edo pertzepzioa ez datorrela bat EAEn bizi diren atzerritarren bolumenarekin, egiaz bizi dire-
nak baino atzerritar gehiago bizi direla uste baitu. Zehazki, estatistika ofizialetan erregistra-
tuta eta erroldatuta dauden atzerritarren ehunekoa baino ia hiru aldiz portzentaje handia-
goa hautematen du euskal gizarteak. Horrez gainera, bertan bizi diren atzerritarren kopurua
baloratzeko eskatzen denean, gehienek uste dute askotxo edo gehiegi direla. Datu hori esan-
guratsua da, aintzat hartzen bada atzerritarren portzentajea, Euskal Autonomia Erkidegoan,
nahiko apala dela, beste lurralde batzuekin alderatuz gero.

Alde horretatik, Barometroak beste datu esanguratsu bat ere erakusten du: inkestatzaileak
atzerritarren benetako portzentajea (%6,9) jakinarazten denean, “askotxo edo gehiegi” dire-
la uste dutenek kontrako bi jarrera nabarmen hartzen dituzte; hala, batzuek gehiegi edo
nahiko direla esaten dute (%40), eta beste batzuek kopurua egokia dela adierazten dute
(%40,5).

2007. urtetik hona izan den bilakaera aztertzen badugu, ikusten da, bitxia bada ere, hau-
tematen den atzerritarren kopuruak egonkor dirauela, nahiz eta urtetik urtera igo egin den
erroldatutako atzerritarren kopurua. Hau da, atzerritar gehiago izateak ez du esan nahi bolu-
men handiagoa hautematen edo sumatzen denik. 
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Etorkinen presentzia arazotzat hautematea

Bizikidetza arriskuan jar dezaketen faktoreetako bat da immigrazioa arazotzat hautematea edo
ikustea. Alderdi edo puntu hori aztertzeko, Euskadin gaur egun zer hiru arazo nagusi dauden gal-
detu dugu lehenik eta behin, eta modu espontaneoan, bat-batean, eman diren erantzunak bildu
ditugu. Gerora, Eurobarometroan baliatzen den moduko arazo-zerrenda bat erakutsi ondoren egin
dugu galdera bera. Azkenik, galdera bera egin dugu baina immigrazioa arazo pertsonaltzat har-
turik.

5. grafikoan jaso dira bat-bateko erantzunak. Langabezia da, alde handiarekin, inkestari eran -
tzun diotenen arazorik handiena (%85,4); ondoren, arazo ekonomikoak (%28,5), eta politikariak
(%15,5) datoz. Bat-bateko hiru erantzunetan, EAEko biztanleen %11,6k aipatu du immigrazioa
arazo gisa, eta %2k adierazi du Euskadiko arazo nagusia dela. Ikusten da, horrenbestez, krisi
ekonomikoak eragina izan duela arazoak hautemateko orduan, krisiarekin lotutako arazoak baiti-
ra garrantzitsuenak jendearentzat.

2011ko datuekin alderatuta, immigrazioa arazotzat hautematen dutenen ehunekoak gora egin
du, apal bada ere, %10,7tik %11,6ra. Alabaina, gorakada apal horrek adierazten du arazotzat
hautematen dutenen ehunekoa egonkor mantendu dela urtea joan urtea etorri, are gehiago krisi
ekonomiko sakoneko egoeran, eta testuingurua hori izanda, bat-bateko erantzunetan, %2k soilik
esan du immigrazioa dela Euskadiko arazo nagusia.

Hipotesi zabalduenak dio immigrazioaren pertzepzioak okerrera egiten duela krisi ekonomikoa
luzatzen den heinean. Hala ere, emaitza horiek ez dute hipotesi hori betetzen. Zer esaten digu
datu horrek, Euskadin ez dela gizarte-arazotzat hartzen immigrazioa? Hipotesi hori oso konple-
xua denez, ezin dugu horrelako ondoriorik atera datu horretan oinarrituta. Datu horrek adieraz-
ten duena da krisiak gizartean eragin dituen ondorio larrien ondorioz, herritarrek arazo sozioeko-
nomikoak lehenetsi dituztela, eta gainerakoak bigarren mailan geratu direla.

Aztertzen badugu 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 eta 2012ko barometroen bilakaera (6. gra-
fikoa), ikus daiteke azkeneko bost urteetako bat-bateko erantzunetan langabezia hartzen dela
Euskadiko arazorik handientzat. Langabeziaren inguruko kezkak izugarri egin zuen gora 2009an,
krisia gogor jotzen hasi zenean, areagotzen jarraitu zuen 2011. urtera arte, eta 2012an ere gora
egin du, herritarren %85,4k Euskadiko arazo nagusitzat jo baitu 2012ko barometroan. Hala,
2007tik hona %38 handitu da langabeziarekiko kezka. Bestalde, nabarmen jaitsi dira ETAren
edo pentsioen gaiek eragindako kezkak. Terrorismoaren arazoarekiko kezka, %50 ingurukoa iza-

2012ko Barometroan, lehen aldiz, behera egin du “gehiegi edo nahiko” direla uste dute-
nen ehunekoak, eta, orobat, behera egin du gutxi direla uste dutenen portzentajeak ere
(%12,5). Gutxi gorabehera, 10etik 1ek uste du hori. Beherakada horren arrazoi nagusia da
aurten, erantzunen artean, “kopurua egokia da” aukera zegoela, eta erantzun horren alde
egin duela inkestatuen %40k. Hala, aukera horrek apaldu egin du mailaketa eta arindu egin
du muturreko edo polarizatutako erantzunen eragina. 
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tetik %4,7 izatera igaro da 2012an, eta pentsioen gaiarekiko kezka ere jaitsi egin da, 2011n
%11,9 izatetik 2012an %4,9 izatera. 

5. grafikoa. Euskadiko arazoak (bat-bateko erantzunak) 

1G. Zure ustez, zein dira gaur egun Euskadik dituen hiru arazo nagusiak?

6. grafikoa. Euskadiko arazo nagusien bilakaera. 2007-2012

Immigrazioaren gaian, berriz, bilakaera ez da uniformea izan. 2007. urtean, EAEko gizartearen
%15ek hartzen zuen arazotzat bat-bateko erantzunetan, baina portzentaje hori %7,2ra jaitsi zen
2008an. Urte horretatik aurrera, immigrazioa arazotzat hartzen duten pertsonen ehunekoak gora
egin du, harik eta 2010ean %15,4ra iritsi zen arte. Hain zuzen, 2010ekoa da ehunekorik han-
diena. 2011n berriro ere behera egin zuen portzentajeak, %10,7ra, eta 2012an ere pareko
balioetan eutsi dio, %11,6an.

Inkesta-egileak aukeran utzitako arazo-zerrenda ikusi ondoren herritarrek emandako erantzunak
adierazten ditu 7. grafikoak. Inkesta-egileak hamar arazoko zerrenda eman zien aukeran, herri-
tarrek hiru hautatzeko. Erantzun horiek adierazten dute immigrazioa arazotzat hartzen dutenen
portzentajea %17,5era igotzen dela, hau da, bat-batean emandako erantzunetan baino %5,9
gehiago. Hala ere, egoera ekonomikoaren ondorioz sortutako arazoak dira oraindik ere garrantzi -
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tsuenak euskal gizartearentzat: langabezia (%80,7), bizitzaren kostua (%48,7) eta pentsioak
(%20,8). Ikusten da, beraz, arazo ekonomikoak direla, immigrazioaren gainetik, euskal gizarte-
ari kezka gehien eragiten diotenak.

Konparatzen badira 2011ko eta 2012ko datuak, ikusten da immigrazioak gora egiten duela,
modu adierazgarrian, iradokitako arazo gisa; izan ere, %17,5era igo da %14,9tik, hau da, 2,6
puntu. Nolanahi dela ere, 2010eko portzentajetik behera jarraitzen du.

7. grafikoa. Euskadiko arazoak (iradoki ondorengo erantzunak)

2G. Txartel honetan aurkeztutako arazoen artean, zure ustez zein dira Euskadiko hiru nagusiak? 

Bestalde, komeni da jakitea bertako herritarrek arazo pertsonaltzat hartzen ote duten immigra-
zioa. Eremu pertsonalak garrantzi berezia du bizikidetzan. Emaitzek argi adierazten dute euskal
gizarteak ez duela halakorik ikusi edo hautematen, bat-bateko erantzunetan %0,8k baino ez
baitu aipatu baitu lehen arazotzat, eta aipamen guztiak aintzat hartuta, berriz, %6,2k soilik.
2011ko datuekin alderatuz gero, immigrazioa arazo pertsonaltzat jotzen dutenen ehunekoak gora
egin du, apal bada ere, %5,6tik %6,2ra. 

Konparazio interesgarri bat egiten da 8. grafikoan: immigrazioa arazotzat hartzen da, batik bat,
inkestatzaileak immigrazioaren gaia iradokitzen duenean, baina, inkestatuak bat-batean erantzu-
ten badu edo arazo pertsonala ote den galdetzen bazaio, ez da hainbesteko arazotzat hartzen.
Joera horrek adierazten du “immigrazioaren arazoa” ez dela larria bihurtzen jendearentzat, bal-
din eta gaia ez bada gizarte-debateko gaien artean sartzen; izan ere, gaia iradokitzen denean
adierazten baitu jendeak, batik bat, gaia arazo bat izan daitekeela, eta oso jende gutxik ikusten
du arazo pertsonal moduan.

3,7

4,6

9,1

12,7

53,5

15,6

16,1

16,8

17,1

17,5

20,8

48,7

80,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Langabezia

Bizitzaren kostua

Pentsioak

Immigrazioa

Hazkunde ekonomikoa

Aberatsen eta pobreen arteko desberdintasunak

Delinkuentzia

Osasun sistema

Lehen aipamena Aipamenak guztira

15,0
7,2

12,9 15,4
10,7 11,6

2007 2008 2009 2010 2011 2012

25

Atzerritarrei buruzko iritziak eta jarrerak



8. grafikoa. Immigrazioa Euskadin arazotzat hartzeak izan duen bilakaera, iradokia eta pertsonala. 2007-
2012

2G. Txartel honetan aurkeztutako arazoen artean, zure ustez zein dira Euskadiko hiru nagusiak?
21G. Zein dira zuri pertsonalki gehien eragiten dizuten hiru arazoak? (gehienez ere 3 erantzun: bat-bateko erantzuna)

Arazo pertsonal nagusiek 2007tik aurrera denboran izan duten bilakaera aztertzen badugu, 9.
grafikoak azaltzen duen argazkia ateratzen zaigu. Bertan ikusten da, azken urtebetean zertxobait
apaldu bada ere, langabezia dela euskal gizarteak duen arazo pertsonal handiena: 2011n,
%56,2k adierazi zuen langabezia dela gure arazo nagusia eta 2012an, %52,8k. Immigrazioa
arazo pertsonaltzat hartu dutenen ehunekoa hazi egin da zertxobait (%6,2) eta 2009ko zifren
parera iritsi da 2012an.

9. grafikoa. Immigrazioa Euskadin arazotzat hartzeak izan duen bilakaera, iradokia eta pertsonala. 2007-2012

Atzerriko immigrazioa arazotzat hartzearen indizea

Hiru galdera horien erantzunekin (galdetegiko 1g, 2g eta 21g itemak), pertzepzio-indize bat
landu dugu: atzerriko immigrazioa arazotzat hartzearen indizea. Atal hori ere 0tik 10erako eska-
la batean taxutu dugu. Horrela, immigrazioa arazo izatearekin gehien lotzen dutenak 0 puntura
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hurbilduko dira, eta arazotzat hartzen ez dutenak, 10 puntura. Indize hori nola landu den zeha -
tzago jakiteko, irakurleak jo beza metodologiaren kapitulura.

Ikerketa-eremu horretan ere estatistika aldetik alde esanguratsuak hauteman ditugu herritar
multzo batzuen eta besteen artean, gurutzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrenbestez,
immigrazioa arazo pertsonala ote den galdetuta, honako hau da jarrera toleranteena erakutsi
duten pertsonen profila:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Gizonezkoak (9,21 puntu)
• 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi direnak (9,41 puntu)
• Goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituztenak (9,48 puntu)
• Bizkaian bizi direnak (9,39 puntu) 

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Estatus sozioekonomiko altua eta erdi-mailako altua duten pertsonak (9,44 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hitz egiten duten pertsonak (9,26 puntu) 
• Zentroko edo ezkerreko ideologia duten pertsonak (9,27 puntu)
• Beren burua muturreko euskal nazionalistatzat duten pertsonak (9,19 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Beren buruz ez ezkortzat eta ez baikortzat ez duten pertsonak (9,22 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak dituzten pertsonak (9,12) edo horri buruz iritzi gar-

birik ez dutenak (9,22 puntu)
• Ingurune pertsonal eta sozial sendoa dutela dioten pertsonak (9,22 puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Bertakoak gehiengo diren auzoetan bizi diren pertsonak (9,07) edo jatorri aldetik nolabai-
teko nahasketa duten auzoetan bizi direnak (9,20 puntu) 

Beste muturrean, immigrazioarekiko jarrera uzkurrena agertu duten pertsonen profila dugu.
Immigrazioari buruzko ikuspegi negatiboa dute pertsona horiek, eta hortik beren jarrera uzkurra.
Hauexek dira:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Emakumezkoak (8,88 puntu)
• Hiriburuetan (8,94) edo 20.000 eta 150.000 biztanle arteko udalerrietan bizi direnak

(8,84 puntu)
• Ikasketarik gabeko pertsonak (8,87), edo unibertsitateko erdi-mailako ikasketak dituztenak

(8,81 puntu)
• Araban bizi direnak (9,02 puntu) eta Gipuzkoan bizi direnak (8,83 puntu) 
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– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Estatus sozioekonomiko erdi-mailako baxua duten pertsonak (8,93), edo baxua dutenak
(8,84 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hitz egiten ez duten pertsonak (8,80 puntu) 
• Zentroko ideologia duten pertsonak (8,67 puntu)
• Beren burua nazionalista espainiartzat jotzen duten pertsonak (8,70 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Pertsona ezkorrak (8,87 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen txarrak dituzten pertsonak (8,78 puntu)
• Ingurune pertsonal eta sozial ahula dutela dioten pertsonak (8,80 puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Immigranteak gehiengo diren auzoetan bizi diren pertsonak (8,64 puntu)

Etorkinen presentzia arazotzat hautematea

Laburbilduz, gizarte-arazotzat hartzen al da immigrazioa Euskal Autonomia Erkidegoan?
2012ko Barometroak adierazten du gizartearen gehiengoak ez duela pertsona immigrante-
en presentzia arazo sozial edo pertsonaltzat hartzen. Soilik %11,6k erantzun du, bat-
 batean, immigrazioa arazo bat dela, eta %6,2k hartzen du arazo pertsonaltzat. Inkesta-
egile edo galdetzaileak immigrazioaren gaia iradokitzen duenean, neurri handiago batean
hartzen da immigrazioa arazotzat. Krisiak enpleguan izan ditzakeen eragin kaltegarriak,
bizitzaren kostua eta pentsioak dira euskal gizartearen kezka nagusiak (iradokitako arazo-
en artean).

Aurreko urtearekin alderatuta, 2012an berriro ere zertxobait gora egin du immigrazioa ara-
zotzat jotzen dutenen ehunekoak. 2008tik 2010era etorkinen presentzia arazotzat haute-
maten zutenen ehunekoak gora egin zuen, 2011n nabarmen behera, eta 2012an berriro
ere zertxobait gora egin du.

Krisi ekonomikoa handitzen eta denboran luzatzen ari dela ikustea da gizartearen kezka
handiena, agerikoa baita langabezia gora egiten ari dela, gizarte-alorreko murrizketak egi-
ten ari direla eta ongizate-estatua gero eta gehiago kolokan dagoela. Horiek dira debate
publiko eta mediatikoen gai nagusiak, eta ezkutatu edo bigarren maila batean geratu dira
aurreko Barometroetan garrantzitsutzat jo ziren gainerako arazoak.

Alde horretatik, krisi ekonomikoaren eta immigrazioaren artean sortu ohi den erlazio nega-
tiboa kontuan hartuta, normaltzat hartu behar da 2012an immigrazioa arazotzat jotzen
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Euskal gizartean duen eragina

Atzerriko biztanleen hazkundeak euskal gizartean izan dezakeen eragina, positiboa nahiz nega-
tiboa, aztertuko dugu atal honetan, eta zenbait alderdiri erreparatuko diogu horretarako.
Horretarako, ekonomiaren, ongizatearen, euskal identitatearen eta harremanen garapenaren gain
dituen eraginei buruz galdetu diegu inkestatuei. Arloz arlo, euskal gizarteak zer iritzi duen azter-
tu dugu, baita iritzi horrek zer bilakaera izan duen ere. Adibidez, arlo bakoitzean honako alder-
di hauei buruz galdetu diegu:

• ekonomiaren arloan, langabeziari, soldatei, lanpostuei eta abarrei buruz
• ongizatearen arloan, hezkuntza, etxebizitza, ospitale eta gizarte-laguntzei buruz 
• euskal identitatearen arloan, hizkuntzaren erabilera eta hedapenari buruz
• harremanen garapenari buruz

Horrez gain, indize sintetiko hauek landu eta aztertu ditugu, eta amaitzeko, ondorioak atera
ditugu:

• Atzerriko immigrazioak ekonomian duen eraginaren pertzepzioari buruzko indizea
• Atzerriko immigrazioak euskal gizartearen gain duen eraginaren pertzepzioari buruzko indizea
• Immigrazioak duen eragin osoaren pertzepzioari buruzko indizea

Ekonomian

Krisi ekonomikoak eraginik ba al du immigrazioak ekonomian dituen ondorioei buruz bertako
herritarrek duten ikuspegi edo pertzepzioan? Badu bai, eraginik, eta ikusita gaur egun langabe-
zia eta arazo ekonomikoak direla euskal gizartean kezka gehien sortzen duten gaiak, komeni da
herritarrek immigrazioaren gaiari buruz duten balorazioaren berri izatea.

Oro har, esan dezakegu, 10. eta 11. grafikoetan ikusten den moduan, Euskal Autonomia
Erkidegoko herritarren ustez immigrazioak eragin kaltegarriagoa duela ekonomian onuragarria
baino. Baina esan behar da anbibalentzia-maila bat eta ñabardurak ere badirela, eta ez dela argi
eta garbi kaltearen edo onuraren alde egiten.

Bertako herritarren %54k uste du atzerritarrek langabezia handitzen dutela Euskadin, eta
%30ek ezetz uste du (10. grafikoa). Bestalde, %70,5ek uste du immigrazioak kalte handiagoa
egiten diela pobreei, aberatsei baino (11. grafikoa). Inkestatuen %41,2k ez du uste immigran-
teak beharrezkoak direnik ekonomia-sektore jakin batzuetan lan egiteko, eta %36,6k baietz uste
du, beharrezkoak direla.

dutenen ehunekoak zertxobait gora egin izana, 2011ko datuekin alderatuz gero. Hain
zuzen, estatuan egin diren beste azterlan batzuei erreparatzen badiegu, gizartean gero eta
joera handiagoa dago immigrazioa arazo sozialtzat hartzeko. Nolanahi dela ere, zifrak ez
dira modu ikusgarrian hazi, eta aurreko urteetan jasotakoen antzekoak izan dira.
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10. grafikoa. Atzerriko immigrazioaren eragin ekonomikoa Euskadin (2010-2012)

17jG. Atzerritarrek langabezia handitzen dute Euskadin

11. grafikoa. Atzerriko immigrazioaren eragin ekonomikoa Euskadin (2004-

6bG. Bizitzera eta lanera datorren jendeak kalte handiagoa egiten die pobreei aberatsei baino. 

6aG. Soldata jaitsi egiten da hona bizitzera eta lanera datozenengatik.

6cG. Immigranteak behar ditugu gure ekonomiako sektore batzuetan lan egiteko*
* 2004, 2007, 2008 eta 2009ko barometroak: Immigranteek hemengoek nahi ez dituzten postuak betetzen dituzte. 
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6eG. Ekonomiak hobeto funtzionatzen du, hemengo jendeak bete nahi ez dituen postuak betetzen baitituzte etorki-
nek.

Aldiz, inkestatuen %43,6k ez du uste soldatak EAEra bizitzera eta lan egitera datozen pertso-
nen ondorioz jaisten direnik; %41,3k, ordea, baietz uste du (10. grafikoa). Azkenik, %40,6ren
ustez, egia da immigrazioari esker ekonomiak hobeto funtzionatzen duela, bertako biztanleek
nahi ez dituzten lanpostuak betetzen dituztelako etorkinek; %36,9k, ordea, ez du horrela denik
pentsatzen.

Aztertuz gero 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 eta 2012ko barometroek izan duten bila-
kaera, ikusten da, krisi ekonomikoa luzatu ahala, indar handiagoa hartu dutela, zenbait kasutan,
jarrera negatiboek:

– Ekonomia-egoera oneko eta krisirik gabeko garai batean, 2004. urtean, inkestatuen %40k
adierazi zuen immigranteen etorrerak soldaten jaitsiera zekarrela, eta %47 ez zegoen ados
horrekin. 2012an erabat bestelakoa da jendearen iritzia: %41,3k baietz uste du, etorkinek
soldaten jaitsiera dakartela, eta, aldiz, %43,6k ez du uste horrela denik. 

– Euskal Autonomia Erkidegoko gizarteak, duela zenbait urte, beharrezkoa ikusten zuen per -
tsona immigranteak izatea ekonomia-sektore jakin batzuetan lan egiteko, baina aldatu egin
da ideia horrekiko adostasun-maila. 2004an, inkestatuen %80k uste zuen atzerriko esku-
lana behar zela, baina 2012an erdia baino gutxiagora jaitsi da ehuneko hori (%36,6), eta
atzerritarren etorrerarekiko ezadostasuna, berriz, %11koa zen 2004an, eta %41,2ra igo da
2012an. Beraz, 2004tik hona erabat aldatu da herritarren iritzia, eta orain gehiengoak uste
du ez ditugula etorkin gehienak behar gure ekonomiako sektore batzuetan lan egiteko.
Bistan denez, langabeziaren gorakadak eta zenbait lanpostutan eskaintza murrizteak era-
gin nabarmena izan du joera horretan.

– Ildo berean, %63tik (2004. urtean) %40,6ra jaitsi da (2012an) bertako jendeak nahi ez
dituen lanak betetzeagatik immigrazioak ekonomiari laguntzen diola pentsatzen duen biz-
tanleen portzentajea. Pertzepzio horren ehunekoa pixkanaka joan da jaisten 2004tik hona,
eta horren adierazle izan dira 2004tik 2012ra arteko barometroak. Krisiaren eta enplegu-
eskasiaren ondorioz, aldatzen ari da herritarren ikuspegia, eta zehazki immigrazioak gutxi
ordaindutako lanpostu jakin batzuk betetzeko duen balio instrumentalari buruzko iritzi
publikoa.

– Immigrazioak langabezian duen eraginari buruzko galderari erantzutean (2010eko
Barometroan egin zen lehen aldiz galdera hori), ikusten da immigrazioaren eta langabezia-
ren igoeraren arteko loturari buruzko iritzi-jarrerak behera egin duela %60,8tik (2010ean)
%54ra (2012an).
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– Azkenik, euskal gizartearen gehiengoak uste du, orain arte egin duen moduan, atzerritarren
etorrerak kalte handiagoa egiten diela pobreei aberatsei baino (%70etik gorako portzenta-
jean 2009az geroztik); hala ere, gero eta gehiago dira horrekin ados ez dauden pertsonak
(%10,6, 2009an eta %18,3, 2012an).

11. grafikoa. Atzerriko pertsonen etorrerak ekar ditzakeen ondorio ekonomikoekiko kezka

Lana aurkitzea

22aG. Atzerriko pertsona gehiago iristeak zuri edo zure familiari modu negatiboan eragiteak kezkatzen zaitu, zehaz-
ki esparru hauetan: Lana aurkitzea

Immigrazioak ekonomian dituen ondorioei buruzko jarrera eta pertzepzio orokor horiek antzema-
ten dira, halaber, bertako biztanleek ekonomia pertsonalari edo familiarrari buruz ematen dituz-
ten iritzietan. Datuek 2008tik izan duten bilakaerari erreparatzen badiogu, ikusten da krisiaren
eraginez areagotu egin direla balorazio negatiboak, eta, era berean, murriztu egin dela pertsona
immigranteen kolektiboari aurreko urteetan egozten zitzaion lan-funtzionalitatearekiko babesa.
Hala, 11. grafikoan ikusten den bezala, 2008an herritarren heren bat zegoen kezkatuta lana aur-
kitzeko orduan etorkinek izan dezaketen eraginaz (%35,8), eta lau urte geroago, herritarren ia
erdiak (%48,2) dauka kezka hori.

Esparru horretako bost galderei (galdetegiko g6a, g6c, g6e, g6e, g17j eta g22a itemak) eman-
dako erantzunekin, atzerriko immigrazioak sortutako eragin ekonomikoen pertzepzioari buruzko
indizea landu dugu. Indizearen eskala 0tik 10 puntura doa; horrenbestez, immigrazioak ekono-
mian duen eraginari buruzko ikuspegi negatiboena dutenak 0 puntura hurbilduko dira, eta ikus-
pegi positiboena dutenak 10 puntura. 

Ikerketa-eremu horretan ere estatistika aldetik alde esanguratsuak hauteman ditugu herritar
multzo batzuen eta besteen artean, gurutzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrenbestez,
immigrazioak ekonomian duen eraginari buruzko pertzepzio positiboa agertu eta, horren bidez,
jarrera toleranteena erakutsi duten pertsonen profila honako hau da:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Hiru lurraldeetako hiriburuetan bizi direnak (5,05 puntu)
• Goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituztenak (5,26 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 1.801 euro eta 2.500 euro arteko diru-sarrera garbiak dituzten per -
tsonak (5,42) edo 2.500 eurotik gorako sarrerak dituztenak (5,78 puntu)
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• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik dauden pertsonak (5,72 puntu)
• Ikasleak (5,54 puntu)
• Estatus sozioekonomiko altua eta erdi-mailako altua duten pertsonak (6,19 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Agnostikoak, ateoak edo erlijioarekiko axolarik ez dutenak (5,30 puntu)
• Euskaraz hitz egiten duten pertsonak (5,15 puntu) 
• Ezkerreko ideologia duten pertsonak (5,46 puntu)
• Beren burua ez nazionalista espainiartzat ez nazionalista euskalduntzat jotzen ez duten

pertsonak (5,03 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakasta dutela dioten pertsonak (5,40 puntu)
• Pertsona baikorrak (5,14) edo horri buruz iritzi garbirik ez dutenak (4,99 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak dituzten pertsonak (5,45 puntu)
• Ingurune pertsonal eta sozial sendoa (4,94 puntu) edo erdi-mailakoa dutela dioten pertso-

nak (5,04 puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Bertakoak gehiengo diren auzoetan bizi diren pertsonak (5,06) edo jatorri aldetik nolabai-
teko nahasketa duten auzoetan bizi direnak (4,94 puntu)

• Etorkinekin harreman handia (5,24) edo erdi-mailakoa (5,04 puntu) duten pertsonak
• Bizitzan kulturartekotasun-maila altua (5,31) edo ertaina (5,25 puntu) duten pertsonak

Beste muturrean, immigrazioarekiko jarrera uzkurrena agertu duten pertsonen profila dugu.
Immigrazioak ekonomian duen eraginari buruzko ikuspegi negatiboa dute pertsona horiek, eta
hortik beren jarrera uzkurra. Hauexek dira:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi direnak (4,36 puntu)
• Ikasketarik gabeko pertsonak (4,25), edo lehen mailako ikasketak dituztenak (3,93 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean gehienez ere 1.000 euroko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak
(4,11) eta 1.101 eta 1.800 euro arteko sarrerak dituztenak (4,65 puntu)

• Beren egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden pertsonak (4,12) eta egoera horren ardu-
rarik ez dutenak (4,41 puntu)

• Langabeak (3,80), etxekoandreak (4,15) eta erretiroa hartuta dauden pertsonak (4,59 puntu)
• Estatus sozioekonomiko erdi-mailako baxua duten pertsonak (4,21), eta baxua dutenak

(4,23 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Pertsona katoliko praktikanteak (4,47 puntu) eta ez-praktikanteak (4,72 puntu)
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• Euskaraz hitz egiten ez duten pertsonak (4,49 puntu) 
• Zentroko ideologia duten pertsonak (4,36 puntu)
• Beren burua nazionalista espainiartzat jotzen duten pertsonak (4,37 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakastarik ez dutela dioten pertsonak (3,98 puntu)
• Pertsona ezkorrak (4,23 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen txarrak dituzten pertsonak (4,20 puntu)
• Ingurune pertsonal eta sozial ahula dutela dioten pertsonak (4,09 puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Immigranteak gehiengo diren auzoetan bizi diren pertsonak (4,22 puntu)
• Etorkinekin harremanik ez duten pertsonak (4,22 puntu)
• Bizitzan inolako kulturartekotasun motarik izan ez duten pertsonak (4,29) edo kulturarte-

kotasun-maila baxua izan dutenak (4,68 puntu)

Ongizatearen arloko eraginak: irakaskuntza, etxebizitza, ospitaleak, gizarte-laguntza

Atal honetan, atzerriko pertsona gehiago etortzeak beren ongizate-egoeran izan dezakeen eragi-
nak kezkarik sortzen ote dien galdetu zaie herritarrei (13. grafikoa); zehazki, gizarte-laguntzak
eskuratzeari, irakaskuntzaren kalitateari, etxebizitzari eta osasun-arretari loturiko alderdiei buruz
galdetu zaie.

Bertako biztanleria kezkatuta dago immigrazioak bere ongizatearen hainbat alderditan izan deza-
keen eragin kaltegarriaz, eta, bereziki, gizarte-laguntzak eskuratzeko aukeretan eta ospitaletako
itxaronaldietan izan dezakeen eraginaz. Inkestatutako hamar pertsonatatik ia seik (%57,6) uste
du etorkinen etorrera dela-eta zailago izango duela gizarte-laguntzaren bat jasotzea. Kezka hori
nabarmen areagotu da, 2008an %41,6 baitzen iritzi horretakoa. Era berean, inkestatuen erdia
baino gehiago kezkatuta dago ospitaletako itxaronaldiekin. Ehunekoak, gainera, nabarmen egin
du gora: 2008an, %37,2k uste zuen denbora luzeagoz itxaron behar izaten zela ospitaleetan, eta
lau urteren buruan, berriz, %51,3k adierazi du uste hori.

Gainerako gai-alorretan, kezka txikiagoa da, eta gehienek uste dute immigrazioak ez duela era-
ginik beren ongizatean. Hala, etxebizitza bilatzeko orduan, %43,8ren iritziz immigrazioak badu
eragina, eta %54,5ek ezetz uste du. 

Amaitzeko, inkestatutako herritar gehienen arabera (%65,6), irakaskuntzaren kalitateak ez du
okerrera egingo atzerritarrak etortzearen ondorioz. Alabaina, datuen bilakaerari erreparatzen
badiogu, 2008tik hona ia bikoiztu egin da immigranteen etorrerak kalitate okerragoko irakas-
kuntza jasotzea eragiten duela uste dutenen portzentajea: 2008an, %17,9k adierazi zuen iritzi
hori eta 2012an, berriz, %30ek adierazi du.
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12. grafikoa. Atzerriko immigrazioaren eragina ongizate-estatuan

Kalitate txarragoko irakaskuntza jasotzea

22.d G. Kalitate txarragoko irakaskuntza jasotzea

Etxebizitza aurkitzea

22.b G. Etxebizitza aurkitzea

Ospitaleetan denbora gehiago itxaron behar izatea

22.c G. Ospitaleetan denbora gehiago itxaron behar izatea

Gizarte-laguntzaren bat lortzea

22.f G. Gizarte-laguntzaren bat lortzea
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Laburbilduz, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleei galdetzen zaienean immigrazioak ongiza-
te-sistemaren arlo batean eta bestean duen eraginari buruz, euskal herritarren kezka nagusia da
immigrazioak eragin kaltegarriak izan ditzakeela gizarte-laguntzak eta osasun-arreta jasotzeko
orduan, eta kezka hori ez dela hain nabarmena etxebizitza eskuratzeko aukerei edota hezkuntza-
ren kalitatea okertzeari dagokienean. Nolanahi ere, begien bistakoa da 2004tik 2012ra etenga-
be gorantz egin duela etxebizitza eskuratzeko aukeretan eta hezkuntzaren kalitate hobea jaso -
tzerakoan immigrazioak eragin kaltegarria duela uste dutenen ehunekoak. Ikusi egin beharko da
datozen urteetan zer gertatzen den eta joera horrek goranzko bideari eusten dion. 

Ongizatearen arloei dagokienez, 2012ko barometroan azpimarragarriena da 2011tik 2012ra
nabarmen egin dutela gora pertzepzio negatiboek. Inkestatutako pertsonen iritziz osasun-arloak
eta hezkuntzak okerrera egin du, eta okertze horretan zerikusia izan du immigrazioak. Hau da,
immigrazioak ongizate-estatua higatu egiten duela uste dute herritar gero eta gehiagok.

Hizkuntzaren erabilera eta hedapenerako elementuetan duen eragina

Atal honetan, atzerriko immigrazioak alderdi jakin batzuetan –besteak beste, euskararen erabi-
leran eta hedapenean– izan dezakeen eraginari buruz zer iritzi duten galdetu diegu hemengo biz-
tanleei.

Euskal gizartearen gehiengoak ez du uste immigrazioak euskararen hedapena geldiaraziko due-
nik (%63,8), ezta haren erabilera murriztuko duenik ere gaur egun euskaraz gehien hitz egiten
den EAEko eremuetan (%68). 2010etik hona, gainera, joera aldatu egin da, eta nabarmen uga-
ritu dira jarrera positiboa dutenak; hala, azken bi urteotan, gero eta gehiago dira immigrazioaren
fenomenoak euskararen hedapena ez duela geldiaraziko uste dutenak, baita gaur egun haren era-
bilera nagusi den EAEko eremuetan erabilera hori ez duela murriztuko uste dutenak ere.

Gainera, arlo horretan jarraipena izan du 2011n hasitako joera-aldaketak. Immigrazioak euska-
raren hedapena eta erabilera geldiarazi zezakeela uste zutenen portzentajeak goranzko joera izan
zuen 2008tik 2010era: hala, 2010ean, %27,6k uste zuen immigrazioak euskararen hedapena
geldiaraz dezakeela eta %24,8k erabilera murritz dezakeela. Alabaina, 2011n, arrazoi horrega-
tik euskararen erabilera murritz zitekeela uste zutenen portzentajeak behera egin zuen (%21,2),
eta 2012an ere beherantz egin du (%19,2).

14. grafikoa. Atzerriko immigrazioaren eragina euskal gizartean

Euskararen garapena motelduko du

20aG. Esan zenbateraino zauden ados ala ez ondorengo baieztapenetan esandakoarekin: Immigranteen etorrerak
moteldu egingo du euskararen hedapena
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20bG. Euskararen erabilera murriztuko du, EAEn gaur egun gehienek erabiltzen duten tokietan

Laburbilduz, bertako biztanleak ez daude kezkatuta atzerritarren etorrerak euskararen hedapene-
an eta erabileran izan dezakeen eraginagatik. Gainera, halako joera-aldaketa bat ikusten da
kezka horren bilakaeran, 2011. urteaz geroztik jaitsi egin baita gaiarekin kezkaturik dagoen
inkestatuen ehunekoa.

Arlo honetan egindako galderen erantzunekin (galdetegiko g17e, g20b eta g22e itemak) atzerri-
ko immigrazioak euskal gizartean duen eraginari buruzko pertzepzioaren indizea landu dugu.
Indizearen eskala 0tik 10 puntura doa; horrenbestez, immigrazioak euskal gizartean duen eragi-
nari buruzko ikuspegi negatiboagoa dutenak 0 puntura hurbilduko dira eta ikuspegi positiboagoa
dutenak 10 puntura. 

Beste behin ere estatistika aldetik alde esanguratsuak hauteman ditugu herritar multzo batzuen
eta besteen artean, gurutzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrenbestez, honako hau da
immigrazioak euskal gizartean duen eraginari buruzko iritzi positiboa agertu eta, horrela, jarrera
toleranteena erakutsi duten pertsonen profila:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Hiriburuetan bizi direnak (6,47), 5.000 eta 20.000 biztanle artean dituzten udalerrietan
bizi direnak (6,51) eta 20.000 biztanletik gorako udalerrietan bizi direnak (6,80 puntu)

• Erdi-mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak (6,80) eta goi-mailako unibertsita-
te-ikasketak dituztenak (6,86 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik dauden pertsonak (6,78 puntu)
• Estatus sozioekonomiko altua eta erdi-mailako altua duten pertsonak (6,78 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Agnostikoak, ateoak edo erlijioarekiko axolarik ez dutenak (6,65 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakasta dutela dioten pertsonak (6,94 puntu)
• Pertsona baikorrak (6,80) edo horri buruz iritzi garbirik ez dutenak (6,56 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak dituzten pertsonak (6,90) edo horri buruz iritzi gar-

birik ez dutenak (6,58 puntu)
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• Ingurune pertsonal eta sozial sendoa (6,70 puntu) edo erdi-mailakoa dutela dioten pertso-
nak (6,56 puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Bertakoak gehiengo diren auzoetan bizi diren pertsonak (6,75) edo jatorri aldetik nolabai-
teko nahasketa duten auzoetan bizi direnak (6,51 puntu)

• Etorkinekin harreman handia (6,66) edo erdi-mailakoa (6,66 puntu) duten pertsonak

Beste muturrean, immigrazioarekiko jarrera uzkurrena agertu duten pertsonen profila dugu.
Immigrazioak euskal gizartean duen eragin sozialari buruzko ikuspegi negatiboa dute pertsona
horiek, eta hortik beren jarrera uzkurra. Hauexek dira:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi direnak (5,58 puntu)
• Ikasketarik ez duten pertsonak (5,90 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin ardurarik ez dute pertsonak (6,21 puntu)
• Estatus sozioekonomiko baxua duten pertsonak (6,08 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Pertsona katoliko praktikanteak (6,14 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakastarik ez dutela dioten pertsonak (6,00 puntu)
• Pertsona ezkorrak (5,95 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen txarrak dituzten pertsonak (6,04 puntu)
• Ingurune pertsonal eta sozial ahula dutela dioten pertsonak (5,75 puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Immigranteak gehiengo diren auzoetan bizi diren pertsonak (5,93 puntu)
• Etorkinekin harremanik ez duten pertsonak (6,07 puntu)

Iritzi orokorra: harremanen bilakaera

Immigrante gehiagoren etorrera dela-eta zenbait arlotan –hala nola ekonomian, euskal identitate-
an eta gizarte-ongizatean– bertako biztanleriak sumatzen duen eragina aztertuta, jakin nahi izan
dugu euskal biztanleen eta atzerritarren harremana hobetu ala txartu egin den azken urtean.

Oro har, Euskadiko gizartearen gehiengoaren iritziz (%55,9), bertako herritarren eta atzerritarren
arteko harremana ez da aldatu azken urtebetean. Herritarren hamarretik hiruk uste du harrema-
na okertu egin dela eta %8,7k, berriz, hobetu egin dela.
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Azken barometroko datuak eta 2011koak alderatuz gero, igo egin da harremana okertu egin dela
uste dutenen portzentajea, %23,6tik %31,8ra, hain zuzen, eta txikitu egin da egoerak hobera
egin duela uste dutenen ehunekoa, 2011ko %13,7tik 2012ko %8,7ra, zehazki. 

15. grafikoa. Bertako herritarren eta etorkinen arteko harremanaren bilakaera. 2007-2012

2007. urteaz geroztik bertako biztanleen eta etorkinen arteko harremanen bilakaera adierazten
da 15. grafikoan, eta hor ikusten da behera egiten ari dela harremanak lehengo berean dirauela
uste dutenen ehunekoa, %66,5 izatetik %55,9 izatera. Harremanak okerrera egin duela uste
dutenen ehunekoa, aldiz, bikoiztu egin da: 2007an %14,6k adierazi zuen uste hori eta 2012an,
%31,8k adierazi du. Hain zuzen, azken barometrokoa izan da segidako ehunekorik handiena. 

Arlo horretako galderei emandako erantzunekin (galdetegiko g7, g17k, g22b, g22c, g22d eta
g25 itemak) immigrazioaren erabateko eraginaren pertzepzioari buruzko indizea landu dugu.
Indizearen eskala 0tik 10 puntura doa; horrenbestez, immigrazioaren eragin orokorrari buruzko
ikuspegi negatiboagoa dutenak 0 puntura hurbildu dira eta ikuspegi positiboagoa dutenak 10
puntura. 

Ikerketa-eremu horretan ere estatistika aldetik alde esanguratsuak hauteman ditugu herritar
multzo batzuen eta besteen artean, gurutzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrenbestez,
honako hau da immigrazioaren eragin orokorrari buruzko pertzepzioan jarrera toleranteena era-
kutsi duten pertsonen profila:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Gizonezkoak (5,25 puntu)
• 18 urtetik 29ra bitarteko pertsonak (5,58 puntu)
• Goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituztenak (6,04 puntu)
• Bizkaian bizi direnak (5,59 puntu) 

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 2.500 euro baino gehiagoko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak
(5,69 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik dauden pertsonak (5,67 puntu)
• Ikasleak (6,06) eta lanean ari diren pertsonak (5,34 puntu)
• Estatus sozioekonomiko erdi-mailako altua (5,95) eta ertaina duten pertsonak (5,38 puntu)
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– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Agnostikoak, ateoak edo erlijioarekiko axolarik ez dutenak (5,42 puntu)
• Euskaraz hitz egiten duten pertsonak (5,51 puntu) 
• Euskaldun sentitzen diren pertsonak eta espainiar baino gehiago euskaldun sentitzen dire-

nak (5,15 puntu) 
• Ezkerreko ideologia duten pertsonak (5,35) edo zentro-ezkerrekoa dutenak (5,42 puntu)
• Beren burua euskal nazionalista moderatutzat (5,27) edo muturreko euskal nazionalista -

tzat duten pertsonak (5,08 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakasta dutela adierazten dutenak (5,42) edo horri buruz iritzi garbirik ez dute-
nak (5,20 puntu)

• Pertsona baikorrak (5,42) edo horri buruz iritzi garbirik ez dutenak (5,24 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak dituzten pertsonak (5,47) edo horri buruz iritzi gar-

birik ez dutenak (5,36 puntu)
• Ingurune pertsonal eta sozial sendoa (5,17 puntu) edo erdi-mailakoa dutela dioten pertso-

nak (5,21 puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Bertakoak gehiengo diren auzoetan bizi diren pertsonak (5,17) edo jatorri aldetik nolabai-
teko nahasketa duten auzoetan bizi direnak (5,25 puntu)

• Etorkinekin harreman handia (5,42) edo erdi-mailakoa (5,21 puntu) duten pertsonak
• Bizitzan kulturartekotasun-maila altua (5,41) edo erdi mailakoa (5,30 puntu) duten per -

tsonak 

Beste muturrean, immigrazioarekiko jarrera uzkurrena agertu duten pertsonen profila dugu.
Immigrazioari buruzko ikuspegi negatiboa dute pertsona horiek, eta hortik beren jarrera uzkurra.
Hauexek dira:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Emakumezkoak (4,830 puntu)
• 30 eta 44 urte bitarteko pertsonak (4,98), 45 eta 64 urte bitartekoak (4,99) eta 64 urte-

tik gorakoak (4,79 puntu)
• Ikasketarik gabeko pertsonak (4,23), edo lehen mailako ikasketak dituztenak (4,48 puntu)
• Gipuzkoan bizi direnak (4,74) edo Araban bizi direnak (4,86 puntu) 

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean gehienez ere 1.000 euroko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak
(4,53 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden pertsonak (4,25 puntu)
• Etxekoandreak (4,40) eta langabeak (4,16 puntu)
• Estatus sozioekonomiko erdi-mailako baxua duten pertsonak (4,61), eta baxua dutenak

(4,49 puntu)
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– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Pertsona katoliko praktikanteak (4,85) eta ez-praktikanteak (4,87 puntu)
• Euskaraz hitz egiten ez duten pertsonak (4,52 puntu) 
• Espainiar sentitzen diren pertsonak eta euskaldun baino gehiago espainiar sentitzen dire-

nak (4,40 puntu) 
• Zentroko ideologia duten pertsonak (4,50 puntu)
• Beren burua nazionalista espainiartzat jotzen duten pertsonak (5,01 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakastarik ez dutela dioten pertsonak (4,29 puntu)
• Pertsona ezkorrak (4,24 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen txarrak dituzten pertsonak (4,36 puntu)
• Ingurune pertsonal eta sozial ahula dutela dioten pertsonak (4,27 puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Immigranteak gehiengo diren auzoetan bizi diren pertsonak (4,31 puntu)
• Etorkinekin harremanik ez duten pertsonak (4,45 puntu)
• Bizitzan inolako kulturartekotasun-mailarik izan ez duten pertsonak (4,67 puntu)

Immigrazioak euskal gizartean duen eragina

Laburbilduz, euskal gizarteak immigrazioaren eraginari buruz duen ikuspegia aztertzen
badugu, nabarmena da euskal gizartean kezka gehien sortzen duten gaiak ekonomiarekin,
enpleguarekin eta ongizate-sistemaren zenbait elementurekin zerikusia dutenak direla.
Eta, aldiz, euskararen erabilera eta hedapenarekin zerikusia duten gaietan kezka edo per -
tzepzio negatiboa ez da horrenbestekoa.

Ekonomiaren gaineko eraginak aztertuz gero, efektu kaltegarriaren pertzepzioa gailentzen
da onuragarriarekiko, baina modu anbibalentean. Hala, gehiago dira pentsatzen dutenak
immigrazioak kalte handiagoa egiten diola behartsuei aberatsei baino, Euskadin langabe-
zia areagotzen duela, eta ekonomiaren zenbait sektoretan etorkinak ez direla beharrezko. 

Aitzitik, pertsona gehiagok uste du immigrazioa ez dela haientzat arazo lanpostu bat aur-
kitzeko orduan eta beharrezkoak direla bertako biztanleek nahi ez dituzten zenbait lanpos-
tu betetzeko sektore ekonomiko jakin batzuetan.

Aurreko urteetako barometroekin konparatuz gero, ordea, argi ikusten da handitu egin dela
immigrazioak lan-merkatuan duen eraginarekiko pertzepzio kaltegarri edo negatiboa. Gero
eta gehiago dira lanpostu jakin batzuk betetzeko atzerritarrik ez dela behar pentsatzen
duten pertsonak, eta gero eta gutxiago bertako jendeak nahi ez dituen lanak betetzeagatik
immigrazioak ekonomiari laguntzen diola uste dutenak.
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Ikuspegi horrek lotura zuzena du krisi ekonomikoarekin, lanpostuak suntsitu eta baliabide
gutxi dituzten herritarren arriskua eta ahultasuna areagotu egiten baitira haren ondorioz.

Lan egiteko aukera gehiago zeuden garaian, immigrazioa beharrezkoa zela uste zen; gaur
egun, aldiz, enplegu bat topatzeko lehia gisa ikusten da. Bestela esanda, immigrazioaren
ikuspegi utilitarista eta instrumentala du gizarteak, ekonomia eta enplegua oparoaldian
direnean onartzen baitu, neurri handi batean, immigrazioa.

Immigrazioak ongizate-sisteman dituen eraginei dagokienez, kezka nagusia da immigra-
zioak eragin kaltegarriak izan ditzakeela gizarte-laguntzak eta osasun-arreta jasotzeko
orduan, eta kezka hori ez da hain nabarmena etxebizitzaren eta irakaskuntzaren kalitatea-
ren arloetan. Nolanahi ere, azken urtebetean gero eta gehiago izan dira irakaskuntzaren
kalitatea eta etxebizitza eskuratzeko aukera immigrazioarekin lotu dituztenak. Hain zuzen,
2008. urteaz geroztik, gero eta gehiago dira immigrazioak bi esparru horietan eragina
duela uste dutenak: hala, 2008tik hona ia bikoiztu egin da immigrazioak irakaskuntzaren
kalitatea okertu egiten duela uste dutenen ehunekoa (2008an, %17,9k zuen uste hori, eta
2012an, berriz, %30ek adierazi du iritzi hori).

Gaur egun, kezka handia sortzen du immigrazioak lan-merkatuan izan dezakeen eraginak,
baina, immigrazioarekiko pertzepzioari dagokionez, immigrazioak ongizate-estatuan duen
eragina da gizartean eztabaida handiena pizten duen gaia, eta, bereziki, gizarte-laguntzak
eskuratzeko aukeretan duen eragina. Gizarte-alorreko murrizketak egiten ari dira adminis-
trazioak eta, aldi berean, gero eta gehiago dira gizarte-laguntzak behar dituztenak; ondo-
rioz, bertako herritarren iritzia okertu egin da immigrazioak ongizate-estatuan duen eragi-
na baloratzeko garaian. Gizarte-laguntzek eragiten dute kezka gehien, atzerritarrak eta ber-
takoak lehian baitabiltza haiek jasotzeko eta lege-aldaketak egiten hasi baitira laguntza
horiek eskuratzeko baldintzak gogortzeko. Horrez gainera, bertako biztanleak ezbaian jar -
tzen hasi dira ongizate-sistemaren oinarrizko zerbitzuetako bat, osasuna. Pertsona guztiei
ematen zaien oinarrizko zerbitzuetako bat da osasuna eta, hortaz, herritarren artean kezka
gehien eragiten duen gaietako bat da. Hori dela-eta, immigrazioak zerbitzuaren kalitatean
izan dezakeen eraginarekiko atezuan ageri da biztanleria. Era berean, 2004tik hona gora
egin du etenik gabe immigrazioak etxebizitza eskuratzeko aukeretan eta irakaskuntzaren
kalitatean ere eragiten duela uste dutenen ehunekoak. Nolanahi dela ere, goranzko joera
horrek ez du guztiz aldatu pertzepzio orokorra.

Azkenik, bertako biztanleak ez daude kezkatuta atzerritarren etorrerak euskararen hedape-
nean eta erabileran izan dezakeen eraginagatik. Galdera edo item guztietan, galdeketari
erantzun dioten bost herritarretatik bat soilik dago kezkatuta gai horrekin, eta gehienak ez
daude kezkatuta. Hala ere, 2004. urtetik aurrerako bilakaerak esaten digu, apal bada ere,
igo egin dela pertzepzio negatiboa, baina horrek ez du ikuspegi edo pertzepzio orokorra
aldarazi. 2010. urteaz geroztik, joera horrek behera egin du eta, badirudi, krisiarekin,
kezka eta pertzepzio hori bigarren mailara igaro dela.

Datu horiek guztiek adierazten dute, EAEn, immigrazioari buruzko gizarte-eztabaida gai
sozioekonomikoei loturik dagoela batez ere.
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Komunitate hartzailearen eta etorkinen komunitatearen arteko bizikidetza eta integrazioa

Komunitate hartzailearen eta etorkinen komunitatearen bizikidetza eta integrazioaren atalean
bost esparru aztertu ditugu. Horietako bakoitzean emaitzak eta horien bilakaera jaso dugu eta
indize sintetikoa landu dugu herritarren profilak adierazteko. 

• Bizikidetza-ereduak
• Estereotipoak eta aurreiritziak
• Eskubideak eta zerbitzuak eskuratzeko aukera
• Harremanetarako eta kultura-jarraibideei eusteko eremuak
• Begikotasuna eta integrazio-mailaren pertzepzioa

Bizikidetza-ereduak

Atal honetan, aztertuko dugu ea bertako biztanleek begi onez ikusten duten eta babestu egiten
duten immigrazioa dela-eta instituzioek, erakundeek, antolakundeek eta gizarte-mugimenduek
bultzatzen duten kultura-aniztasunaren eredua. 

16. grafikoa. EAEko biztanleen arteko bizikidetza-ereduak

17hG. Beste talde etniko batzuetako atzerritar etorkinek aberastu egiten dute Euskadiko kultura-bizitza (2004tik
2009ra: ona da euskal gizartearentzat kultura, etnia eta erlijio askotakoak izatea, aurreko barometroetan)

17. grafikoa. EAEko biztanleen arteko bizikidetza-ereduak

17bG. Euskal gizartearentzat, hobe da den-denek ohitura eta tradizio berak partekatzea

Bertako biztanleen %48k dio (16. grafikoa) beste etnia-talde batzuetako immigrante atzerrita-
rrek aberastu egiten dutela Euskadiko bizitza kulturala, eta %24,6k ez du uste hori horrela
denik. Aurten, 2011ko datuekin alderatuta, beherakada apala izan da kultura-aniztasunaren

71,0
57,0 55,7 50,1 45,1 52,1 48,0

12,0 14,0 14,6 12,3

45,9

23,8 24,6

0
20
40
60
80

100

2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ados Ez ados

43,8 47,0 39,3 40,4 39,2 44,7
54,6

42,5 34,0 39,4 31,8 31,6 39,4
22,4

0
20
40
60
80

100

2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ados Ez ados

43

Atzerritarrei buruzko iritziak eta jarrerak



aldeko iritzietan: 2011n, %52,1 zen kultura-aniztasunaren aldekoa eta 2012an %48 izan da.
Halaber, hazkunde apala izan da immigrazioak sortzen duen aberastasun kulturalarekin bat ez
datozen pertsonen ehunekoan. Datu horiek 2004koekin alderatuta, jabetuko gara orduko hartan
herritarrek argi eta garbi babesten zutela kultura-aniztasuna eta babes hori apaltzen joan dela
gaur egungo %48ra iritsi arte.

Bertako biztanleen %54,6ren iritziz, euskal gizartearentzat hobe da den-denek ohitura eta tradi-
zio berak partekatzea, eta %22,4 ez dator bat uste horrekin. 

Datuok 2011koekin alderatuz gero, ohartuko gara baieztapen horrekin ados daudenen ehuneko-
ak nabarmen egin duela gora: 2011ko %44,7tik 2012ko %54,6 arte. Eta, ildo berean, ohitura
eta tradizio berberak partekatzea garrantzitsua dela uste ez dutenen ehunekoak behera egin du
modu esanguratsuan. Aurreko urteetan, euskal gizartearen iritziak oso erdibanaturik zeuden,
erdiak alde batean eta beste erdiak bestean, baina 2011. urteaz geroztik, hautsi egin da joera
hori eta asimilazioaren eredua finkatu da argi eta garbi; izan ere, gehiengo zabalaren iritzi eus-
kal gizartearentzat hobe da den-denek ohitura eta tradizio berak partekatzea. 

18. grafikoa. EAEko biztanleen arteko bizikidetza-ereduak

17cG. Euskal gizartearentzat hobe da den-denek, bertakoek nahiz etorkin eta atzerritarrek, harrerako herrialdeko
hizkuntzak hitz egitea (2004tik 2011ra: Euskal gizartearentzat hobe da den-denek, etorkinek eta bertakoek, hizkun -
tza bera hitz egitea)

Ildo berean, jakin nahi izan dugu ea bertako biztanleek begi onez ikusten duten atzerritarrek eta
etorkinek jatorrizko herrialdeko hizkuntzak hitz egitea (18. grafikoa). Gutxi gorabehera hamar
pertsonatatik zazpik (%72) uste du hobe dela etorkinek nahiz bertakoek harrerako herrialdeko
hizkuntzak hitz egitea, eta %10,4k, aldiz, ez du horrela pentsatzen. 2012ko Barometroaren
adostasun-maila 2004ko Barometroaren emaitzen parekoa izan da: orduko hartan, galdeketari
erantzun zioten hamarretik zortzi hizkuntza bera partekatzearen aldekoak ziren, eta iritzi hori
askoz nabarmenagoa zen 2007tik 2011rako epean izan dena baino.

Galdeketari erantzun diotenek kultura-aniztasunari buruz duten iritzia aztertu ondoren, ikus
dezagun beren irudiko aniztasun hori nola kudeatu beharko litzatekeen eta zein diren bizikidetza -
eredu egokienak.

EAEko biztanleen %58,2ren iritziz, bertako herritarrek ez dute zertan ahaleginik egin etorkinen
zenbait ohitura eta tradizioren berri jakiteko eta haietara egokitzeko (20. grafikoa). Horrekin ados
dauden herritarren ehunekoa 9 puntu jaitsi da 2011rekin alderatuta, eta, hala, hautsi egin da
azken urteetako joera. Gainera, joera aldaketa gertatu da bertakoek ere immigranteen ohituren
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berri jakiteko eta haietara egokitzeko ahalegina egin beharko luketela uste dutenen artean, 6
puntu egin baitu gora haien ehunekoak, %19,4tik (2011) %25,4ra (2012), hain zuzen. 

19. grafikoa. EAEko biztanleen arteko bizikidetza-ereduak

17aG. Bertakoek ahalegina egin beharko lukete etorkinen ohitura eta tradizio batzuen berri jakiteko eta haietara egokitzeko.

2007az geroztik izan den bilakaerak erakusten du, 2012an, lehen aldiz, behera egin duela ber-
tako biztanleek ahalegina egin beharko luketela uste ez dutenen ehunekoak (%33, 2007an, eta
%19,4, 2011), eta, aldiz, 13 puntu egin duela gora ahalegina egin beharko luketela uste dute-
nen proportzioak.

20. grafikoa. EAEko biztanleen arteko bizikidetza-ereduak

17.i G. Erabat onartuak izateko, immigranteek baztertu egin beharko lituzkete gure legediarekin bat ez datozen beren
erlijio- eta kultura-alderdiak.

Inkestatutako biztanleriaren %69,4k uste du pertsona immigranteak, erabat onartuak izango
badira, baztertu egin beharko lituzketela bertako legeen kontra doazen beren erlijio edo kultura-
ren alderdiak (20. grafikoa). Baieztapen horrekiko atxikipenak gorantz egin zuen 2004. urtetik
2008. urtera, harik eta beherantz egin zuen arte 2010. urtean, %48,6ra jaitsiz. Hala ere, ados-
tasun-maila ia 20 portzentaje-puntu igo zen 2011n, eta 2012ko barometroan ere igo egin da,
%69,4raino, denbora-segida osoaren gailurra jotzeraino. Datu horrek erakusten du asimilazioa-
ren aldeko tesiek indarra hartu dutela euskal gizartean, kulturaren alorreko beste zenbait gairi
buruzko galdera-erantzunetan ere horixe bera islatzen baita.

Atal honekin bukatzeko, bertako biztanleei galdetu diegu nork egin behar duen bizikidetza hobea
lortzeko ahalegina, etorkinek ala den-denek, immigranteek nahiz bertakoek.

Inkestari erantzun dioten %66,2k uste du bizikidetza hobetzeko denok egin behar dugula aha-
legina, bai etorkinek eta bai bertakoek, eta %10,2 soilik ez dator bat uste horrekin (21. grafi-
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koa). Alabaina, ahalegina etorkinek egin beharko luketela galdetutakoan, inkestatuen %72,4k
baietz erantzun du, horrela izan beharko lukeela (22. grafikoa), eta soilik %7,9k uste du kontra-
koa. Azken urteotako bilakaerak adierazten du herritar gehienek asimilazioaren aldeko eredua
hobesten dutela. Hala, eredu horren arabera, etorkinek egin beharko lukete euskal gizartean inte-
gratzeko ahalegina, gure ohiturak eta tradizioak hartuz. Hala ere, 2009ko zifrak eta 2012ko
barometroarenak alderatuta, uste hori dutenen ehunekoa 13 puntu jaitsi da: %85,4koa zen
2009an, eta %72,4koa izan da 2012an. 

21. grafikoa. EAEko biztanleen arteko bizikidetza-ereduak

17.l G. Bizikidetza hobetzeko, guztiok egin behar dugu ahalegina, bai pertsona atzerritarrek, bai hemengoek ere.
*Galdera berria 2012ko Barometroan.

22. grafikoa. EAEko biztanleen arteko bizikidetza-ereduak

17.g G. Euskadin bizikidetza hobea izateko, etorkinek ahalegindu beharko lukete gure ohitura eta tradizioak beren-
ganatzen.

Gaiari buruzko galderen erantzunekin (galdetegiko g17a, g17b, g17c, g17g, g17h eta g17i ite-
mak) euskal biztanleek bizikidetza-ereduen gainean duten jarrerari buruzko indizea landu dugu,
0 puntutik 10era bitartekoa. Horrela, immigrazioarekiko jarrera asimilatzaileena, uzkurrena eta
negatiboena dutenak 0 puntura gerturatu dira indize horretan, eta jarrera positiboena, irekiena,
pluralena, ekintzaileena eta kulturartekoena dutenak 10 puntura. 

Beste behin ere estatistika aldetik alde esanguratsuak hauteman ditugu herritar multzo batzuen
eta besteen artean, gurutzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrela, kulturartekotasunaren
aldeko jokabidearen bidez jarrera irekiena duten pertsonen profila osatu dugu. Hauxe da:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Gizonezkoak (3,72 puntu).
• 18 urtetik 29ra bitarteko pertsonak (3,99 puntu)
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• 20.000 eta 150.000 biztanle artean dituzten udalerrietan bizi direnak (3,90 puntu).
• Goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak (4,10) erdi-mailako unibertsitate-

ikasketak dituztenak (4,01) eta bigarren mailako ikasketak dituztenak (3,70 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 1.800 eta 2.500 euro arteko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak
(3,87 puntu) 

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik dauden pertsonak (3,83 puntu)
• Ikasleak (4,25) eta lanean ari diren pertsonak (3,77 puntu)
• Estatus sozioekonomiko altua eta erdi-mailako altua (4,03) eta ertaina duten pertsonak

(3,87 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Agnostikoak, ateoak edo erlijioarekiko axolarik ez dutenak (3,93 puntu)
• Euskaraz hitz egiten duten pertsonak (3,79 puntu) 
• Euskaldun sentitzen diren pertsonak eta espainiar baino gehiago euskaldun sentitzen dire-

nak (3,66 puntu) 
• Beren burua euskal nazionalista moderatutzat duten pertsonak (3,77 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakasta dutela adierazten dutenak (3,75) edo horri buruz iritzi garbirik ez dute-
nak (3,75 puntu)

• Pertsona baikorrak (3,80) edo horri buruz iritzi garbirik ez dutenak (3,73 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak dituzten pertsonak (3,86) edo horri buruz iritzi gar-

birik ez dutenak (3,79 puntu)
• Ingurune pertsonal eta sozial sendoa (3,65) edo erdi-mailakoa duten pertsonak (3,75

puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Bertakoak gehiengo diren auzoetan bizi diren pertsonak (3,70) edo jatorri aldetik nolabai-
teko nahasketa duten auzoetan bizi direnak (3,63 puntu)

• Etorkinekin harreman handia (3,78) edo erdi-mailakoa (3,71 puntu) duten pertsonak

Beste muturrean, immigrazioarekiko ikuspegi asimilatzaileena eta, beraz, jarrera uzkurrena ager-
tu duten pertsonen profila dugu. Hauexek dira:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Emakumezkoak (3,44 puntu)
• 64 urtetik gorako pertsonak (3,09 puntu)
• 5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan (3,45) eta hiru lurraldeetako hiriburuetan

bizi direnak (3,33 puntu)
• Ikasketarik ez duten pertsonak (2,77 puntu)
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– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean gehienez ere 1.000 euroko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak
(3,40 puntu)

• Beren egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden pertsonak (3,36) eta egoera horren ardu-
rarik ez dutenak (3,47 puntu)

• Erretiroa hartuta dauden pertsonak (3,20) eta etxekoandreak (3,20 puntu)
• Estatus sozioekonomiko baxua duten pertsonak (2,86 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Pertsona katoliko praktikanteak (3,22 puntu)
• Euskaraz hitz egiten ez duten pertsonak (3,35 puntu) 
• Espainiar sentitzen diren pertsonak eta euskaldun baino gehiago espainiar sentitzen dire-

nak (3,19 puntu) 
• Beren burua nazionalista espainiartzat jotzen duten pertsonak (3,27 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakastarik ez dutela dioten pertsonak (3,14 puntu)
• Pertsona ezkorrak (3,09 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen txarrak dituzten pertsonak (3,14 puntu)
• Ingurune pertsonal eta sozial ahula duten pertsonak (3,00 puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Immigranteak gehiengo diren auzoetan bizi diren pertsonak (3,25 puntu)
• Etorkinekin harremanik ez duten pertsonak (3,22 puntu)

Estereotipoak eta aurreiritziak

Atal honetan aztertuko dugu zenbateraino dauden indarrean hemengo biztanleen artean etorki-
nei buruz gehien zabalduta dauden estereotipoak; hau da, azken batean, integrazioa zailtzen
duten estereotipoak. Zehazki, aztertuko dugu zer ikuspegi duen hemengo biztanleriak etorkinen
erlijio-praktikei buruz, gizartea zahartzearen arazoan duten eraginari buruz, zer iritzi duen gizar-
te-babeseko sistematik jasotzen duten onurari buruz, segurtasunaren arloan duten eraginei
buruz, zergekin duten erlazioari buruz eta haien etorrerak langabeziaren gorakadan duen eragi-
nari buruz. Zaila da estereotipo horiei guztiei aurre egitea, gizartean oso erroturik daudelako eta,
hain onartuak egonik, horma edo egitura ia hautsiezina eratzen dutelako. Nahiz eta egitura hori
ia aldaezina den, haren iraupenaz eta gizarte-hedaduraz zantzu batzuk ageri dira.

• Erlijio-praktikak
• Zahartzearen arazoa konpontzea
• Estereotipo negatiboak: Gizarte-babesa eta zergak: etorkinek onura handiegia jasotzen dute

gizarte-babeseko sistematik. Zerga gutxiago ordaintzen dute trukean jasotzen dutena baino. 
• Herritarren segurtasuna: segurtasunik eza eta delinkuentzia sortzen dute

48

2012 Barometroa Atzerriko immigrazioaren inguruko pertzepzioak eta jarrerak



Alderdi horiek aztertu ondoren, estereotipo eta aurreiritzi jakin batzuk zenbateraino errotuta dau-
den adierazten duen indize sintetikoaren emaitzak aurkeztuko ditugu. Eta amaitzeko, atal hau
laburbiltzeko, ondorioak aterako ditugu.

23. grafikoa. Euskal biztanleen estereotipoak

17.e G. Haien erlijio-praktikek arriskuan jartzen dute gure bizimodua.

Badirudi bertako biztanleria ez dagoela kezkatuta etorkinen erlijio-praktikekin. Inkestatuen
%51,3k ez du uste praktika horiek beren bizimodua arriskuan jar dezaketenik, eta, aldiz,
%28,8k baietz uste du (22. grafikoa). 2011ko Barometroarekin alderatuz gero, uste hori dute-
nen ehunekoak behera egin du 2012an, %57tik %51,3ra, hain zuzen. 

Eta ildo berean, zertxobait gora egin du praktika horiek beren bizimodua arriskuan jar dezakete-
la uste duten herritarren portzentajeak. Erreparatzen badiogu bertako biztanleek 2009ko
Barometroan zuten pertzepzioari, ohartuko gara erdiak (%14,2) zirela uste horretakoak, gaur
egungo %28,8aren aldean.  Edonola ere, jarrera hori euskal gizartearen gutxiengo batena da.

24. grafikoa. Etorkinek zahartzearen arazoa konpon dezakete

17k G. Etorkinen etorrerak zahartzearen ondorioz sortutako arazoak konpon ditzake 

Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen zahartzeari buruzko datuak erakusten ditu 24. grafiko-
ak; hala, bertako herritarrek onartzen dute etorkinak Europara etorrita zahartzearen arazoak kon-
pon daitezkeela (%47,6), nahiz eta herritarren laurden bat (%25,1) horrekin ados ez izan.
Azterketa demografikoek erakutsi badute ere hori ez dela horrela, jakin nahi genuen Europako
eta Euskadiko gizarteen egiturazko arazo horrekiko ekarpen instrumentalak zenbateraino baldin -
tza zezakeen immigrazioaren onarpena. Ikus dezakegu oraingoan baiezkoak irabazi duela, baina
aukera hori ez dela erabatekoa, ez baitu bertako gehienen adostasunik.

Azken barometroko emaitzak aurreko urteetakoekin alderatuta, ohartuko gara pixkanaka gero eta
gehiago direla tesi horrekin bat ez datozenak: 2010ean, %20,8 ez zegoen ados uste horrekin,
eta 2012an, %25,1 da ados ez dagoena.
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Etorkinei buruzko beste estereotipo negatibo batzuei dagokienez, estereotipo horiek areagotu
egin dira azken urteotan, eta gure gizartean immigrazioaren kontrako eguneroko diskurtsoan
mamitu dira. Azter ditzagun, bada, estereotipo horietako batzuk. Diskurtsoak ez datoz bat erre-
alitatearekin, baina sinesgarritasun eta jarraipen handia izaten dute gizartean. Estereotiporik ohi-
koenetako batzuk ikusiko ditugu segidan: gizarte-babesa eta zergak, herritarren segurtasuna eta
nortasunaren ezaugarriak.

Gizarte-babesa eta zergak. Inkestatuen %58,9k uste du immigranteek onura handiegia jasotzen
dutela gizarte-babeseko sistematik, eta %19,8k kontrakoa pentsatzen du (25. grafikoa).
Adostasun-mailak 10 puntu egin du goran zortzi urte eskasetan, 2004. urtean %48,5ekoa bai -
tzen eta 2012. urtean %58,9koa izan baita. Hala ere, garrantzitsua da ohartzea sistematik onura
handiegia jasotzen dutela uste dutenen ehunekoak behera egin duela aurreko urteekin konpara-
tuz gero, 2009an %68,5ek uste baitzuen hori eta gaur egun, berriz, %58,2k. 

25. grafikoa. Gizarte-babeseko sistemaren onura jasotzea

G17d. Etorkinek onura handiegia jasotzen dute gizarte-babeseko sistematik.

Bestalde, denbora-segidari erreparatuz gero, 2004an inkestatuen %35ek ez zuen uste etorkinek
onura ateratzen zutenik gizarte-babeseko sistematik, eta 2004tik 2009ra, gainera, iritzi hori
zuten pertsonen ehunekoak behera egin zuen, 2009an %12,5 izateraino. Ordea, 2009tik
2012ko barometrora, ehunekoak gora egin du berriro ere, eta ikusi egin beharko da zer gerta tzen
den hurrengo barometroetan.

Aurreko urteetan bezala, 2012ko barometroan ere jakin nahi izan dugu hemengo biztanleriak zer
ikuspegi duen etorkinek ordaintzen dituzten zergei eta trukean jasotzen duten ordainari buruz
(26. grafikoa).

26. grafikoa. Immigrazioaren zergak, ekarpena eta detrakzioa

G17f. 2012: Etorkinek zerga gutxiago ordaintzen dute ondoren jasotzen dutena baino (2004tik 2009ra: etorkinek
zerga gehiago ordaintzen dute jasotzen dutena baino).
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Galdera alderantziz egin dugu 2010. urtetik aurrera, ikusita item horrek hobeto azaltzen zuela
euskal gizartean dagoen beste estereotipoetako bat; alegia, etorkinek zergetan ekarpen txikiagoa
egiten dutenekoa. Galdeketari erantzun diotenen %44,4k uste du etorkinek zerga gutxiago
ordaintzen dutela ondoren jasotzen dutena baino, eta %17,7k kontrako ustea du. 

Nolanahi dela ere, nabarmentzekoa da kontu horren inguruan erantzunik eman ez dutenen edo
jarrerarik hartu ez dutenen kopuru handia. Zaila da aurreko urteekin datuak konparatzea, baina
nabarmena da aurreko urteetan atzeraka zihoala etorkinen ekarpena gero eramaten dutena baino
handiagoa delako ustea: 2004an, %57,6k uste zuen gehiago eramaten zutela ekarri baino, eta,
2009an %67,2k zuen iritzi hori (ia hamar puntu gehiago).

2010etik hona galdera egiteko modua aldatu arren, inkestatutako pertsonen pertzepzioak oso
antzeko joera izan du, ia-ia ez baita aldatu 2010etik gaur arte. Hala, bertako biztanleen %17-
18ren iritzia da etorkinek zerga gutxiago ordaintzen dutela ondoren jasotzen dutena baino, eta
%42,6 eta %44,6 artean ez dator bat horrekin.

Herritarren segurtasuna. Hau da etorkinei kalte gehien egiten dien beste estereotipoetako bat,
immigrazioa herritarren segurtasun faltarekin lotzen baitu. 28. grafikoan ikus daitekeenez,
hemengo biztanleen %40,9k uste du atzerritarrek segurtasun falta eta delinkuentzia sortzen
dutela eta, aldiz, %32,2k ez du horrela uste. 

Aurreko galderetan gertatu bezala, honako honetan ere joera-aldaketa izan da, estereotipo horre-
kin ados daudenen ehunekoa behera egiten ari baita: herritarren %55ek zuen uste hori 2004an
eta %40,9k du iritzi hori 2012an. 2008 eta 2010 artean nabarmen egin zuen gora estereotipo
horrekin bat zetozen herritarren portzentajeak, %44,7tik %61,4ra (hor jo zuen gaina), eta
harrezkero, bi urte eskasetan, 20 puntu baino gehiago egin du behera ehunekoak.

27. grafikoa. Segurtasunik eza eta delinkuentzia

G6g. Atzerritarrek segurtasun falta eta delinkuentzia handitzen dute (Etorkinen etorrerak modu negatiboan eragiten
du herritarren segurtasunean).

Barometroaren datu hori denbora-segidako baxuenetakoa da 2004tik. Nabarmentzekoa da, oro-
bat, inkestatutako herritarren %32,2ren iritziz immigrazioa eta segurtasunik eza eta delinkuen -
tzia ez daude lotuta.

Bertako biztanleek etorkinez daukaten irudiari buruzko atal hau bukatzeko, jakin nahi izan dugu
atzerritarrak nola ikusten dituzten hemengoen aldean. Horretarako, bi kolektiboak definitzeko
erabiltzen diren topiko batzuk erakutsi dizkiegu galdekatuei: matxismoa, zintzotasuna, adeitasu-
na, ardura, langile izatea eta elkartasuna. 
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28. grafikoa. Etorkinei buruzko pertzepzioa, euskal biztanleekin alderatuta

Oro har, esan daiteke bertako biztanleriak etorkinei buruz nahiko irudi ona duela, matxismoaren
gaian izan ezik; izan ere, biztanleriaren bi herenek (%66,5) uste dute atzerritarrak matxistagoak
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direla hemengoak baino. Horretaz gain, euskal biztanleek beren buruaz iritzi zertxobait hobea
dute atzerriko etorkinez baino:

– %19,2k uste du atzerritarrak ez direla hain zintzoak (2011n, %22,4k).
– %20,3k uste du bertakoek elkartasun handiagoa agertzen dutela (2011n, %22,6k).
– %23,7k uste du bertakoak arduratsuagoak direla (2011n, %28,4k).
– %20,8k uste du ez direla bertakoak bezain langileak (2011n, %28,7k).
– %16,2k uste du ez direla bertakoak bezain atseginak (2011n, %15,4k).

Bertako biztanleen iritziak hobera egin du 2011. urtetik aurrera, hala adierazten baitute baro-
metroko datuek aztertutako alderdi guztietan, atseginak izateari buruzkoan izan ezik. 2008. urte-
aren pareko balioetara itzuli gara 2012an.

Aurreko ataletan egin dugun moduan, arlo honetako galderen erantzunekin (galdetegiko g6g,
g12a, g12b, g17d eta g17f itemak) indize bat landu dugu, ikusteko zenbateraino dauden eza-
rrita euskal biztanleengan immigrazioari buruzko zenbait estereotipo eta aurreiritzi. Gainerako
indizeak bezala, honako hau ere 0 puntutik 10era taxutu dugu; beraz, estereotipoak dituzten edo
bultzatzen dituztenak 0 puntura hurbilduko dira, eta errealitatearekin ongien lotzen den ikuspe-
gia dutenak edo estereotipoen eraginagatik hain ikuspegi desitxuratua ez dutenak 10 puntura. 

Beste behin ere estatistika aldetik alde esanguratsuak hauteman ditugu herritar multzo batzuen
eta besteen artean, gurutzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrela, hauxe da estereotipo-
ak hain barneratuta ez dituzten pertsonen profila:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Gizonezkoak (3,98 puntu).
• 18 urtetik 29ra bitarteko pertsonak (4,43 puntu)
• 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi direnak (4,36 puntu)
• Goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak (4,81) eta erdi-mailako unibertsita-

te-ikasketak dituztenak (4,12 puntu)
• Bizkaian bizi direnak (4,40 puntu) 

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 2.500 euro baino gehiagoko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak
(4,54 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura dauden pertsonak (4,21) eta egoera
horren ardurarik ez dutenak (3,77 puntu)

• Ikasleak (4,83) eta lanean ari diren pertsonak (4,13 puntu)
• Estatus sozioekonomiko altua eta erdi-mailako altua duten pertsonak (4,85 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Agnostikoak, ateoak edo erlijioarekiko axolarik ez dutenak (4,47 puntu)
• Euskaraz hitz egiten duten pertsonak (4,38 puntu) 
• Euskaldun sentitzen diren pertsonak eta espainiar baino gehiago euskaldun sentitzen dire-

nak (4,14 puntu) 
• Ezkerreko ideologia duten pertsonak (4,20) edo zentro-ezkerrekoa dutenak (4,22 puntu)
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• Beren burua oso abertzaletzat duten pertsonak (4,17) edo abertzale moderatutzat dutenak
(4,12 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakasta dutela adierazten dutenak (3,98) edo horri buruz iritzi garbirik ez dute-
nak (4,03 puntu)

• Pertsona baikorrak (4,08) edo horri buruz iritzi garbirik ez dutenak (4,00 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak dituzten pertsonak (4,10) edo horri buruz iritzi gar-

birik ez dutenak (4,10 puntu)
• Ingurune pertsonal eta sozial sendoa (3,98) edo erdi-mailakoa duten pertsonak (4,02

puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Bertakoak gehiengo diren auzoetan bizi diren pertsonak (3,81) edo jatorri aldetik nolabai-
teko nahasketa duten auzoetan bizi direnak (4,04 puntu)

• Etorkinekin harreman handia (4,09) edo erdi-mailakoa (4,08 puntu) duten pertsonak

Beste muturrean, estereotipo horiek barneratuago izateagatik immigrazioarekiko jarrera uzkurre-
na ageri duten pertsonen profila dugu. Hauexek dira:

– Ezaugarri soziodemografikoak::

• Emakumezkoak (3,65 puntu)
• 30 eta 44 urte bitarteko pertsonak (3,87), 45 eta 64 urte bitartekoak (3,78) eta 64 urte-

tik gorakoak (3,31 puntu)
• 20.000 eta 150.000 biztanle arteko udalerrietan bizi direnak (3,67), eta hiru lurraldeeta-

ko hiriburuetan bizi direnak (3,48 puntu).
• Ikasketarik gabeko pertsonak (2,83), eta lehen mailako ikasketak dituztenak (3,29 puntu)
• Gipuzkoan bizi direnak (3,48) eta Araban bizi direnak (3,67 puntu) 

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean gehienez ere 1.000 euroko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak
(3,33 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden pertsonak (3,09 puntu)
• Langabeak (3,27) eta etxekoandreak (3,16 puntu)
• Estatus sozioekonomiko erdi-mailako baxua duten pertsonak (3,42), eta baxua dutenak

(2,92 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Pertsona katoliko praktikanteak (3,39 puntu) eta ez-praktikanteak (3,59 puntu)
• Euskaraz hitz egiten ez duten pertsonak (3,19 puntu) 
• Espainiar sentitzen diren pertsonak eta euskaldun baino gehiago espainiar sentitzen dire-

nak (3,21 puntu) edo ideologia axola ez zaienak (3,43 puntu) 
• Eskuineko ideologia (3,08) edo zentrokoa duten pertsonak (3,29 puntu)
• Beren burua nazionalista espainiartzat jotzen duten pertsonak (3,25 puntu)
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– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakastarik ez dutela dioten pertsonak (3,28 puntu)
• Pertsona ezkorrak (3,16 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen txarrak dituzten pertsonak (3,27 puntu)
• Ingurune pertsonal eta sozial ahula duten pertsonak (2,92 puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Immigranteak gehiengo diren auzoetan bizi diren pertsonak (3,32 puntu)
• Etorkinekin harremanik ez duten pertsonak (3,18 puntu)

Eskubideak eta zerbitzuak eskuratzeko aukera: osasun-arreta, hezkuntza, laguntza juridikoa, familia
berriro elkartzea, boto-eskubidea, BOEak eskuratzeko aukera, diru-sarrerak bermatzeko errenta

Atal honetan aztertuko dugu zer iritzi duen hemengo biztanleriak etorkinek zenbait eskubide eta
zerbitzu izateko eta erabiltzeko eskubideaz. Bertako hainbat biztanleren arabera, eskubide horie-
tako zenbaitek atzerriko etorkin guztien eskura egon behar lukete; beste zenbaitek uste du esku-
bideak erregularizatuta daudenentzat soilik izan beharko luketela; eta azkenik, beste batzuen
iritziz eskubide horiek ez lukete egon behar etorkinen eskura. Zer kasutan, zein eskubide eta nor-
entzat aztertu dugu atal honetan.

29. grafikoa. Etorkinek eskubideak eta zerbitzuak izateko laguntza

Osasun-laguntza 

g13g. Osasun-laguntza jasotzeko eskubidea

Hezkuntza

g13c. Hezkuntza

65,0 65,0 71,2 66,7 70,1 72,9 57,5

33,5 33,0 27,0 32,1 28,2 24,1
38,8

0
20
40
60
80

2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Guztiak Erregularizatuak

55,4 60,0 64,9 59,7 63,4 71,1
52,8

42,4 38,0 31,8 37,5 34,5
26,0

42,0

0

20

40

60

80

2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Guztiak Erregularizatuak

55

Atzerritarrei buruzko iritziak eta jarrerak



Galdeketari erantzun diotenen erdiak baino gehiagok (%57,5) uste du etorkin guztiek dutela osa-
sun-laguntza jasotzeko eskubidea, eta, orobat, antzeko portzentaje batek (%52,8) uste du atze-
rritar guztiek dutela eskolatzeko eskubidea (30. grafikoa). 

Alderatzen baditugu 2012ko Barometroko datuak aurreko urtekoarekin, ohartuko gara beheraka-
da nabarmena gertatu dela. 2011n, herritarren %70en iritziz atzerritar guztiek izan beharko
lukete osasun-laguntza eta hezkuntza jasotzeko eskubidea. 

Datu horien bilakaera aztertuz gero, ikusiko dugu 2007ra arte handitzen joan zela eskubide
horiek etorkin guztientzako zirela uste zutenen ehunekoa; 2009an, berriz, irizpide murriztailea-
goen alde azaldu zen hemengo jendea (%66,7). Alabaina, 2009tik aurrera, 2010 eta 2011 arte-
an, gora egin zuen osasun-arreta guztiontzako dela uste zutenen ehunekoak; hain zuzen,
2011koa izan da urteotako guztiotako ehuneko handiena (%72,9). Azken urtebetean, ordea, 15
puntu egin du behera portzentajeak (%57,5); 2004tik egin diren barometro guztietako ehuneko
txikiena da 2012koa.

Hala, 2012an, etorkin guztiek osasun-laguntza jasotzeko eta seme-alabak eskolatzeko eskubidea
dutela uste dutenen portzentajeak behera egin du, denbora-epe horretako balio baxuenetara iris-
teraino. 

Normalean, bi eskubide horiek izaten dira, gorabeherak gorabehera, bertako herritarrek atzerri-
tarrentzat gehien onesten dituztenak. 

30. grafikoa. Etorkinentzako eskubideak eta zerbitzuak
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Familia berriz biltzea

g13e. Familia berriz biltzeko laguntzak

Boto-eskubidea

g13f. Boto-eskubidea

Babes ofizialeko etxea

g13d. Babes ofizialeko etxe bat izateko eskubidea

Aldiz, aurreko bi eskubideen aldean, beste eskubide batzuk aipatzen ditugunean –esaterako,
laguntza juridikoa, gizarte-laguntzak eskuratzeko aukera, familia berriz elkartzeko laguntzak,
boto-eskubidea, babes ofizialeko etxeak izateko eskubidea eta beste–, administrazio-egoera erre-
gularrean ez daudenei ez ematearen aldekoak dira hemengo biztanle gehienak, eta, beraz, poli-
tika murriztaileagoaren aldekoak. 

Hala, galdeketari erantzun diotenen hamarretik seik (%66,8) uste du administrazio-egoera erre-
gularrean dauden atzerritarrek soilik izan beharko lituzketela gizarte-laguntzak, familia berriz
biltzeko laguntzak (%63,1), boto-eskubidea (%58,2), babes ofizialeko etxeak eskuratzeko esku-
bidea (%64,7) eta doaneko laguntza juridikoa jasotzeko aukera (%60,3). 30. grafikoan daude
jasota datuok. 
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Oro har, 2004ko datuak hartuta erreferentzia modura, esan dezakegu handitu egin dela atzerri-
tarrei zenbait zerbitzu administrazio-egoeraren arabera eman behar zaizkiela uste dutenen ehu-
nekoa; erregularizatuta daudenei eman behar zaizkiela uste dutenena, hain zuzen. Gainera,
2011tik 2012ra datuetan izan den bilakaerak erakusten du adierazle horien kasuan joera murriz-
taileak gora egin duela, boto-eskubidearen kasuan izan ezik.

Horrenbestez, inkestatuen %26k uste du etorkin guztiek izan beharko luketela laguntza juridi-
koa jasotzeko eskubidea; %18,3k uste du gizarte-laguntza guztiak jasotzeko eskubidea izan
beharko luketela; %14,1ek uste du denek mugarik gabe izan beharko luketela familia berriz bil -
tzeko eskubidea; %11,3k pentsatzen du botoa emateko eskubidea izan beharko luketela eta,
azkenik, %13,5ek uste du babes ofizialeko etxeak izateko eskubidea izan beharko luketela. 

Edonola ere, horietan denetan apaldu egin da, nabarmen, hezkuntza eta osasun-laguntza izate-
ko eskubide unibertsala, gero eta gehiagoren iritziz erregularizatuta daudenek soilik izan behar-
ko lituzketelako eskubide horiek. Hala ere, beti izaten da zalantza hemengo biztanleen artean
zer ote den etorkinak erregularizatuta egotea. Krisi ekonomikoa eta gizarte-politika jakinen
murrizketak gordin-gordinenean dauden honetan, iduri du bertako biztanleek etorkinak erregula-
rizatzeko mekanismoen alde eta haien eskubideak mugatzearen alde egiten dutela.

Diru-sarrerak bermatzeko errenta

Diru-sarrerak bermatzeko errenta eskuratzeko aukerari buruz herritarrek zer iritzi duten jakin nahi
izan dugu2 (31. grafikoa). Inkestari erantzun dioten lau herritarretatik batek (%26,5) uste du
administrazio-egoera erregularrean dauden etorkinek baino ez luketela eskuratu behar prestazio
hori; %30,6k uste du bertakoek izan beharko luketela lehentasuna eta bertako guztien beharri-
zanak bete ondoren baino ez litzaiekeela eman behar eskubide hori immigranteei; %12,3k uste
du etorkinek bertako herritarren baldintza beretan eskuratu beharko luketela oinarrizko errenta,
hau da, erroldan urtebete eginda; eta %19,2k dio etorkin guztiek jaso beharko luketela errenta
hori, erroldan zenbat denbora daramaten kontuan izan gabe. Herritarren %9ren iritziz, etorkin
bakar batek ere ez luke aukerarik izan beharko diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko.

Azken batean, euskal gizartearen gehiengoak uste du etorkinek aukera izan beharko luketela esku-
bide edo prestazio hori jasotzeko, baina muga batzuekin: batzuen ustez bertakoen beharrizanak
beteta (%26,5), eta beste batzuen iritziz, errenta hori eskuratzeko baldintzak beteta (%12).

Azken barometroko datuak 2011koarekin alderatuta, ohartuko gara zifrak antzekoak direla.
Nolanahi ere, etorkinek diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko inolako aukerarik ez luketela
izan behar uste dutenen ehunekoak gora egin du zertxobait, %6,9tik (2011) %9ra (2012). Hain
zuzen, %9 horren ustez, errenta horrek soilik bertakoentzat izan beharko luke.

22011. urtera arteko Barometroetan, 2011koan barne, hauek ziren erantzuteko aukerak: a) Pertsona immigran-
teek ez lukete inolaz ere jaso behar diru-sarrerak bermatzeko errentarik: soilik bertakoek jaso beharko lukete. b)
Etorkin guztiek izan beharko lukete aukera oinarrizko errenta jasotzeko, baina behar duten bertako guztiek jaso
ondoren baino ez. c) Egoera administratibo erregularrean dauden pertsona immigranteek soilik eskuratu behar
lukete diru-sarrerak bermatzeko errentaren zerbitzua. d) Etorkinek EAEko bertako biztanleen baldintza beretan
izan beharko lukete diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko aukera.

58

2012 Barometroa Atzerriko immigrazioaren inguruko pertzepzioak eta jarrerak



Errenta jasotzeko aukera izan bai baina bertako guztiek eskuratu ondoren jaso beharko luketela
uste dutenen portzentajea ez da aldatu: %31,2koa zen 2011n, eta %30,6koa izan da 2012an.
Era berean, ez da askorik aldatu prestazio hori administrazio-egoera erregularrean daudenek soi-
lik jaso beharko luketela uste dutenen proportzioa (%27, 2011n eta %26,5, 2012an). 

31. grafikoa. Diru-sarrerak bermatzeko errenta eskuratzeko aukera

Bestalde, %55,3ren ustez, etorkinek, diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenez, ez dute
lanik egin nahi edo ez dute lanik bilatzen; %25,8k, baina, ez du horrela denik pentsatzen.
Halaber, bertako herritarren %57,6ren ustez, etorkinek gehiegi baliatzen dute diru-sarrerak ber-
matzeko errenta, eta, azkenean, berenganatu egiten dute. 

2012ko barometroko datuak aurreko urtekoekin alderatuta, etorkinek sarrerak bermatzeko erren-
ta gehiegi baliatzen dutela eta berenganatu egiten dutela uste dutenen ehunekoak behera egin
du, %65,9tik (2011), %57,6ra (2012), hain zuzen. Era berean, 7 puntu egin du gora baiezta-
pen horrekin ados ez daudenen portzentajeak, %17,2tik (2011) %24ra (2012).

Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutela-eta etorkinek ez dutela lanik egin nahi edo ez
dutela lanik bilatzen uste dutenen ehunekoa ez da askorik aldatu 2011ko barometrotik.
Alabaina, iritzi horrekin bat ez datozen pertsonen ehunekoak gora egin du zertxobait, %21etik
(2011) %25,8ra (2012), hain zuzen.

Azterketa honetan prestazio horrekiko jarrera besterik ez dugu neurtzen, baina geure buruari gal-
detu beharko genioke ea jarrera hori etorkinenganakoa den soilik, edo erantzunek adierazitakoa-
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Pertsona immigranteek ez lukete inolaz ere jaso behar diru-sarrerak bermatzeko errentarik: hemengo
pertsonentzat soilik izan behar lirateke halako laguntzak.

Pertsona immigrante guztiek aukera izan behar lukete diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzeko, baina,
betiere, hemengo pertsona guztiek jaso ostean.

Egoera administratibo erregularrean dauden pertsona immigranteek soilik eskuratu behar lukete diru-
sarrerak bermatzeko errentaren zerbitzua.

Etorkinek bertako biztanleen baldintza berberetan eskuratu beharko lukete oinarrizko errenta

Lehen aipatutako baldintzetan izan behar lukete aukera pertsona immigranteek diru-sarrerak bermatzeko
errenta jasotzeko, hau da, urtebetez erroldatuta egon ostean.

Pertsona guztiek, hemengoek zein immigranteek, izan behar lukete aukera diru-sarrerak bermatzeko errenta
eskuratzeko, baldin eta hala behar badute, erroldatze-denbora kontuan hartu gabe.
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ren arabera, biztanle guztienganakoa den. Azkenaldian, krisia dela eta, eztabaida publikoa sortu
da ea laguntza horiek benetan eraginkorrak diren eta norentzako izan beharko luketen; izan ere,
gerta daiteke testuinguru horren eraginez hemengo jendearen susmo txarrak eta beldurrak han-
ditzea (47. grafikoa).

32. grafikoa. Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko politika

G11. Eusko Jaurlaritzak, Lanbideren bidez, diru-sarrerak bermatzeko errenta deritzon zerbitzua dauka… Zure ustez,
aipatutako horietatik zer jarrera hartu beharko lukete erakundeek?

Prestakuntza profesionalarekin eta hizkuntzak ikastearekin loturiko zerbitzuak, bai etorkinen berezko
hizkuntza edo ama-hizkuntza, bai tokian tokikoa ikasteko.

Ondoren, beste zerbitzu edota programa batzuekin jarraituz, jakin nahi izan dugu EAEko herrita-
rrek zer iritzi duten etorkinek beste zenbait zerbitzu doan eskuratzeaz: prestakuntza profesiona-
la eta hizkuntzak ikastea –bai etorkinen berezko hizkuntza edo ama-hizkuntza, bai tokian toki-
koa– (32. grafikoa). 

Galdeketari erantzun diotenenetatik %36,6k uste du atzerritarrek ez luketela izan behar eskubi-
derik beren ama-hizkuntzari buruzko eskolak jasotzeko; %35,9k uste du egoera erregularrean
daudenei soilik eman behar zaiela eskubide hori; eta %18,2k soilik adierazi du etorkin guztiek
izan beharko luketela eskubidea.

Euskarazko eta gaztelaniazko eskolei buruz, inkestatutako bertako herritarren hamarretik hiruk
adierazi dute, beren ustez, atzerritar guztiek izan beharko luketela euskarazko eskolak (%29,2)
edo gaztelaniazko eskolak (%30,6) hartzeko aukera. Inkestatuen erdiak, berriz, uste du EAEn
legez dauden herritarrek baino ez luketela izan behar horretarako eskubidea (%48,8k, euskaraz-
ko eskolak; eta %50,6k, gaztelaniazko eskolak).
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33. grafikoa. Etorkinek eskubideak eta zerbitzuak izateko duten aukera
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Oro har, bertako biztanleen iritzia da egoera erregularrean dauden etorkinek izan beharko luke-
tela zerbitzu horiek eskuratzeko eskubidea eta, horrenbestez, halako joera aldaketa bat gertatu
da. Ikusi egin beharko da joera horrek jarraipenik baduen datozen urteetan.

Arlo horretako galdera gehienei emandako erantzunekin (galdetegiko g13a, g13b, g13c, g13d,
g13e, g13f, g13g, g14a, g14b, g14c eta g14d itemak) indize bat landu dugu, ikusteko zer jarre-
ra duten euskal biztanleek atzerriko etorkinek eskubideak eta zerbitzuak eskuratzeari buruz.
Indize hori 0 eta 10 puntu artekoa da; horrela, jarrera uzkurrena edo itxiena dutenak 0 puntutik
hurbilago ageri dira, eta jarrera positiboena eta irekiena dutenak 10 puntutik hurbilago. 

Beste behin ere estatistika aldetik alde esanguratsuak hauteman ditugu herritar multzo batzuen
eta besteen artean, gurutzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrela, jarrera toleranteena
eta irekiena ageri duten pertsonek profil hau dute:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 18 urtetik 29ra bitarteko pertsonak (6,23 puntu)
• 5.000 eta 20.000 biztanle bitartean dituzten udalerrietan bizi direnak (5,97), 20.000 eta

150.000 biztanle artean dituzten udalerrietan bizi direnak (5,88) eta hiriburuetan bizi
direnak (5,95 puntu)

• Erdi-mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak (6,54) goi-mailako unibertsitate-
ikasketak dituztenak (6,47) eta bigarren mailako ikasketak dituztenak (5,86 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik dauden pertsonak (6,40 puntu)
• Ikasleak (6,51 puntu).
• Estatus sozioekonomiko altua eta erdi-mailako altua duten pertsonak (6,47 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Agnostikoak, ateoak edo erlijioarekiko axolarik ez dutenak (6,25 puntu)
• Euskaraz hitz egiten duten pertsonak (6,24 puntu) 
• Euskaldun sentitzen diren pertsonak eta espainiar baino gehiago euskaldun sentitzen dire-

nak (6,02 puntu) 
• Ezkerreko ideologia duten pertsonak (6,50 puntu)
• Beren burua oso abertzaletzat duten pertsonak (6,04) eta abertzale moderatutzat dutenak

(5,83 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakasta dutela adierazten dutenak (5,95) edo horri buruz iritzi garbirik ez dute-
nak (6,07 puntu)

• Pertsona baikorrak (6,05) edo horri buruz iritzi garbirik ez dutenak (6,01 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak dituzten pertsonak (6,12) edo horri buruz iritzi gar-

birik ez dutenak (6,11 puntu)
• Ingurune pertsonal eta sozial sendoa (5,80) edo erdi-mailakoa duten pertsonak (6,16

puntu)
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– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Etorkinekin harreman handia (6,08) edo erdi-mailakoa (6,01 puntu) duten pertsonak
• Bizitzan kulturartekotasun-maila altua (6,18) edo erdi-mailakoa (6,16 puntu) duten pertsonak

Beste muturrean dugu eskubide eta zerbitzuak eskuratzeko jarrera murriztaileena erakutsi dute-
nen profila, eta, beraz, immigrazioarekiko jarrera uzkurrena agertu dutenena. Hauexek dira:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 45 eta 64 urte bitarteko pertsonak (5,70) eta 64 urtetik gorakoak (5,56 puntu)
• 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi direnak (5,21 puntu)
• Ikasketarik gabeko pertsonak (5,17), edo lehen mailako ikasketak dituztenak (5,45 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Beren egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden pertsonak (5,39) eta egoera horren ardu-
rarik ez dutenak (5,58 puntu) 

• Langabeak (5,60), etxekoandreak (5,55) eta erretiroa hartuta dauden pertsonak (5,53
puntu)

• Estatus sozioekonomiko baxua duten pertsonak (5,38 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Pertsona katoliko praktikanteak (5,75) eta ez-praktikanteak (5,67 puntu)
• Euskaraz hitz egiten ez duten pertsonak (5,45 puntu) 
• Espainiar sentitzen diren pertsonak eta euskaldun baino gehiago espainiar sentitzen dire-

nak (5,28 puntu) 
• Zentroko ideologia (5,28) edo eskuinekoa duten pertsonak (5,66 puntu).
• Beren burua nazionalista espainiartzat jotzen duten pertsonak (5,20 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakastarik ez dutela dioten pertsonak (5,40 puntu)
• Pertsona ezkorrak (5,40 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen txarrak dituzten pertsonak (5,38 puntu)
• Ingurune pertsonal eta sozial ahula duten pertsonak (5,25 puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Etorkinekin harremanik ez duten pertsonak (5,44 puntu)
• Bizitzan inolako kulturartekotasun-motarik izan ez duten pertsonak (5,48 puntu)

Harremanetarako eta kultura-jarraibideei eusteko eremuak 

Ondoren, bertako biztanleek eta atzerriko etorkinak non erlazionatzen diren aztertuko dugu,
harremanetarako eta elkarreraginerako zer espazio dituzten. Lehenik eta behin, bizitoki-eremuen
tipologia planteatu dugu (atzerritar gehiago edo gutxiago bizi diren eremuak), jakiteko galdeka-
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tutako pertsonek zein bizitoki-motatan nahiago duten bizi. Eta bestetik, atzerriko etorkinen kul-
tura-ohiturekin lotutako gaiak planteatu dizkiegu, kultura-aniztasuneko edo kulturartekotasunez-
ko testuinguruetan gerta daitezkeen aldaketak eta sor daitezkeen ohitura berriak zein neurritan
onartzen dituzten jakiteko.

Bizitoki-eremuei dagokienez (34. grafikoa), hemengo biztanleen gustuak ez dira askorik aldatu,
egin izan diren barometroetan. Inkestatuen %61,9k nahiago du, aukeran, bere arraza edo talde
etniko bereko pertsonak gehiengo diren auzoren batean bizi. Galdekatuen laurden batek
(%25,3k) nahiago du bere auzoan inor ez izatea euskal biztanlerian gehiengoa den arraza edo
talde etnikotik kanpokoa. Azkenik, %8,4k baino ez luke nahi arraza eta talde etniko askotako
pertsonak bizi diren toki batean bizi.

34. grafikoa. Bizitoki-eremuekin loturiko lehentasunak

19g. Non bizi nahi duzun erabaki beharko bazenu, hiru leku hauetatik zein aukeratuko zenuke?

Hemengo biztanleriak, beraz, nahiago du gaur egun bizi den antzeko tokietan bizi; izan ere,
Bilboko eta Gasteizko zenbait auzo zaharretako bizpahiru tokitan izan ezik, ezin da esan EAEn
bilgune etniko handirik gertatzen denik. 

Atal hau bukatzeko, aztertuko dugu zenbaterainoko tolerantzia duen hemengo biztanleriak etor-
kinak hemen finkatzen direnean eta haien kultura- eta erlijio-ohiturei eusten dietenean.
Horretarako, zehaztasun handiagoz jokatzeko eskatu diegu inkestatuei, eta galdetu diegu ea
ondo ala gaizki iruditzen zaien atzerritarrek saltokiak, jatetxeak eta janari-dendak irekitzea, beren
artean beren hizkuntzan hitz egitea, beren jantziak janztea, gurtzarako tenpluak izatea, beren
ikastetxeak izatea, eta lanpostu eta toki publikoak betetzea.

Inkestatutako hamarretik bosti (35. grafikoa) ongi iruditzen zaio atzerritarrek jatetxeak irekitzea
(%55,7) edo beren saltokiak jartzea (%51,9). Bertako biztanleen ia erdiek ontzat jotzen dute,
halaber, etorkinek elikagaien beren establezimenduak izatea (%46,7) edo beren artean beren hiz-
kuntzan hitz egitea (%45,5). Ikus daitekeenez, biztanleentzat ez da horrenbesteko arazoa etorki-
nek beren jatetxe, saltoki edo elikagaien dendak irekitzea, eta errazago onartzen dituzte horiek,
etorkinek beren hizkuntzan hitz egitea baino. Azken hori ez dute hain ondo hartzen bertakoek, eta
gogorrago errefusatzen dute.
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35. grafikoa. Etorkinen kultura-jarraibideekiko tolerantzia-maila

g16. Ondo edo gaizki iruditzen zaizu atzerritarrek jatetxe exotikoak edo atzerrikoak zabaltzea, beren saltokiak irekit-
zea, elikagaien beren dendak izatea, elkarren artean beren hizkuntzan hitz egitea?

36. grafikoa. Etorkinen kultura-jarraibideekiko tolerantzia-maila

16G. Ondo edo gaizki iruditzen zaizu atzerritarrek beren jantziak janztea, beren erlijioetarako tenpluak eraikitzea,
plaza eta eremu publikoak betetzea, beren ikastetxe propioak izatea?
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Beste horrenbeste gertatzen da kontu exotikoetatik urrundu ahala eta zenbait ohitura kulturalen
muinera jo ahala. Horiei buruz galdetuta, agerikoa da iritzi negatiboak nagusitzen direla positibo-
en gainetik. Besteak beste, gai hauetan (36. grafikoa): 

• Beren erlijio-praktiketarako tenpluak eraikitzea (%36,9ri gaizki iruditzen zaio eta %31,1i
ondo),

• %40,1ek gaizki ikusten du atzerritarrek beren jantziak erabiltzea (%30,5ek ondo), 
• 39,4k gaizki ikusten du atzerritarrek ikastetxe propioak izatea (%26,7k ondo).

Bestalde, jarrera irekiagoa sumatzen da atzerritarrek plaza eta eremu publikoak betetzeari dago-
kionez: %31,3ri ondo iruditzen zaio eta %30,8ri gaizki.

Ikus dezakegunez, aniztasuna azaleko kontua besterik ez bada, bertako biztanleriak ondo ikus-
ten du etorkinek beren kultura-ohiturei eustea, baina, maila hori gainditzen badute eta nolabait
etorkinek beren kultura- eta identitate-ohiturei eusten badiete, orduan joera negatiboa hartzen
du hemengo jendeak; adibidez, etorkinek beren ikastetxeak izateari edo beren erlijioari eusteari
dagokionean. Plaza eta eremu publikoak betetzeari buruz ere iritzia negatiboa da oraindik, nahiz
eta 2008kotik urruti egon.

Kultura-ohitura berriekiko portaera horien bilakaera aztertzen badugu, ikusiko dugu aldaketa arin
batzuk gertatu direla kultura-aniztasunaren ekarpenari buruzko jarreretan, eta aldaketak, gehie-
netan, ez dira aldekoak izan. Hala, adibidez, jendeak begi onez hartu izan du atzerritarrek jate -
txe exotikoak eta beren saltokiak irekitzea, baina 2009tik gaur arte, 10 puntu egin du behera bi
kasu horien onarpenak, eta gauza bera gertatu da elikagaien denda propioekin ere. Aldiz, beren
hizkuntzan hitz egiteari dagokionean, ez da aldaketarik izan, berdin onartu izan da lehen eta
orain.

Onarpen gutxien duten kultura-jarraibideei dagokionez, azken urteotan, oro har, behera egin du
jarraibide horiek onartzen dituzten pertsonen ehunekoak, eta, beraz, gora egin du jokabide horiek
begi onez ikusten ez dituzten pertsonen portzentajeak. Onarpen gutxien duten jarraibideen arte-
an daude beren ikastetxeak izatea, beren jantziak janztea eta beren erlijioetarako tenpluak erai-
kitzea.

Arlo horretako galderei emandako erantzunekin (galdetegiko g16a, g16b, g16c, g16d, g16e,
e16f, g16g, e16h, g19 eta g30 itemak) harremanetarako espazioak direla-eta euskal biztanleek
duten jarrerari buruzko indizea landu dugu. Indize hori 0 eta 10 puntu artekoa da; horrela, elkar-
trukerako jarrera uzkurrena edo itxiena dutenak 0 puntutik hurbilago ageri dira, eta jarrera plu-
ralena eta irekiena dutenak 10 puntutik hurbilago. 

Beste behin ere estatistika aldetik alde esanguratsuak hauteman ditugu herritar multzo batzuen
eta besteen artean, gurutzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrela, jarrera toleranteena
eta irekiena ageri duten pertsonek profil hau dute:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Gizonezkoak (5,44 puntu).
• 18 eta 29 urte bitarteko pertsonak (5,61) eta 30 eta 44 urte bitartekoak (5,51 puntu)
• Goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak (6,25), erdi-mailako unibertsitate-

ikasketak dituztenak (5,43) eta bigarren mailako ikasketak dituztenak (5,40 puntu)
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– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 2.500 euro baino gehiagoko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak
(5,81 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik dauden pertsonak (5,62 puntu)
• Ikasleak (5,98) eta lanean ari diren pertsonak (5,50 puntu)
• Estatus sozioekonomiko altua eta erdi-mailako altua (5,98) eta ertaina duten pertsonak

(5,42 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Agnostikoak, ateoak edo erlijioarekiko axolarik ez dutenak (5,86 puntu)
• Euskaraz hitz egiten duten pertsonak (5,55 puntu) 
• Euskaldun sentitzen diren pertsonak eta espainiar baino gehiago euskaldun sentitzen dire-

nak (5,18), eta euskaldun bezain espainiar sentitzen direnak (5,07 puntu) 
• Ezkerreko ideologia duten pertsonak (5,47) edo zentro-ezkerrekoa dutenak (5,46 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakasta dutela adierazten dutenak (5,28) edo horri buruz iritzi garbirik ez dute-
nak (5,36 puntu)

• Pertsona baikorrak (5,44) edo horri buruz iritzi garbirik ez dutenak (5,27 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak dituzten pertsonak (5,52) edo horri buruz iritzi gar-

birik ez dutenak (5,46 puntu)
• Ingurune pertsonal eta sozial sendoa (5,12) edo erdi mailakoa duten pertsonak (5,32

puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Etorkinekin harreman handia (5,59) edo erdi-mailakoa (5,35 puntu) duten pertsonak
• Bizitzan kulturartekotasun-maila altua (5,69) edo erdi-mailakoa (5,72 puntu) duten per -

tsonak 

Beste muturrean, immigrazioarekiko jarrera uzkurrena hartzen duten pertsonak daude. Hauexek
dira:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Emakumezkoak (4,82 puntu)
• 64 urtetik gorako pertsonak (4,33 puntu)
• Ikasketarik gabeko pertsonak (3,83), edo lehen mailako ikasketak dituztenak (4,45 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean gehienez ere 1.000 euroko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak
(4,38) eta 1.000 eta 1.800 euro arteko sarrerak dituztenak (5,12 puntu)

• Beren egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden pertsonak (4,79 puntu) eta egoera
horren ardurarik ez dutenak (4,83 puntu)

• Erretiroa hartuta dauden pertsonak (4,68) eta etxekoandreak (3,88 puntu)
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• Estatus sozioekonomiko baxua duten pertsonak (4,04 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Pertsona katoliko praktikanteak (4,54 puntu) eta ez-praktikanteak (4,91 puntu)
• Euskaraz hitz egiten ez duten pertsonak (4,66 puntu) 
• Espainiar sentitzen diren pertsonak eta euskaldun baino gehiago espainiar sentitzen dire-

nak (4,47 puntu) 
• Zentroko ideologia duten pertsonak (4,63 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakastarik ez dutela dioten pertsonak (4,55 puntu)
• Pertsona ezkorrak (4,48 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen txarrak dituzten pertsonak (4,46 puntu)
• Ingurune pertsonal eta sozial ahula duten pertsonak (4,60 puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Etorkinekin harremanik ez duten pertsonak (4,38 puntu)
• Bizitzan inolako kulturartekotasun-motarik izan ez duten pertsonak (4,30 puntu)

Begikotasun-maila 

Galdekatutako herritarrek hainbat herrialdetako etorkinenganako sentitzen duten begikotasuna
aztertuko dugu atal honetan.

0tik 10erako eskala batean neurtuko dugu begikotasun hori, kontuan hartuta 0k esan nahi duela
etorkinak ez dituztela batere begiko eta 10ek oso begiko dituztela. Hala, 36. grafikoak adieraz-
ten duenez, kultura, politika eta gizarte aldetik hurbilen dauden kolektiboak begikotasun han-
diagoz ikusten dira eta alderantziz: 

– Begikotasun txikiena magrebtarrek (3,5), errumaniarrek eta Europa ekialdeko kolektiboek
(3,9) izaten dute, hau da, kulturaren edo gizartearen ikuspegitik urrunekoen direnek
eta/edo aurreiritzi handienak sortzen dituztenek.

– Saharaz hegoaldekoek (5,4), Latinoamerikako herritarrek (Paraguai, Nikaragua 5,3; Bolivia
5,2; Ekuador 5,2; Kolonbia 5,1), estatu batuarrek (5,3) eta asiarrek (5,0) ozta-ozta gain-
ditzen dute begikotasunaren langa hori.

– EAEko biztanleek Mendebaldeko Europar Batasuneko eta Argentinako herritarrekiko dute
begikotasun handiena (5,9).

2010eko datuekiko apenas dagoen aldaketarik (38. grafikoa). Izatekotan, euskal herritarrek
begikotasun txikiagoa agertu dute etorkinekiko, oro har, eta herrialde jakin batzuetako etorkine-
kiko, zehazki: Magrebeko, Errumaniako eta ekialdeko EBko herritarrekiko, hain zuzen. 
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37. grafikoa.Etorkinenganako begikotasun-maila etorkinen jatorrizko herrialdearen arabera

18G. Esan, mesedez, 0tik 10erako eskalan, ondorengo herrialdeetako edo munduko eskualdetako pertsonekiko sen-
titzen duzun begikotasuna. 0k esan nahi du ez dituzula batere begiko eta 10ek oso begiko dituzula.

38. grafikoa. Etorkinenganako begikotasun-maila, etorkinen jatorrizko herrialdearen arabera

*2012ko Barometroaz geroztik Nikaragua eta Paraguai gehitu dira.
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Komunitate hartzailearen eta etorkinen komunitatearen arteko bizikidetza eta integrazioa

Kultura anitzeko gizarte baten aldekoak dira euskal herritarrak, baina asimilazio-ikuspegi
argi batetik. Aniztasuna onartzen du euskal gizarteak eta aitortzen du aberastu egiten
duela gizartea bera, baina, aldi berean, bertako pertsona gehienek uste dute, bizikidetza
hobetzeko, immigranteek bertako ohiturak eta tradizioak eskuratzen saiatu behar luketela.
Nabarmentzekoa da, hala ere, %60ren iritziz ahalegin hori guztiok egin beharrekoa dela.
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Hori horrela izanda ere, euskal gizartea ez dago bere ohitura eta tradizioei uko egiteko
prest, bizikidetza hobetzeko xedez. Argigarria da jarrera horien berri izatea, eragina baitu
bizikidetza-ereduan eta kontrajarria baita kulturen arteko bizikidetza-ereduarekiko.

Asimilazio-ikuspegiak gero eta indar handiagoa duela ikusten da 2012ko barometroko
emaitzak aurreko urteetako datuekin konparatuta. Immigrazioaren fenomenoa errealitate
gero eta egonkor eta egiturazkoagoa da gure gizartean. Bertako herritarrak gero eta gehia-
go jabetzen dira gizarte-errealitate berri horretaz, etorkinen eta bertakoen arteko elkarrera-
gina gero eta handiagoa baita eta, horren ondorioz, kulturen arteko gero eta bizikidetza-
egoera gehiagotan egokitzen da, garai batean sortzen ez zitzaizkion egoeretan. Egoera berri
honek asimilazioaren aldeko erreakzioak sorrarazi ohi ditu, gorabidean diren errealitate
berrien aurrean norberaren ohiturak, gure gizartean nagusi direnak, babesteko xedea dute-
nak. Gizarte-jarrera hori nahiko normala da immigrazioa gertakari nahiko urri eta aparte-
koa izatetik egiturazko fenomeno sozial, egonkor eta garrantzitsua izatera igarotzen ari den
gizarte batean.

Ildo orokor horren baitan, euskal gizartean estereotipo batzuk gailentzen dira migrazioaren
fenomenoarekin lotuta; hala nola, gehiegizko onura ateratzen dutela gizarte-babeseko sis-
tematik, jasotzen dutena baino zerga gutxiago ordaintzen dituztela eta segurtasun faltaren
eta delinkuentziaren eragile direla. Horrez gainera, bertako biztanleriarekin alderatuta,
hemengo jende gehienak uste du euskal herritarrak baino matxistagoak direla atzerritarrak.
Hala ere, gehienek uste dute gu bezain zintzoak, solidarioak, adeitsuak, langileak eta atse-
ginak direla, baina, horrekin batera, uste dute beren erlijio-jardunak arriskuan jartzen
duela gure bizi-estiloa. Halaber, etorkinek zahartzearen arazoa konpon dezaketela uste
dute galdekatutako pertsona gehienek.

Bestalde, euskal gizarteak pentsatzen du gizarte-eskubideak eta -zerbitzuak eskuratzeko,
immigranteek modu erregularrean bizi behar dutela Euskal Autonomia Erkidegoan.
Osasunaren eta hezkuntzaren arloak dira atzerritar guztientzat hobesten diren eskubide eta
zerbitzu bakarrak, atzerritarrak erregularizatuta izan ala ez. Aldiz, ez dago gehiengo iritzi
garbirik prestakuntza eskuratzeko eta hizkuntzak ikasteko aukera izateari dagokienez.

Atzerritarren usadio eta ohituren adierazpenari dagokionez, bertako biztanleek jarrera ire-
kiagoz hartzen dituzte zerbitzu bat eman diezaieketen alderdiak eta kultura-aniztasunaren
kanpo elementutzat edo elementu estetikotzat har daitezkeen alderdiak, hala nola, merka-
taritza etnikoa edo atzerritarrek irekitako saltokiak. Merkataritza-bide berri horiek onuraga-
rriak direla uste du euskal gizarteak eta jende gehienak onartu egiten ditu. Hala ere, kul-
tura-aniztasunarekin lotuago dauden beste elementu batzuekiko jarrera itxiagoa dute
EAEko herritarrek; adibidez, ez dituzte hain begi onez hartzen beren usadio eta ohituren
adierazpenak, beren hizkuntza hitz egitea edo beren jatorriko herrialdeko arropak janztea.
Onarpena baino arbuio gehiago sortzen dute diferentziek baldin eta maila instituzionalera
iristen badira eta bereizketa sortu badezakete gizartean gehiengo diren gizarte-erakundee-
kiko, hala nola, hezkuntzaren eta erlijioaren jardun-esparruekiko. Ikuspegi hori bera gai-
lentzen da eremu publikoen erabileraz eta jabetzeaz galdetuz gero.

Azkenik, etorkinak jatorriz zein herrialdetakoak diren kontuan hartuta bertako herritarrek
haiekiko adierazitako begikotasunaren harira, barometroak erakusten du begikotasuna
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Immigrazio-politika

Azken atal honetan, galdeketari erantzun diotenen arabera euskal erakundeek zer-nolako immi-
grazio-politika egin behar duten aztertuko dugu. Horretarako, immigrazio-politikarik egokienari
buruz, kanporatzeko arrazoiei buruz edo babes politikoa eskatzen duten pertsonekin hartu beha-
rreko politikari buruz galdetu diegu bertako herritarrei.

• Sartzea, bertan gelditzea eta kanporatzea
• Egoera irregularrean dauden etorkinekiko politika
• Babes politikoa eskatzen duten pertsonekiko politika

Ondoren, hartu beharreko migrazio-politikari buruzko indize sintetikoaren emaitzak aurkeztu
ditugu eta, azkenik, ondorioak atera ditugu, atala laburbiltzeko.

Sartzea, bertan gelditzea eta kanporatzea

Lehenik eta behin, jakin nahi izan dugu zer iritzi duen hemengo biztanleriak immigrazio-politi-
karik egokienari buruz eta etorkinei hemen sartzeko eskatzen zaizkien baldintzei buruz.
Galdeketari erantzun dioten herritarren %77,9ren iritziz sartzen utzi behar zaie, baina legezko
baldintzetan: inkestatuen %61,2ren ustez lan-kontratua dutenei baino ez zaie utzi behar sar -
tzen, eta %16,7ren iritziz legezko beste baldintza batzuk betetzen dituzten etorkinei ere utzi
behar zaie sartzen (familia berriro biltzea, errefuxiatua…). Barometroaren 38. grafikoan ageri
dira datu horiek. 

Ikusten da, beraz, ia pertsona guztiak daudela ados atzerritarrei sartzen uztearekin, baldin eta
immigrazio-prozesua legezko baldintzen arabera egiten bada; hau da, lan-kontratua tartean bada
edo legezko beste baldintza batzuk betetzen badira. Herritarren %8,7, berriz, etorkin guztiei
sartzen uztearen aldekoa da, lege aldetik inolako oztoporik jarri gabe, eta beste %8,7, aldiz, etor-
kinei sartzen uztearen erabat kontrakoa da. Azken zifra hori, nolanahi ere, oso txikia da.

Bilakaerari erreparatuz gero, legezko inolako oztoporik gabe sartzearen alde daudenen ehunekoa
jaitsi egin da zertxobait azken urtebetean, 2011ko barometroan %11,1ekoa baitzen eta
2012koan %8,7koa izan baita. Nabarmentzekoa da gai horretan indiferentzia adierazi duten
pertsonen ehunekoak behera egin duela zertxobait, 2011n %6,1 izatetik 2012an %4,6 izatera,
eta etorkinei sartzen uztearen erabat aurka daudenen ehunekoak gora egin duela, 2011n %6,4
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handiagoa dela argentinarrekiko edo Mendebaldeko EBko herritarrekiko. Eta, beste mutu-
rrean, begikotasun hori txikiagoa dela Magrebeko, Errumaniako eta Ekialdeko EBko herri-
tarrekiko. Jatorrizko herrialdearen arabera etorkinenganako begikotasunaren bilakaera
aztertuz gero, Magreb, Errumania eta ekialdeko herrialdeak ageri dira beti azken lekuetan.

Eta datuak 2011ko barometroarekin alderatuta ere, nazionalitate horiek dira bertakoen
artean begikotasun gutxien sortzen dutenak.



izatetik gaur egun %8,7 izatera. Gaur arteko barometro-segida guztietan jasotako zifrarik altue-
na da azken hori.

39. grafikoa. Immigrazio-politika euskal biztanleen arabera3

8g. Zure ustez, zein litzateke etorkinekiko immigrazio-politika egokiena?

Ikusten da, beraz, lan-kontratua dela etorkinak EAEn sartzeko biderik onartuena bertakoen alde-
tik. Sarbiderako faktore bat bada enplegua, zer irizpideri jarraitu beharko lioke, bertako jendea-
ren ustez, immigrazio-politikak immigranteak hemen geratzeko edo kanporatzeko? 39. grafikoak
erakusten duenez, bertako biztanleriaren %56,6k uste du lanik gabe gelditzea ez dela inor kan-
poratzeko arrazoi, eta hamarretik bik (%20,3) uste du lanera datozen atzerritarrak lanik gabe gel-
dituko balira kanporatu egin behar lituzketela. 

2011ko datuekin alderatuta, indiferenteen ehunekoak gora egin du nabarmen, %13,7tik
%19,7ra, eta, horren ondorioz, lanik gabe geratzea ez dela inor kanporatzeko arrazoi uste dute-
nen ehunekoak behera egin du, %60tik %56,6ra, eta, aldi berean, kanporatzeko arrazoi dela
uste dutenen portzentajeak ere behera egin du zertxobait, %22,4tik %20,3ra. Hala, jendearen
iritziak eta jarrerak 2009-2010 urteetako bertsuak izan dira.

Hemengo biztanleria, ordea, intrantsigenteagoa da legea betetzearen gaiarekin (41. grafikoa).
Galdeketari erantzun diotenen hamarretik seik (%63,1) uste du delitu bat egiten duten atzerri-
tarrak kanporatu egin behar direla; bostetik bati (%20), berriz, edo ez zaio iruditzen kanporatze-
ko arrazoia edo berdin zaio (%16). 

2011ko aurreko barometroan antzematen hasi zen joera-aldaketa berresten dute datu horiek,
jarrerak itxiagoak baitira, 2007ko, 2008ko eta 2009ko barometroek adierazitako emaitzen
harian. 
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32011ra arteko Barometroetan hauek ziren galdera eta erantzuna: Zure ustez, zein litzateke langile etorkinekiko
immigrazio-politika egokiena? a) Inolako lege-eragozpenik gabe sartzen uztea; b) Lan-kontratua dutenei soilik
sartzen uztea; c) Atzerriko etorkinei erabat debekatzea EAEn sartzea. 
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39. grafikoa. Etorkinak bertan gelditzeko eta kanporatzeko faktoreak

G6d. Lanera datozen atzerritarrak lanik gabe gelditzen badira denbora batez, kanporatu egin beharko lituzkete. 

Hala, delituren bat eginez gero etorkinak kanporatzearen aldekoak direnen ehunekoa 4 puntu
handitu da (%59tik %63,1era); ez dakitenen ehunekoa ere handitu eginda da (%11,8tik
%16ra), eta kanporatzearen aldekoak ez direnena apaldu egin da (%25,8tik %20ra). 

Hemengo gizartea zorrotzagoa da delituaren faktorearekin lanaren faktorearekin baino, eta deli-
turik egin duten etorkinen kasuan immigrazio-politika murriztaileagoak ezartzearen aldekoa da.
Delituaren karga etorkinaren gain ikusten du, eta, lanari dagokionez, aldiz, badirudi etorkinaren
aldekoago dela, eta ez dela hura baztertzearen aldekoa.

41. grafikoa. Etorkinak bertan gelditzeko eta kanporatzeko faktoreak

6f G. Kanpotik etorri den batek delituren bat eginez gero, herrialdetik kanporatu beharko lukete.

Egoera irregularrean dauden etorkinekiko politika

Immigrazio-politika egokiari buruz oro har eta kanporatzeko balizko arrazoi batzuei buruz hemen-
go biztanleen iritzia aztertuta, jakin nahi izan dugu beren iritziz erakundeek zein ildori jarraitu
beharko lioketen administrazio-egoera irregularrean dauden atzerritarren kasuan.
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EAEko herritarren %41,1ek uste du gobernuak lana duten atzerritarren egoera baino ez lukeela
erregularizatu behar (41. grafikoa). %21,3k uste du bizileku-baimenik ez duten denak kanpora-
tu beharko liratekeela; %17,2k, berriz, etorkin guztiak erregularizatu behar liratekeela, “paperak
emanda”; eta %11,2k, azkenik, beren herrialdera itzultzeko baliabideak eman beharko litzaiz-
kiekeela uste du.

Azken barometroko zifra horiek 2011koarekin alderatuta, 17 puntu egin du behera lana duten
pertsonak soilik erregularizatu beharko liratekeela uste duten pertsonen portzentajeak.
Deigarriena da, ordea, nola egin duen gora egora irregularrean dauden pertsona guztiak kanpo-
ratu beharko liratekeela uste dutenen ehunekoak, 2011n %8,8 izatetik 2012an %21,3 izatera.
Itxura batean, lanak aurrez ematen zuen balio instrumentala eta ziurtasuna ahuldu egin dira,
jarrera ulergarria, bestalde, krisi ekonomikoko egoera honetan.

%17,2k uste du erakundeek etorkin guztien egoera erregularizatu beharko luketela, eta %9,3
bizileku-baimenik ez duten atzerritar guztiak kanporatzearen aldekoa da. Nahiz eta azken urtee-
tan aldaketa handirik ez den izan, 2008ko datuekin alderatzen badugu, ikusiko dugu nola han-
ditu den lana duten pertsonak soilik erregularizatzearen aldekoak direnen ehunekoa. Etorkin guz-
tiak erregularizatu beharko liratekeela uste dutenen ehunekoak nabarmen egin du behera
2011ko datuekin alderatuta, eta, aldiz, modu batera edo bestera –hau da, beren herrialdera
itzultzeko baliabideak emanda edo denak kanporatuta– etorkinak kanporatzearen alde daudenen
ehunekoak gora egin du, %32,5era hain zuzen. 

42. grafikoa. Egoera irregularrean dauden etorkinekiko politika

9G. Zure ustez, zer egin beharko luke Gobernuak egoera “irregularrean” dauden etorkinekin? 

Babes politikoa eskatzen duten pertsonekiko politika

Jakin nahi izan dugu hemengo jendeak zer iritzi duen babes-politikoa eskatzen duten errefuxia-
tuekin egin beharreko politikari buruz. 42. grafikoan ageri denez, %42,4 babesa ematearen alde-
koa da, beti ere egiaztatzen bada jazartzen ari zaizkiela; %16 murrizterik gabe babestearen alde-
koa da, eta, azkenik babes-politikoa eskatzen duten pertsonen kopuru mugatu bat hartzearen
aldekoa da %16,5. 
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43. grafikoa. Babes politikoa eskatzen duten pertsonekiko politika

10G. Zure ustez, zer egin beharko litzateke babes politikoa eskatzen duten pertsonekin? Zer litzateke egokiena? 

2011. urteko datuekin alderatuta, alde nabariena da jaitsi egin dela immigrantea jazarria dela
frogatzen denean asilo politikoa ematearen alde agertzen den pertsonen ehunekoa (%5,1 gutxia-
go); horrez gainera, igo egin da immigranteak mugarik gabe hartzearen alde ageri diren pertso-
nen portzentajea (%13,9tik %16ra).

Arlo horretako galderei emandako erantzunekin (galdetegiko g6d, g6f, 8g, 9g eta 10g itemak)
hartu beharreko migrazio-politikaren gainean euskal gizarteak duen jarrerari buruzko indizea
landu dugu. Indize hori 0 eta 10 puntu artekoa da; horrela, jarrera itxiena eta murriztaileena
dutenak 0 puntutik hurbilago ageri dira, eta jarrera positiboena eta irekiena dutenak 10 puntu-
tik hurbilago. 

Beste behin ere estatistika aldetik alde esanguratsuak hauteman ditugu herritar multzo batzuen
eta besteen artean, gurutzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrela, jarrera toleranteena
eta irekiena ageri duten pertsonek profil hau dute:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 18 urtetik 29ra bitarteko pertsonak (5,34 puntu)
• 5.000 eta 20.000 artean dituzten udalerrietan bizi diren pertsonak (5,28 puntu)
• Goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak (5,52) eta erdi-mailako unibertsita-

te-ikasketak dituztenak (5,35 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 2.500 euro baino gehiagoko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak
(5,38 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik dauden pertsonak (5,20 puntu)
• Ikasleak (5,63 puntu)
• Estatus sozioekonomiko altua eta erdi-mailako altua (5,52) eta ertaina duten pertsonak

(5,23 puntu)
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– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Agnostikoak, ateoak edo erlijioarekiko axolarik ez dutenak (5,38 puntu)
• Euskaraz hitz egiten duten pertsonak (5,34 puntu) 
• Euskaldun sentitzen diren pertsonak eta espainiar baino gehiago euskaldun sentitzen dire-

nak (5,13 puntu) 
• Ezkerreko ideologia duten pertsonak (5,45 puntu)
• Beren burua oso abertzaletzat duten pertsonak (5,27 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakasta dutela adierazten dutenak (5,03) edo horri buruz iritzi garbirik ez dute-
nak (5,01 puntu)

• Pertsona baikorrak (5,02) edo horri buruz iritzi garbirik ez dutenak (5,06 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak dituzten pertsonak (5,15) edo horri buruz iritzi gar-

birik ez dutenak (5,07 puntu)
• Ingurune pertsonal eta sozial sendoa (5,02) edo erdi-mailakoa dutela dioten pertsonak

(5,03 puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Bertakoak gehiengo diren auzoetan bizi diren pertsonak (5,07) edo jatorri aldetik nolabai-
teko nahasketa duten auzoetan bizi direnak (4,99 puntu)

• Etorkinekin harreman handia (5,18) edo erdi-mailakoa (5,06 puntu) duten pertsonak

Beste muturrean, migrazio-politikarekiko ikuspegi murriztaileena erakutsi eta, beraz, immigra-
zioarekiko jarrera uzkurrena agertu duten pertsonen profila dugu. Hauexek dira:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 64 urtetik gorako pertsonak (4,58 puntu)
• 20.000 eta 150.000 biztanle artean dituzten udalerrietan bizi direnak (4,58 puntu).
• Ikasketarik gabeko pertsonak (4,45), edo lehen mailako ikasketak dituztenak (4,46 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean gehienez ere 1.000 euroko diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak
(4,67 puntu)

• Beren egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden pertsonak (4,68 puntu) eta egoera
horren ardurarik ez dutenak (4,78 puntu)

• Erretiroa hartuta dauden pertsonak (4,65), langabeak (4,60) eta etxekoandreak (4,59 puntu)
• Estatus sozioekonomiko erdi-mailako baxua duten pertsonak (4,65), eta baxua dutenak

(4,46 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Pertsona katoliko praktikanteak (4,67) eta ez-praktikanteak (4,76 puntu)
• Euskaraz hitz egiten ez duten pertsonak (4,48 puntu) 

76

2012 Barometroa Atzerriko immigrazioaren inguruko pertzepzioak eta jarrerak



• Espainiar sentitzen diren pertsonak eta euskaldun baino gehiago espainiar sentitzen dire-
nak (4,44 puntu) 

• Zentroko ideologia duten pertsonak (4,50 puntu)
• Beren burua nazionalista espainiartzat jotzen duten pertsonak (4,39 puntu)

– Nortasunari loturiko ezaugarriak:

• Bizitzan arrakastarik ez dutela dioten pertsonak (4,69 puntu)
• Pertsona ezkorrak (4,62 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen txarrak dituzten pertsonak (4,59 puntu)
• Ingurune pertsonal eta sozial ahula dutela dioten pertsonak (4,42 puntu)

– Elkarreragina eta kulturartekotasuna:

• Immigranteak gehiengo diren auzoetan bizi diren pertsonak (4,51 puntu)
• Etorkinekin harremanik ez duten pertsonak (4,49 puntu)

Immigrazio-politika

Laburbilduz, euskal gizarteak immigrantearen lan-egoerarekin lotzen du, neurri handi
batean, migrazio-politika. Izan ere, galdekatuak izan diren pertsona gehienek onartzen
dute immigranteen sarrera, baldin eta lan-kontraturik badute. Alabaina, tesi horrek inda-
rra galdu du azken urtebetean.

Bestalde, behin bertara etorri ondoren, jendeak ez du uste lana galtzeak immigrantea kanpo-
ratzeko arrazoi izan behar duenik; izan ere, gehienek uste dute ez direla kanporatu behar aldi
batez lanik gabe geratzen diren atzerritarrak. Aldiz, euskal gizartean onartuago dago delituak
egin dituzten atzerritarrak kanporatzea. EAEko herritarren portzentaje handi batek uste du
delituren bat egin duten atzerritarrak kanporatu egin beharko liratekeela, eta, gainera, gora
egin du delituak egitea etorkinak kanporatzeko arrazoi dela uste dutenen ehunekoak.

Lan-kontratuari garantia inplizitu batzuk ikusten dizkio gizarte hartzaileak, etorkinaren
integrazioa pausoz pausokoa izango denaren nolabaiteko bermea ematen diolako; hori
horrela, etorkinak hemen finkatzeak sor dezakeen ziurgabetasuna gainditzen da. 

Beraz, lan-kontratua, sartzeko baldintza izateaz gain, atzerritarrak erregularizatzeko oina-
rria ere bada, bertako biztanleen begietara. Bertako jendeak uste du lan-kontratua eraba-
kigarria dela immigrazioa “kontrolatua” izateko; izan ere, komunikabideetan eta gizarte-
diskurtsoetan nagusi den irudiaren arabera, immigrazio-fluxua masiboa eta kontrolik gabe-
koa da, eta etorkinak “uholdeka” datoz. Aurrez ere esan dugunez, ordea, nahiz eta uste
hori oraindik ere oso zabaldua egon, azken urteotan ahultzen joan da, krisiaren ondorioz.

Lan-kontratuak beste muturra erakusten du, gizarte-hartzailearen behar eta kopuruetara
egokitutako immigrazioarena, hain zuzen. Izan ere, halaxe da; immigrazioa beharretara
moldatzen da, izan hura legezko edo legez kanpoko, baina gizarte-hartzaileak ez du hala
ikusten.
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Aurreko urteetan bezala, immigrazioarekiko tolerantzia-indizea kalkulatu dugu; 2007tik ari gara
lantzen indize hori. Gure barometroko 58 galderei euskal biztanleek emandako erantzunen ara-
bera osatzen dugu indize hori, eta 0 eta 100 arteko digitu bat ematen du. Bildutako informazio
guztia laburtzen da digitu horretan.

Aurten, halabeharrez, zenbait doikuntza txiki egin ditugu indizea kalkulatzeko; izan ere, aurreko
urteetan erabilitako galdetegiekin alderatuta, zenbait aldaketa txiki egin ditugu 2012ko
Barometroan. Laburbilduz, zenbait item berri sartu ditugu, batzuk edukiari loturikoak, baina
batez ere gurutzaketako edo goiburuko aldagai gisa erabiliko ditugula pentsatuta eta jarrerak eta
jokabideak bereizten lagun dezaketela aintzat hartuta. Zehazki, beste bi galdera-sorta sartu ditu-
gu. Lehen sorta, norberak eguneroko bizimoduari aurre egiteko duen prestutasunari buruzkoa
izan da, nortasunari loturiko ezaugarriei buruzkoa, hain zuzen: bizitzari aurre egiteko baikorra
edo ezkorra den; etorkizunari begira zer aurreikuspen duen; bizitzan arrakastarik baduen; eta
ingurune pertsonal eta sozialari buruz zer iritzi duen. Beste galdera-sorta, berriz, galdekatutako
pertsonek etorkinekin duten elkarreraginari, harremanari eta bizitzan izandako kulturartekotasu-
nari buruzkoa izan da. Bigarren sorta horretan, gai hauei buruzko galderak egin dizkiegu inkes-
tatuei: zer auzo-motatan bizi diren; komunitatean, lagunartean edo familian atzerritarrik badu-
ten hurbil; atzerrian bizi izan diren tokiei edo beste herrialde batzuetan izandako mugikortasu-
nari buruzko informazioa; eta eguneroko bizimoduan atzerritarrekin zer harreman duten.

Funtsean, indizea aurreko urteetako bera da. Aurreko urteetan 62 galdera erabili izan ditugu
indizea kalkulatzeko, eta 2012koa kalkulatzeko, berriz, 58 galdera. 2011tik hona, dozena bat
galderatan baino ez ditugu egin aldaketak.  

Tolerantzia-indize hau lantzeko arrazoia da elementu jakin batzuei buruz euskal herritarrek zer
iritzi duten jakiteaz gain, behin elementu eta iritzi horiek jakinda, euskal gizartearen “iritzia” sin-
tetizatuko duen elementu bat izatea, eta gertatzen ari diren sakoneko aldaketak eta joerak bereiz-
teko tresna bat eskuratzea. Hori dela eta, pertsona bakoitzaren iritzia banaka sintetizatuko duen
lanabesa behar dugu eta, aldi berean, azpitaldetan txerta daitekeena eta azpitalde horien artean
alderaketak egiteko aukera emango duena. Tresna horren bidez, informazio oso zehatza dugu
euskal gizartearen pertzepzio, balio, iritzi eta jarrerei buruz eta, aldi berean, informazio osoa
dugu, herritarren kolektibo edo azpitaldetan bana daitekeena. 

3. Immigrazioaren aurreko
Tolerantzia-Indizea: tipologia bat



Gainera, datuen segidak aztertuta, aukera dugu immigrazio-prozesua dela-eta euskal gizartean
sortzen diren pertzepzio, iritzi eta jarreren fenomeno interesgarriaren berri jakiteko, eta horietan
gertatzen diren joerei erreparatzeko. Euskal gizartea eta gure ingurune hurbilekoa (Espainia,
Frantzia, Europa hegoaldea) hedapen eta garapen ekonomiko bete-betean zen garaian hasi zen
immigrazio-prozesu hori, oparoaldi horri eustekotan behar-beharrezkoa baitzen kanpotik eskulan
ugari iristea. 2008tik aurrera, ordea, ekonomia izugarri moteldu da eta azken 40-50 urtetan
Europan eta munduan izan den krisi ekonomiko latzena etorri da hortik, eta immigrazio-proze-
suak testuinguru horretan izan du jarraipena.

Aurreko urtean aipatu genuen gure tolerantzia-indizeak euskal hazkunde ekonomikoaren azter-
keta egiteko erabiltzen den jarraibidearen oso antzekoa erabiltzen duela. Hain zuzen, urteko
BPGaren bidez neurtzen da euskal hazkunde ekonomikoa. Segidan datu gutxi ditugu oraindik
(2007, 2008, 2009, 2010, 2011 eta 2012), baina ohartu gara BGP hazten den urteetan, esku-
tik, immigrazioarekiko tolerantzia-indizea ere hazi egiten dela, eta, aldiz, BPGaren hazkundea
negatiboa denean, murrizketak gertatzen direla tolerantzia-indizearen balioetan ere.

2012ko Barometroan, tolerantzia-indizearen balioa 53,62 puntukoa izan da euskal gizarte oso-
rako, 2011ko balioa baino hiru puntu eta erdi txikiagoa. Argi geratu ari da, beraz, krisia nabar-
men eragiten ari dela atzerritarrak gure gizartera etortzeari buruz dugun pertzepzioan. Itxura
batean, ez gara aurreko urteetan bezain tolerante ageri immigrazioarekiko, eta krisi ekonomikoa
gordintzen ari den honetan, gure aldartean eragiten ari da, eta iritzi eta jarrera geurekoiago eta
endogamikoetara jotzen ari gara. 

44. grafikoa. 2012ko tolerantzia-indizea

Iturria: Egileek egina

2012ko Barometro honetan, aldaketa garrantzitsuak ikusi ditugu euskal gizarteak atzerriko
immigrazioarekiko duen iritzian eta jarreran. Hala, 2012ko Barometroak berretsi du, euskal
gizarteak adierazitako iritzien arabera, jada ez dela “eskubide unibertsalik” geratzen; izan ere,
egoerak berak eta iritzi publikoan izan den aldaketak eraginda, “murrizketak” izan dira hezkun -
tza eta osasun-arreta jasotzeko eskubide orain arte unibertsaletan. Horren eragile dira, esan
bezala, egoera ekonomiko zaila (langabezia handia, motelaldi ekonomikoa, ekoizpen industriala-
ren murrizketa, barne-eskariaren jaitsiera, gure inguruko ekonomien geldialdia, gora bidean diren
ekonomia batzuen hazkundean eta eskarian zalantzak…) eta, Espainian, aurrekontuetan, ongi-
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zate-estatuan eta hainbeste nekeren ondoren lortutako lan-eskubideetan murrizketa etengabeak
orokortzen eta kronifikatzen ari diren heinean, EAEko eta Espainiako iritzi publikoan sortu den
aldaketa.

Euskal gizartea gero eta gehiago administrazio-egoera irregularrean dauden pertsonei eskubide
guztiak murriztearen aldekoa da, eta eskubide horiek egoera erregularrean dauden pertsonei
mugatzearen aldekoa.

Aldaketa horren eta beste batzuen eraginez, 2012ko gure tolerantzia-indizeak nabarmen egin du
behera, aurreko urteekin alderatuta, baina azken batean, “hori da kalean arnasten dena”. 

2007. urteaz geroztik, baina batez ere 2008tik hona, orduan hasi baitzen benetan krisia, nahiz
eta hurrengo urtera arte ez gure gizartean ezarri, bilakaera beheranzkoa da, 2011n izan zen
balio-hazkunde apala izan ezik. Inondik ere, aldartea eta gerora begirako aurreikuspen baikorre-
giak (“ekonomiaren goraldi berde” entzutetsuak) izan ziren 2011ko hazkunde horren eragile.
Hau da, 2008tik hona, behera egin du euskal gizarteak atzerriko immigrazioarekiko duen tole-
rantzia- eta irekitasun-atalaseak. Hala, gizarteak, oro har, eta bereziki etorkinekin zuzenean
lehiatzen duten kolektiboek, krisiari aurre egiteko egoera ahulenean daudenek, ideologia aldetik
jarrera dogmatikoena eta autoritarioena dutenek, aldaketen aurrean uzkurren jokatzen dutenek,
beldur edo mesfidantza gehien dutenek eta etorkinekin eta etorkinen kolektiboekin elkarreragin
gutxien dutenek mehatxuzko eta ahultasunezko sentimenduak adierazi dituzte. Esan bezala,
ordea, sentimendu eta iritzi horiek euskal gizarte osoarenak dira, oro har.

45. grafikoa. Tolerantzia-indizearen bilakaera. 2007-2012

Iturria: Egileek egina

Aurreko urtean ohartarazi genuen immigrazioarekiko gure tolerantzia-indizeak, itxura batean,
“ahultasunaren pertzepzio subjektiboa” neurtzen duela batez ere. Hau da, pertsonek segurtasu-
na, konfiantza eta orainari eta etorkizunari aurre egiteko tresnak dituztela sentitzen duten neu-
rrian (nortasunaren berezko ezaugarrien ondorio eta emozio, ekonomia, ongizate eta abarren
aldetik ingurune pertsonal eta sozial sendoa edukitzearen ondorio izan daiteke hori), mehatxu
sozial eta pertsonal gutxiago sentitzen dute etorkinen etorrera dela-eta, erreparo eta errezelo gu -
txiago adierazten dute, eta gure eskalan puntu gehiago eskuratzen dituzte. Eta alderantziz. 

Ez dugu iazko argudioa errepikatuko (ikusi 2011ko Barometroa), baina aski da esatea 2012an
ere gure indizeak Euskadiko BGParen joera berari jarraitzen diola, eta nabarmen egin duela
behera zifrak.
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46. grafikoa. BPGaren urtetik urterako aldaketa-tasak (%) 2008-2012

Iturria: EIN, Eustat eta egileek egina

Berriro berresten dugu iaz esandakoa, gure indizeak argi asko agerian uzten duena: “Sentimendu
komuna (tribala) indarra, segurtasuna eta etorkizunera begirako konfiantza direnean, euskal
gizarteak konfiantza eta eskuzabaltasuna adierazten ditu immigranteen komunitatearekiko,
baina kezka, segurtasunik eza eta konfiantza falta orokortzen direnean, leku guztietan ikusten
ditu mehatxuak euskal gizarteak; hala nola, pertsona immigrante atzerritarren etorreran”.

Nahiz eta indizeak ez duen egoera oso larria adierazten, bost puntu egin du behera 2008tik, eta
argi islatzen du euskal gizarteak gero eta jarrera uzkurragoak, xenofoboagoak eta tolerantzia gu -
txiagokoak dituela atzerriko immigrazioarekiko. Iturri ofizialek diote 2013a izango dela geldial-
diaren azken urtea gure erkidegoan eta Espainian. Horri horrela bada, 2014tik aurrera argitzen
has daiteke etorkizunera begirako ikuspegia, zalantzak gutxitu eta berriro ere konfiantza berres-
kuratzen has gaitezke geure buruarengan eta inguruan, baita gizartean gurekin bizi diren etorki-
nengan ere.  

Nolanahi dela ere, aurtengo puntuazioa (53,62 puntu), euskal gizartearen hainbat ezaugarriren
adierazle da:

1. Euskal gizartea, immigrazioarekiko jarrerak eta jokabideak gogortzeaz harago, erdibideko
jarreretan edo jarrera neutroetan mantentzen da, eta alderdi kontrajarriak eta anbibalen-
teak, positiboak eta negatiboak dituelako nabarmentzen da.

2. Aspalditxoko urteetan esaten ari garen moduan, euskal gizarteak immigrazioaz duen
sinesmen, jarrera, jokabide, balio eta abarren multzoa nahiko sendoa da gure irudiko, eta
beraz urte batetik besterako gorabeherak nekez izango dira oso handiak. Nolanahi ere,
deigarria da aurtengo beherakada.

3. Indizeak urte hauetan izan duen joera ikusita, ez dugu uste datozen urteetan diferentzia
handirik izango denik euskal gizartean. Nolanahi dela ere, aldaketa horiek bat etorriko dira
gizartean izan dezakegun egoerarekin eta norberak egoera hori onartzeko moduarekin.

Aurreko txostenetan egin izan dugun bezala, pertsona-talde batzuek eta besteek immigrazioare-
kiko dituzten iritzi, pertzepzio, jokabide eta jarreretan egon daitezkeen aldeak aztertu ditugu
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2012ko barometroan ere. Aurrekoetan bezala, nabarmentzekoa da gure gizartean ez dagoela
muturreko talderik, ez dugula muturreko puntuaziorik duen azpitalderik hauteman gure toleran -
tzia-indizean: orain arteko azterketetan eskuratu ditugun segmentazio guztietan, talde batek
eskuratu duen puntuazio txikiena 32 puntukoa izan da, eta handiena, 69 puntukoa. Hau da,
eskuratutako biztanle-segmentu guztiak tarte horretan daude.

Gurutzaketako edo goiburuko hainbat aldagai baliatu ditugu bereizketa egiteko eta, herritarrek
immigrazioarekiko agertu duten tolerantzia-mailaren arabera, euskal biztanleak talde batean edo
bestean sailkatzeko. Aurten, gainera, aurreko urteetan erabili gabeko beste zenbait gurutzaketa-
aldagai gehitu ditugu. Hala, 2012ko barometroan aldagai hauek erabili ditugu lanerako: sozio-
demografikoak (5), ideologiko-identitarioak (5), sozioekonomikoak 4), nortasunari loturikoak (4)
eta kulturartekotasunarekin loturikoak (3).

Aldagai horien artean esanguratsuak eta bereizleak direnak hautemateko, aldagai biko analisia
egin dugu, aurreko urteetako ildoari jarraituz. Analisi hori egiteko beharrezkoa da mendeko alda-
gai batekin eta aldagai aske batekin lan egitea, aldagai baten ANOVA analisia aplikatuta. Alde
biko analisia, mugatua izanagatik ere, ezinbestekoa da, eta aldagai anitzeko beste edozein ana-
lisiren aurretik egin beharrekoa. Mugatua da, aldagai soziodemografiko aske batek ezkutatu egin
dezakeelako elkarri eragiten dioten beste aldagai batzuen eragina edo ondorioa. Adibidez, elka-
rri oso lotutako aldagaiak izaten dira batzuetan, eta alde biko analisi batean zaila da horietako
bakoitzak duen eginkizuna bereiztea; aldiz, aldagai anitzeko analisiak bakoitza bere lekuan jar -
tzen du. Immigrazioari buruzko jarrerekin zerikusia duten kontuak aztertzen ditugunean, maiz
nahasten dira aldagai hauek: “adina” (hezkuntza-mailari, euskaraz hitz egiteari edo ez egiteari,
lanbideari eta abarri lotua), “hezkuntza-maila” (adinari, estatusari, diru-sarrerei eta abarri lotua),
“lanbidea” (estatusari, hezkuntza-mailari, diru-sarrerei eta abarri lotua) eta “estatusa” (hezkun -
tza-mailari, diru-sarrerei eta abarri lotua). Horregatik, bereiz aztertzen baditugu bi aldagai horiek,
taldeak diskriminatzeko balioko dute (adibidez, gazteak jarrera irekiekin lotzen dira, eta adine-
koak jarrera itxiagoekin; edo esaten da heziketa gutxien duten pertsonak ez direla heziketa
gehien dutenak bezain toleranteak), baina, elkarrekin aztertzen baditugu, gerta daiteke baten
baino gehiagoren eragina ez nabaritzea.

Eta horrelaxe gertatzen da beste aldagai hauekin ere: ideologia politikoarekin, euskal identitate-
aren eta/edo espainiar identitatearen sentimendu subjektiboarekin, euskal edo espainiar nazio-
nalismo-mailarekin eta abarrekin.

Bigarrenik, eta aurreko aldagai bakarreko eta bi aldagaiko analisiak osatze aldera, aldagai ani -
tzeko metodologiak baliatu ditugu. Izan ere, metodologia horiek lagundu egiten digute aldagaien
arteko harremanak hobeto ulertzen, geroari aurre hartzeko ahalmenik handiena dutenak nabar-
mentzen, aldagai batzuen eta besteen eragin gurutzatuak saihestuz eta indargabetuz, eta zer
errealitatetan bizi garen hobeto jakiteko aukera emanez.

Urtero bezala, azterketa errazenekin hasiko gara, aldagai bikoekin. 2012ko Barometroan landu-
tako hainbat aldagai soziodemografikoren analisiak aurreko Barometroetan atera genituen ondo-
rioak azpimarratu ditu berriro ere: atzerriko immigrazioaren aurrean, euskal biztanleen artean
tolerantzia handiagoa eta tolerantzia txikiagoa erakusten duten taldeak daude. Euskal biztanle-
en artean talde batzuek puntuazio askoz handiagoak lortzen dituzte tolerantzia-indizean (talde
irekiagoek eta toleranteagoek) eta beste talde batzuek puntuazio nabarmen txikiagoak lortzen
dituzte (atzerriko immigrazioarekiko uzkurrago eta itxiago jokatzen duten taldeek):
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• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira 16 urtetik 29ra bitarteko pertsonak (57,24
puntu), 65 urtekoak eta hortik gorakoak baino (50,14 puntu)

• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituz-
ten pertsonak (61,62 puntu) eta erdi-mailako unibertsitate-ikasketak dituztenak (58,89
puntu), ikasketarik ez dutenak (48,56 puntu) eta lehen mailako ikasketak dituztenak baino
(48,99 puntu)

• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira Gipuzkoan bizi diren pertsonak (55,86
puntu), Araban bizi direnak (52,71 puntu) eta Bizkaian bizi direnak baino (52,52 puntu)

• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira pertsona agnostikoak, ateoak edo erlijioa-
rekiko axolarik ez dutenak (57,78 puntu) katolikoak baino, horiek praktikanteak izan
(50,82 puntu) edo ez (52,43 puntu)

• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira euskaraz hitz egiten duten pertsonak
(57,13 puntu), euskaraz hitz egiten ez dutenak baino (49,91 puntu)

• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira euskaldun soilik edo espainiar baino gehia-
go euskaldun sentitzen direnak (54,83 puntu), espainiar soilik edo euskaldun baino gehia-
go espainiar sentitzen direla esan dutenak baino (49,02 puntu).

• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira ezkerreko ideologia duten pertsonak
(57,25 puntu) eta zentro-ezkerrekoak (56,01 puntu), eskuinekoak (50,72) eta zentrokoak
baino (49,58 puntu)

• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira beren burua euskal nazionalista modera-
tutzat dutenak (55,01 puntu), beren burua muturreko euskal nazionalistatzat dutenak
(54,69) eta nazionalismoaren gaiarekiko axolarik ez dutenak (53,06 puntu), beren burua
muturreko espainiar nazionalistatzat edo espainiar nazionalista moderatutzat jotzen dute-
nak baino (48,98 puntu)

• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira familian eta hilean 2.500 €-tik gorako
diru-sarrera garbiak dituzten pertsonak (58,52 puntu), gehienez ere 1.000 €-ko diru-sarre-
rak dituztenak baino (50,18 puntu)

• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira beren egungo egoera ekonomikoarekin gus-
tura dauden pertsonak (58,01 puntu), gustura ez daudenak (49,57 puntu) eta horri buruz-
ko iritzi garbirik ez dutenak baino (51,66 puntu)

• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira ikasten dauden pertsonak (60,61 puntu)
eta lanean ari direnak (56,27 puntu), etxeko lanetan aritzen direnak (48,53 puntu) eta lan-
gabezian daudenak baino (49,76 puntu) 

• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira estatus altua duten pertsonak eta erdi-
maila altukoak (61,24 puntu), estatus baxua dutenak (47,43 puntu) edo erdi-maila baxu-
koa dutenak baino (50,52 puntu)

• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira bizitzan arrakasta dutela dioten pertsonak
(56,10 puntu) edo horri buruz iritzi garbirik ez dutenak (54,89 puntu), arrakastarik ez
dutela dioten pertsonak baino (48,77 puntu)

• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira baikorrak direla dioten pertsonak (55,79
puntu) edo horri buruz iritzi garbirik ez dutenak (55,30 puntu), ezkorrak direla dioten pert-
sonak baino (48,62 puntu)

• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira etorkizunari begira aurreikuspen onak
dituzten pertsonak (56,83 puntu) edo horri buruz iritzi garbirik ez dutenak (55,79 puntu),
aurreikuspen txarrak dituztela diotenak baino (48,85 puntu)

• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira ingurune pertsonal eta sozial sendoa dute-
la dioten pertsonak (54,63 puntu) edo erdi-mailakoa dutela diotenak (55,08 puntu), ingu-
rune pertsonal eta sozial ahula dutela dioten pertsonak baino (47,81 puntu)
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• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira bizilagun gehienak bertakoak diren auzoe-
tan bizi direnak (54,80 puntu) eta hainbat jatorritako pertsonak nahasten diren auzoetan
bizi direnak (54,73 puntu), etorkinak gehiengo diren auzoetan bizi direnak baino (49,14
puntu)

• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira etorkinekin hartu-eman handia duten per -
tsonak (56,46 puntu) edo noiz edo noiz hartu-emanak dituztenak (55,22 puntu), haiekin
inolako hartu-emanik ez dutela esaten dutenak baino (48,92 puntu)

• immigrazioarekin nabarmen toleranteagoak dira bizitzan kulturartekotasun-maila handia
izan duten pertsonak (55,83 puntu) edo gutxienez kulturartekotasun-maila ertaina izan
dutenak (56,31 puntu), bizitzan zehar inolako kulturartekotasun-esperientziarik izan ez
dutenak (50,84 puntu) edo gutxi izan dituztenak baino (52,55 puntu)

7. taula. Immigrazioarekiko tolerantzia-indizearekin lotutako aldagaiak

Iturria: Egileek egina

Tolerantzia-atalase txikiena duten
pertsonen profila

Aldagaia Esangura
Tolerantzia-atalase handiena duten

pertsonen profila

65 urte edo gehiago Adina 0,000 18 urtetik 29ra 
Ikasketarik gabe eta lehen mailako
ikasketak

Ikasketak 0,000
Goi- eta erdi-mailako

unibertsitate-ikasketak 
Araba eta Bizkaia Lurraldea 0,003 Gipuzkoa

Katolikoak, praktikanteak ala ez Erlijioa 0,000
Agnostikoak, ateoak

edo erlijioa axola ez zaienak
Erdaldunak Hizkuntza 0,000 Euskaldunak
Espainiar soilik edo euskaldun baino
gehiago espainiar sentitzen direnak

Identitate-sentimendua 0,001
Euskaldun soilik edo espainiar baino
gehiago euskaldun sentitzen direnak 

Eskuinekoak eta zentrokoak Ideologia 0,000 Ezkerrekoak eta zentro-ezkerrekoak

Espainiar nazionalistak Abertzaletasuna 0,002
Muturreko euskal nazionalistak,

nazionalista moderatuak eta naziona-
lismoarekiko axolarik ez dutenak

Hilean 1.000 euro, gehienez Diru-sarrerak 0,000 Hilean 2.500 eurotik gora
Gaur egun duten egoera ekonomikoare-
kin gustura ez daudenak edo egoera
horren ardurarik ez dutenak

Egoera ekonomikoa 0,000
Gaur egun duten egoera ekonomikoare-

kin gustura daudenak

Etxeko lanetan aritzen diren pertsonak
eta langabeak

Lanbidea 0,000 Ikasleak eta lanean daudenak

Estatus baxua eta erdi-mailako baxua Estatusa 0,000 Estatus altua eta erdi-mailako altua

Bizitzan arrakastarik ez dutenak Arrakasta 0,000
Bizitzan arrakasta dutenak edo horri

buruzko iritzi garbirik ez dutenak

Ezkorrak Baikortasuna 0,000
Baikorrak edo horri buruzko

iritzi garbirik ez dutenak

Aurreikuspen txarrak dituztenak Etorkizuna 0,000
Aurreikuspen onak dituztenak edo horri

buruzko iritzi garbirik ez dutenak 
Ahula Ingurunea 0,000 Sendoa eta erdi-mailakoa

Etorkinak dira gehiengo Auzoa 0,000
Bertakoak dira gehiengo eta hainbat

jatorritako jendea bizi da
Inolako elkarreraginik ez Elkarreragina 0,000 Elkarreragin handia eta ez oso handia

Kulturartekotasun txikia edo batere ez Kulturartekotasuna 0,000
Kulturartekotasun handia

edo erdi-mailakoa
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Datu horiek eta aurreko urteetan jasotakoak alderatuta, ia ez dugu aipatzeko moduko alderik
nabaritu. 2012an, sexuaren aldagaia ez da bereizlea izan; 2008an, 2010ean eta 2011n ere
horrela gertatu zen. Habitataren aldagaia ere ez da esanguratsua izan 2012an, eta 2011n ere
horrela gertatu zen. Horrenbestez, lausotu egin da 2009an eta 2010ean izan zuen eragina.
Beharbada, hasieran, etorkinak ez ziren modu uniformean iritsi gure gizarteko habitat guztieta-
ra, baina, olio-orbanaren pare, immigrazioaren fenomenoa gure geografiako leku guztietara zabal-
du den heinean, habitataren aldagaia jada ez da hain esanguratsua gure azterlanetan.

Hizkuntzaren aldagaiak, 2010ean oso esanguratsua ez izan arren, 2012an berriro erakutsi du jarre-
rak eta iritziak aurreikusteko gaitasun handia duela. Eta gainerako aldagaiek eutsi egiten diote jarre-
ra-iritziak aurreikusteko ahalmenari eta berretsi egiten dituzte aurreko urteetako ondorio nagusiak.

Aldagai aske gehienak bereizleak dira EAEko biztanleen jarrerekiko, nahiz eta batzuk besteak
baino gehiago izan. Gainera, jakin badakigu aldagai soziodemografiko, ideologiko-identitario,
sozioekonomiko eta nortasunarekin eta kulturartekotasunarekin loturiko batzuek oso harreman
estua dutela elkarren artean, elkar indartzen dutela, elkarren ondoan ezartzen direla edo elkar
indargabetzen dutela. 

Elkarreragin horiek argitzeko eta gerta daitezkeen eragin konbinatuak indargabetzeko, aldagai
anitzeko metodologia bat aplikatzen ari gara azken urteetan, AID deritzona. Segmentazio-zuhaitz
bat ematen digu metodologia horrek, euskal herritarren tipologia zenbaitek osatua, eta tipologia
horiek gutxi gorabehera bat datoz atzerriko immigrazioarekiko talde irekiagoak eta toleranteago-
ak edo itxiagoak eta uzkurragoak osatzen dituzten pertsonekin.

2012an, zuzenean aldagai anitzeko azterketa egin ordez, aldagai aske guztiak (21) barnean bil-
duta, segmentazio-zuhaitz bana landu dugu aldagai askeen multzo bakoitzeko eta, azkenik,
beste zuhaitz bat, guztiak barnean hartzen dituena. Horrela, aldagai aske bakoitzak duen joka-
bidearen eta aurreikusteko ahalmenaren analisi zehatzagoa lortu dugu. 

Lehenik eta behin, izaera soziodemografikoko gurutzaketa-aldagaiekin egin dugu lan (sexua,
adina, habitata, ikasketak, lurraldea) eta 5 segmentuz osatutako segmentazio-zuhaitza lortu
dugu. Hauek dira zuhaitz horretako aldagai aurreikusleak: 

• lehen mailan: heziketa (es. 0,000)
• bigarren mailan: lurraldea (es. 0,000) eta sexua (es. 0,002)

Hauek dira bost segmentuak, talderik toleranteenetik talderik itxienera ordenatuta:

1. Gizonezkoak, goi-mailako unibertsitate-ikasketa dituztenak: 65,168 puntu eskuratu
dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %9,7 dira

2. Emakumezkoak, goi-mailako unibertsitate-ikasketa dituztenak: 59,006 puntu eskuratu
dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %10,4 dira

3. Erdi-mailako unibertsitate ikasketak eta bigarren mailako ikasketak dituztenak, Araban eta
Gipuzkoan bizi direnak: 57,311 puntu eskuratu dituzte, eta EAEko biztanleen %19,5 dira

4. Erdi-mailako unibertsitate ikasketak eta bigarren mailako ikasketak dituztenak, Bizkaian
bizi direnak: 53,043 puntu eskuratu dituzte, eta EAEko biztanleen %23,8 dira
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5. Lehen mailako ikasketak dituzten pertsonak eta ikasketarik ez dutenak: 48,962 puntu
eskuratu dituzte, eta EAEko biztanleen %36,6 dira

47. grafikoa. Aldagai soziodemografikoen segmentazio-zuhaitza

Iturria: Egileek egina

Hiru aldagai askez osatutako modelo horrek jarrerak eta iritziak aurreikusteko gaitasun mugatua
du, laginean adierazitako bariantza osoaren %11,27 baino ez baitu azaltzen.

Bigarrenik, izaera ideologiko-identitarioa duten gurutzaketa-aldagaiekin egin dugu lan (erlijioa,
euskara, identitate-sentimendua, nazionalismo-maila) eta 9 segmentuz osatutako segmentazio-
zuhaitza lortu dugu. Hauek dira zuhaitz horretako aldagai aurreikusleak:

• lehen mailan: euskara (es. 0,000)
• bigarren mailan: nazionalismo-maila (es. 0,002) eta ideologia (es. 0,000)
• hirugarren mailan: nazionalismo-maila (es. 0,002) eta erlijioa (es. 0,020)
• laugarren mailan: erlijioa (es. 0,000)
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48. grafikoa: Aldagai ideologiko-identitarioen segmentazio-zuhaitza

Iturria: Egileek egina

Hauek dira bederatzi segmentuak, talderik toleranteenetik talderik itxienera ordenatuta:

1. Euskaraz hitz egiten duten pertsonak eta ezkerreko ideologia dutenak: 64,254 puntu
eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %11,5 dira
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2. Euskaraz hitz egiten duten pertsonak, eskuineko ideologia dutenak eta agnostikoak, ate-
oak edo erlijioarekiko axolarik ez dutenak: 61,383 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta
EAEko biztanleen %2,3 dira

3. Euskaraz hitz egiten duten pertsonak eta zentro-ezkerreko ideologia dutenak: 58,610
puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %21,3 dira

4. Euskaraz hitz egiten duten pertsonak, zentroko ideologia dutenak eta beren burua nazio-
nalistatzat ez dutenak: 56,474 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen
%3,4 dira

5. Euskaraz hitz egiten duten pertsonak, eskuineko ideologia dutenak eta katoliko prakti-
kanteak edo ez-praktikanteak: 52,910 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztan-
leen %7,2 dira

6. Euskaraz hitz egiten ez duten pertsonak eta beren burua euskal nazionalista moderatut-
zat, espainiar nazionalistatzat edo ez nazionalistatzat dutenak: 51,909 puntu eskuratu
dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %39,5 dira

7. Euskara hitz egiten duten pertsonak, zentroko ideologia dutenak, beren burua euskal
nazionalista moderatutzat, muturreko euskal nazionalistatzat edo espainiar nazionalista -
tzat dutenak eta katoliko ez-praktikanteak: 50,915 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta
EAEko biztanleen %4,2 dira

8. Euskaraz hitz egiten ez duten pertsonak eta beren burua muturreko euskal nazionalista -
tzat dutenak: 44,523 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %7,2 dira

9. Euskara hitz egiten duten pertsonak, zentroko ideologia dutenak, beren burua euskal
nazionalista moderatutzat, muturreko euskal nazionalistatzat edo espainiar nazionalista -
tzat dutenak eta katoliko praktikanteak edo agnostikoak, ateoak edo erlijioarekiko axola-
rik ez dutenak: 37,701 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %3,2 dira

Hauxe da aldagai askez osatutako multzoen artean jarrerak eta iritziak aurreikusteko gaitasun
handiena duena, nahiz eta ahalmen hori oraindik ere mugatua izan: laginean adierazitako
bariantza osoaren %15,79 azaltzen dute aldagai horiek.

Hirugarrenik, izaera sozioekonomikoko gurutzaketa-aldagaiekin egin dugu lan (diru-sarrerak, ego-
era ekonomikoarekiko gogobetetze-maila, jarduera ekonomikoa, estatusa) eta 5 segmentuz osa-
tutako segmentazio-zuhaitza lortu dugu. Hauek dira zuhaitz horretako aldagai aurreikusleak:

• lehen mailan: estatusa (es. 0,000)
• bigarren mailan: etxeko egoera ekonomikoarekiko gogobetetze-maila (es. 0,002)
• hirugarren mailan: jarduera ekonomikoa (es. 0,011)

Hauek dira bost segmentuak, talderik toleranteenetik talderik itxienera ordenatuta:

1. Erdi-mailako estatusa dutenak, gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura ez dau-
denak edo horren ardurarik ez dutenak, ikasleak eta erretiroa hartuta dauden pertsonak:
63,262 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %2,4 dira
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2. Estatus altua edo erdi-mailako altua duten pertsonak: 61,428 puntu eskuratu dituzte
eskalan, eta EAEko biztanleen %18,4 dira

3. Erdi-mailako estatusa duten pertsonak eta gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik
daudenak: 59,981 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %12,5 dira

4. Erdi-mailako estatusa duten pertsonak, gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura ez
daudenak edo egoera horrekiko ardurarik ez dutenak, etxekoandreak, langabeak eta lanean
daudenak: 51,661 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %14,4 dira

5. Estatus baxua edo erdi-mailako baxua duten pertsonak: 50,517 puntu eskuratu dituzte
eskalan, eta EAEko biztanleen %52,3 dira

Hiru aldagai askez osatutako modelo horrek ere jarrerak eta iritziak aurreikusteko gaitasun muga-
tua du, laginean adierazitako bariantza osoaren %10,18 baino ez baitu azaltzen.

49. grafikoa. Aldagai sozioekonomikoen segmentazio-zuhaitza
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Laugarrenik, nortasunarekin lotura duten gurutzaketa-aldagaiekin egin dugu lan (arrakasta bizi -
tzan, baikortasun-maila, etorkizunari begirako aurreikuspenak, ingurunea) eta 4 segmentuz osa-
tutako segmentazio-zuhaitza lortu dugu. Hauek dira zuhaitz horretako aldagai aurreikusleak:

• lehen mailan: etorkizunari begirako aurreikuspenak (es. 0,000)
• bigarren mailan: baikortasun-maila (es. 0,000)
• hirugarren mailan: ingurunearen izaera (es. 0,000)

50. grafikoa. Nortasunarekin loturiko aldagaien segmentazio-zuhaitza

Iturria: Egileek egina

Hauek dira lau segmentuak, talderik toleranteenetik talderik itxienera ordenatuta:

1. Etorkizunari begira aurreikuspen onak dituztenak edo ez dakitenak: 56,822 puntu esku-
ratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %64,5 dira

�	�	����	
�	
�����
���	 ������
�����
�����	 ������
� ����
� �����
 �	�	���	 ������

&,�����,���#
3	��	� (�	3�"	4&,�����,���#�#	�4
9:	"
	���	"��	;

(!16� <5=&
+�	"���,��#�,	�������-���������"�����"������

�	�	����	
�	
�����
���	 ������
�����
�����	 ����%�
� �%�
� ����
 �	�	���	 ������

�	�	����	
�	
�����
���	 ������
�����
�����	 ������
� ��%
� ����
 �	�	���	 ������

�	�	����	
�	
�����
���	 ������
�����
�����	 ������
� ���
� ����
 �	�	���	 ������

(�	3�"	4�	�����	49:	"
	���	"��	; (�����	

�& �16!&'5=&
+�	"���,��#�,	�������-���������"�����"���%�

�	�	����	
�	
�����
���	 ������
�����
�����	 ���%��
� ���
� �%��
 �	�	���	 ������

(�	3�"	4'�#��	49:	"
	���	"��	; &.,"	

 =7565=(&
+�	"���,��#�,	�������-���������"�����"�����

�	�	����	
�	
�����
���	 ������
�����
�����	 ������
� �%
� ���
 �	�	���	 ������

�	�	����	
�	
�����
���	 ���%��
�����
�����	 ������
� ���
� ����
 �	�	���	 ���%��

!�"��	#
��	$�#����	����

91

Immigrazioaren aurreko Tolerantzia-Indizea: tipologia bat



2. Etorkizunari begira aurreikuspen txarrak dituztenak, beren burua baikortzat dutenak edo
horri buruz iritzi garbirik ez dutenak: 53,424 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko
biztanleen %17,2 dira

3. Etorkizunari begira aurreikuspen txarrak dituztenak, beren burua ezkortzat dutenak eta
ingurune sendoa edo erdi-mailakoa dutela diotenak: 49,791 puntu eskuratu dituzte eska-
lan, eta EAEko biztanleen %10,1 dira

4. Etorkizunari begira aurreikuspen txarrak dituztenak, beren burua ezkortzat dutenak eta
ingurune ahula dutela diotenak: 40,385 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biz-
tanleen %8,2 dira

Hiru aldagai askez osatutako metodo horrek ere jarrerak eta iritziak aurreikusteko gaitasun muga-
tua du, laginean adierazitako bariantza osoaren %9,45 baino ez baitu azaltzen.

Bosgarrenik, kulturartekotasunarekin lotura duten gurutzaketa-aldagaiekin egin dugu lan (bizi
diren auzoen tipologia, etorkinekin duten elkarreragin-maila, bizitzan izandako kulturartekota-
sun-maila) eta 4 segmentuz osatutako segmentazio-zuhaitza lortu dugu. Hauek dira zuhaitz
horretako aldagai aurreikusleak:

• lehen mailan: etorkinekiko elkarreragin-maila (es. 0,000)
• bigarren mailan: auzoaren tipologia (es. 0,018)

51. grafikoa. Kulturartekotasunarekin loturiko aldagaien segmentazio-zuhaitza

Iturria: Egileek egina
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Hauek dira lau segmentuak, talderik toleranteenetik talderik itxienera ordenatuta:

1. Etorkinekin hartu-eman handia duten pertsonak: 57,794 puntu eskuratu dituzte eskalan,
eta EAEko biztanleen %27,9 dira

2. Etorkinekin erdi-mailako hartu-emana duten pertsonak: 55,300 puntu eskuratu dituzte
eskalan, eta EAEko biztanleen %40 dira

3. Etorkinekin hartu-emanik ez duten pertsonak eta bertakoak gehiengo diren auzoetan edo
nolabaiteko nahasketa dagoen auzoetan bizi direnak: 51,007 puntu eskuratu dituzte
eskalan, eta EAEko biztanleen %24,6 dira

4. Etorkinak gehiengo diren auzoetan bizi arren immigranteekin hartu-emanik ez duten per -
tsonak: 45,223 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %7,5 dira

Bi aldagai askez osatutako modelo horrek iritziak eta jarrerak aurreikusteko duen gaitasuna da
aldagai askez osatutako bost multzoen artean txikiena, laginean adierazitako bariantza osoaren
%5,40 baino ez baitu azaltzen.

Azkenik, aldagai aske guztiekin lan eginez (21 guztira) beste segmentazio bat landu dugu.
Aldagai anitzeko metodologia hori aplikatzearen helburua ez da zehatz, zorrotz eta eztabaidaezi-
na izatea; hau da, asmoa ez da tolerantzia handia edo txikia erakusten duten jarrerekin lotutako
aldagaiei buruzko debatea ixtea. Aitzitik, errealitatea ikusteko eta ulertzeko modu xume bat
baino ez dugu eskaini nahi. Badakigu proposatzen dugun tipologia horixe besterik ez dela: tipo-
logia bat, sartutako aldagaiek, bildu ditugun bezala bilduta, sortutako tipologia. 

Lehen segmentazio-aldagaia, hau da, bereizleena, ikasketen edo hezkuntza-mailaren aldagaia
da: EAEko biztanleek atzerriko immigrazioarekiko dituzten iritziak, pertzepzioak, jarrerak eta
sinesmenak aurresateko aldagai nabarmenena da. Urteotan guztiotan, hori izan da aldagai
bereizleena, 2010ean izan ezik, orduko hartan erlijioa izan baitzen, modu harrigarrian.

Gure segmentazio-zuhaitzean tokia galdu dute, batez ere, izaera sozioekonomikoa duten alda-
gaiek (norberaren egoera ekonomikoarekin gustura egotea, diru-sarrerak..) eta nortasunari loturi-
ko aldagaiek hartu dute haien lekua (etorkizunari begirako aurreikuspenak, baikortasun-maila…),
baina, nolanahi dela ere, egoera pertsonal ahulean dauden edo jarrera eta iritzi itxiagoak dituz-
ten pertsonen profilak sortzen dira aldagai horietatik ere, atzerriko immigrazioarekiko mehatxuz-
ko sentimenduak adierazten baitituzte. 

Gure segmentazioan hor dira oraindik ere ideologiarekin zerikusia duten aldagaiak, hala nola ide-
ologia bera, erlijioa, etab., eta esangura galdu dute identitatearekin zerikusia dutenek, naziona-
lismoek eta abarrek. 

Zehazki, hauek dira gure segmentazio-zuhaitzaren aldagai iragarleak eta zuhaitz hori bere maila
guztietan osatzeko aukera eman dutenak, garrantziaren arabera sailkatuta:

• lehen mailan: heziketa (es. 0,000); 
• bigarren mailan: etorkizunari begirako aurreikuspenak (es. 0,000), baikortasun-maila (es.

0,000) eta ideologia (es. 0,000); 
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• hirugarren mailan: baikortasun-maila (es. 0,000), euskararen erabilera (es. 0,007) eta ide-
ologia (es. 0,001);

• laugarren mailan: jarduera ekonomikoa (es. 0,011), sexua (es. 0,009) eta euskararen era-
bilera (es. 0,000);

• bosgarren mailan: erlijioa (es. 0,001).

Aldagai horiekin 14 tipo edo segmentu atera ditugu guztira. Segmentazio-zuhaitzaren 9. grafi-
koan, euskal gizarte osoaren batez bestekotik gorako puntuazioa lortu dutenak eta hortik behe-
rako puntuazioa dutenak azpimarratu ditugu, berdez aurrenekoak eta gorriz bigarrenak. Hauek
dira, tolerantziarik handiena erakusten dutenetatik tolerantziarik txikiena erakusten dutenetara
ordenatuta:

1. Goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak eta ezkerreko ideologia dutenak:
69,345 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %4,5 dira.

2. Erdi-mailako unibertsitate ikasketak edo bigarren mailako ikasketak dituzten pertsonak,
bizitzaren aurrean baikorrak direnak edo horri buruz iritzirik ez dutenak, ezkerreko edo
zentro-ezkerreko ideologia dutenak, euskaraz hitz egiten dutenak eta agnostikoak, ateo-
ak edo erlijioarekiko axolarik ez dutenak: 65,183 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko
biztanleen %7,8 dira.

3. Goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak eta zentro-ezkerreko ideologia
dutenak: 61,890 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %10,2 dira.

4. Lehen mailako ikasketak dituzten pertsonak edo ikasketarik ez dutenak, etorkizunari
begira aurreikuspen onak edo normalak dituztenak, euskaraz hitz egiten dutenak eta gizo-
nezkoak: 58,654 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %3,8 dira.

5. Erdi-mailako unibertsitate ikasketak edo bigarren mailako ikasketak dituzten pertsonak,
bizitzaren aurrean baikorrak direnak edo horri buruz iritzi garbirik ez dutenak, ezkerreko
edo zentro-ezkerreko ideologia dutenak, euskaraz hitz egiten dutenak eta beren burua
katoliko praktikantetzat eta ez-praktikantetzat dutenak: 57,318 puntuko puntuazioa
dute, eta EAEko biztanleen %8,2 dira.

6. Goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak eta zentroko edo eskuineko ideo-
logia dutenak: 56,036 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %5,4 dira.

7. Erdi-mailako unibertsitate ikasketak edo bigarren mailako ikasketak dituzten pertsonak,
bizitzaren aurrean baikorrak direnak edo horri buruz iritzirik ez dutenak, ezkerreko edo
zentro-ezkerreko ideologia dutenak eta euskaraz hitz egiten ez dutenak: 53,034 puntuko
puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %7,8 dira.

8. Lehen mailako ikasketak dituzten pertsonak edo ikasketarik ez dutenak, etorkizunari
begira aurreikuspen onak edo normalak dituztenak, euskaraz hitz egiten dutenak eta
emakumezkoak: 52,402 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %3,9 dira.

9. Lehen mailako ikasketak dituzten pertsonak edo ikasketarik ez dutenak, etorkizunari
begira aurreikuspen txarrak dituztenak eta beren burua ez baikor ez ezkor jotzen ez dute-
nak: 52,271 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %4,9 dira.

Immigrazioaren aurreko Tolerantzia-Indizea: tipologia bat
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10. Erdi-mailako unibertsitate-ikasketak edo bigarren mailako ikasketak dituzten pertsonak,
bizitzaren aurrean baikorrak direnak edo horri buruz iritzirik ez dutenak eta zentroko edo
eskuineko ideologia dutenak: 51,679 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen
%9,7 dira.

11. Lehen mailako ikasketak dituzten pertsonak edo ikasketarik ez dutenak, etorkizunari
begira aurreikuspen onak edo normalak dituztenak eta euskaraz hitz egiten ez dutenak:
50,391 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %12 dira.

12. Erdi-mailako unibertsitate-ikasketak edo bigarren mailako ikasketak dituzten pertsonak
eta bizitzaren aurrean ezkor direnak: 49,703 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biz-
tanleen %9,9 dira.

13. Lehen mailako ikasketak dituzten pertsonak edo ikasketarik ez dutenak, etorkizunari
begira aurreikuspen txarrak dituztenak, beren burua baikor edo ezkor jotzen dutenak eta
erretiroa hartuta daudenak edo lanean ari direnak: 45,350 puntuko puntuazioa dute, eta
EAEko biztanleen %7,1 dira.

14. Lehen mailako ikasketak dituzten pertsonak edo ikasketarik ez dutenak, etorkizunari
begira aurreikuspen txarrak dituztenak, beren burua baikor edo ezkor jotzen dutenak eta
langabeak eta etxekoandreak: 37,183 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen
%4,9 dira.

Urtero esaten dugun moduan, euskal biztanleriaren segmentazio horrek ez du erabat zehatza
izan nahi. Joerak adierazi nahi ditu. Kontua ez da zehatz-mehatz adieraztea zenbat taldek osa -
tzen duten EAEn atzerriko immigrazioarekiko jarreren panorama; aitzitik, helburua da aldagai
garrantzitsuak identifikatzea atzerriko immigrazioarekiko portaera, jarrera, iritzi eta balio toleran-
teak eta ez hain toleranteak aurreikusteko, eta zenbait zertzelada adierazkor ematea gizarte-talde
irekienak eta toleranteenak direnen profilak zehazteko, bai eta jarrera itxi eta intoleranteenak
adierazten dituztenenak ere.

Ereduaren aurreikuspen-gaitasuna, nahiz eta aldagai aske berri batzuk gehitu, ez da modu esan-
guratsuan hobetu. Oro har, bariantza osoaren %23,77 azaltzea lortu dugu, 2011n bezalatsu,
nahiz eta 2012an zertxobait apalagoa izan den zifra (orduko hartan, bariantza osoaren %28,31
azaltzea lortu egunen). Dena den, 2010etik hona bariantza osoaren %20tik gora azaltzea lortu
dugu eta hor finkatu da indizearen ahalmena (aurreko urteetan, jarrerak eta iritziak aurreikuste-
ko ereduen ahalmena %10 eta 15 artekoa izaten zen beti), nahiz eta ez dugun langa hori gain-
ditzerik lortzen.

Gogoeta hori lanean jarraitzeko akuilua da: jarraitu egin behar dugu beste aldagai aske batzuk
bilatzen eta hautematen, immigranteen etorrerarekin zerikusia duten gaietan euskal gizartearen
erantzunak zergatik diren era batekoak edo bestekoak zehaztasun handiagoz esplikatu ahal iza-
teko. Ikertzen jarraituko dugu, beraz.
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Analisi tipologikoa oso grafikoa da, eta lagungarria euskal herritarren artean askotariko motak dau-
dela bereizteko eta bakoitzaren ezaugarri soziodemografikoak zein diren ikusteko, atzerriko immi-
grazioaren aurrean duten tolerantzia-maila handiago edo txikiagoaren berri emango baitigu.
Horretaz gain, oso erabilgarri gertatuko zaigu, talde horiek 0 puntutik 100era bitarteko continuu-
mean kokatzeko eta beren artean dauden desberdintasunei erreparatzeko, bai tolerantzia-mailari
dagokionez eta bai talde horiek deskribatzen dituzten aldagaiak aintzat hartuta; hots: aldagai sozio-
demografikoak, sozioekonomikoak, ideologiko-identitarioak, nortasunari loturikoak, kulturartekota-
sunarekin zerikusia dutenak, etab.

Dena den, nahiko informazio lausoa ematen digute talde horiek, gure indizea osatzen duten arlo
edo dimentsioetan dituzten desberdintasunei buruz. Hau da, badakigu oro har indizean talde ba -
tzuek besteek baino puntuazio handiagoa lortzen dutela, baina ez dakigu gure indizea osatzen
duten hamar arloetan desberdintzen diren, edota hamar horietako batean edo bestean soilik.

Aldagai anitzeko beste analisi bat aplikatu dugu, sailkapen-azterketa bat, bai informazio gehiago
lortzeko asmoz, bai immigrazioarekiko jarrera, balio eta sinesmenekin loturiko aldagaien artean eus-
kal biztanleak gehien bereizten dituzten aldagai horietan sakontzeko asmoz. Horretaz gain, analisi
horren bidez biztanleen sailkapenak ere egin nahi izan ditugu, euskal biztanleek immigrazioari
buruz dituzten jarrera diferenteak agerian uzteko eta aurreko eta hurrengo urteei begira erraz alde-
ratzeko eta kontrastatzeko moduko informazioa eskuratu ahal izateko.

Aurreko urteetan erabili dugun metodologiari jarraituz, eta datuak konparatze aldera, aurreko baro-
metroan finkatutako hiru talde handietan sailkatu ditugu euskal biztanleak: atzerriko immigrazioa-
ren aurrean toleranteak, anbibalenteak eta uzkurrak. Hala, sortzen ari diren joerak nabarmentzeko
aukera izango dugu.

Definitu ditugun hamar arloetan, immigrazioarekiko tolerantzia-indizea kalkulatzeko oinarri diren
hamar arlo horietan, herritar bakoitzak lortutako puntuazioak dira euskal biztanleria hiru talde horie-
tan sailkatzeko irizpidetzat erabili diren aldagaiak. Aurreko barometroetan erabilitako aldagai berak,
alegia. Hau da, arlo bakoitzean lortutako puntuazioaren arabera (0tik 10era) sailkatuko ditugu eus-
kal biztanleak. Arloak honako hauek dira: etorkinen biztanleriaren TAMAINAren pertzepzioa; atze-
rritiko immigrazioa ARAZOTZAT hartzea; euskal EKONOMIAN duen eraginari buruzko iritzia; EUS-
KAL GIZARTEAN duen eraginari buruzko iritzia; BIZIKIDETZA-EREDUEI buruzko pertzepzioa;
ESTEREOTIPOEK irautea; ESKUBIDEAK eta zerbitzuak eskura izateari buruzko jarrera; HARRE-



MANETARAKO ESPAZIOEI buruzko iritzia; IMMIGRAZIO-POLITIKARI buruzko ikuspegia; eta atze-
rriko immigrazioak gure gizartean dituen ERABATEKO ERAGINEI buruzko pertzepzioa.

Tarteko aldagaiak direnez (zenbakizkoak), erabaki dugu “k means” deritzon aldagai anitzeko sail-
kapen-analisia aplikatzea, eta laginean bildutako multzo osoa hiru taldetan sailkatu dugu: atzerri-
ko immigrazioarekiko toleranteak, anbibalenteak eta uzkurrak. Teknika horrekin, irizpide erlatiboen
bidez sailkatuko da euskal gizartea hiru talde horietan. Hau da, datu-basea osatzen duten pertso-
na guztien artean toleranteenek osatuko dute toleranteen multzoa, hamar arloetan puntuaziorik
handienak eskuratzen dituztenek; datu-baseko pertsona guztien artean tolerantzia gutxien ageri
dutenek osatuko dute uzkurren taldea, puntuazio txikienak dituztenek, alegia; eta bi talde horieta-
tik gehien urruntzen direnek osatuko dute anbibalenteena, erdibideko puntuazioak eskuratzen
dituztenek, alegia.

K-means sailkapen-analisiaren estatistika-prozesuetan talde-barneko homogeneotasuna eta taldeen
arteko heterogeneotasuna aztertuz gero, ondorioztatu dugu onargarria dela banaketa eta egiaz hiru
talde berezitu daudela. Talde horien artean azpimarratzekoak dira batez ere herritar toleranteen eta
herritar uzkurren arteko aldeak. 2012an, herritar anbibalenteen eta uzkurren arteko tartea eta anbi-
balenteen eta toleranteen artekoa oso antzekoa izan da; hau da, pertsona anbibalenteen taldea dis-
tantzia berera dago puntuazioetan toleranteen taldera nahiz uzkurren taldera. Dena den, eta nahiz
eta anbibalenteen taldearen eta beste bien arteko tarteak ez oso handiak izan, hiru taldeen arteko-
ak (taldeen arteko heterogeneotasuna) behar bezain handiak dira, taldeen barnean sortzen diren
batez besteko aldeak baino handiagoak (talde-barneko homogeneotasuna), eta, horrenbestez, on-
tzat eman dezakegu sailkapena. 

8. taula. Azken konglomeratuen zentroak 

Iturria: Egileek egina

Galdeketako itemei emandako erantzunen arabera eta hamar arloetan eskuratutako puntuen arabe-
ra, talde bateko edo besteko kidetzat jotzen da pertsona bakoitza, eta behin hori eginda, taldeek
zer jarrera eta jokabide duten azter dezakegu. Nolanahi dela ere, hiru multzoen arteko desberdin-
tasunak nabarmenak dira, eta horixe adierazten dute aztertutako eremu bakoitzean talde bakoitzak
lortutako batez besteko puntuazioek (azken konglomeratuen zentroetan lortutako puntuazioek). Hor
ikus dezakegu aztertutako arlo bakoitzean toleranteen taldeak lortutako puntuazioak altuagoak dire-
la anbibalenteen taldeak lortutakoak baino eta, era berean, anbibalenteen taldeak puntuazio han-
diagoa lortzen duela uzkurren taldeak baino. Aldagai guztiek F balio esanguratsuak dituztela dio

Konglomeratua
Anbibalenteak Toleranteak Uzkurrak

Bolumenaren pertzepzioa 4,68 6,28 3,09
Arazoaren pertzepzioa 9,15 9,62 7,73
Ekonomian dituen eraginak 4,14 7,06 2,04
Euskal gizartean dituen eraginak 6,62 7,82 3,67
Immigrazio-politika 4,57 6,23 3,16
Erabateko eraginak 4,62 7,08 2,01
Bizikidetza-ereduak 3,40 4,64 1,93
Estereotipoak 3,06 5,96 1,23
Eskubideak eskura izatea 5,58 7,37 3,55
Harreman-espazioak 4,93 6,75 2,44
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bariantza-analisiak, eta horrek adierazten du finkatutako taldeen artean alde esanguratsuak daude-
la, aztertutako aldagai guztietan.

Pertsona toleranteen taldeak balore handiagoak erakusten ditu arlo guztietan: ez dute ikuspegi
hain distortsionatua immigrazio atzerritarraren egungo bolumenarekiko, ez dute uste immigra-
zioa arazo bat denik, immigrazioak ekonomian, gizarte osoarengan eta euskal gizarte eta kultu-
rarengan alderdi eta efektu onuragarriak dituela onartzen dute, irekiagoak dira administrazioak
egin beharko lukeen immigrazio-politikari buruzko iritzietan, ez dute bizikidetza-ereduak erabat
asimilaziozkoak izan behar dutenik pentsatzen, estereotipo gutxiago dituzte, jarrera ireki eta uni-
bertsalagoa ageri dute etorkinek eskubideak eta zerbitzuak eskuratzeko izan beharko luketen
aukerari dagokionez eta haien harreman-eremuak irekiago daude pertsonen arteko truke eta elka-
rreraginerako.

53. grafikoa. Taldeen puntuazioa hamar arloetan (azken zentroak) 

Iturria: Egileek egina

Kontrako muturrean, uzkur jokatzen duten pertsonen taldeak puntuazio oso baxuak ditu eremu
guztietan, immigrazio atzerritarra arazotzat hartzeko eremuan izan ezik. Atzerriko immigrazioare-
kiko jarrera nabarmen intoleranteak adierazten dituzte balio horiek.

Azkenik, anbibalenteek tarteko puntuazioak dituzte eremu guztietan, batzuetan uzkurren talde-
ak ateratakoetatik hurbilagokoak eta beste batzuetan toleranteen puntuaziotatik hurbilagokoak.

Oro har, hiru taldeen arteko jokabide berezitua aurreko urteetan aipatutakoaren oso-oso antze-
koa da, haien artean alderaketak egiten hasiz gero. Baina talde bakoitzak izandako jokabidea eta
lortutako puntuazioak aurreko barometroetakoekin alderatuz gero, nabarmentzeko moduko hain-
bat aldaketa izan direla ohartuko gara. 

Eremu batzuetan eta besteetan puntuazioak jaitsi egin dira eta hortik datoz, batez ere, aipatuta-
ko aldaketak. Toleranteen taldea ez da 2011n bezain tolerante agertu 2012an zenbait arlotan:
immigrazioa arazotzat hartzerakoan, ezarri beharreko immigrazio-politikari buruzko iritzietan,
estereotipoen kontuan, immigranteek eskubide eta zerbitzuak eskura izan beharko lituzketen
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epaitzerakoan edota harremanetarako espazioak aintzat hartzerakoan, esaterako. Beste zenbait
arlotan, aitzitik, tolerantzia handiagoa eta zenbait hobekuntza agertu ditu toleranteen talde
horrek, hala nola bolumenaren pertzepzioan, bizikidetza-ereduetan eta ekonomiaren, euskal kul-
turaren eta euskal gizarte osoaren gaineko eraginei buruzko iritzian.

Beste bi taldeek, pertsona anbibalenteen eta uzkurren taldeek, 2011ko puntuazioak baino apala-
goak izan dituzte 2012an eremu guztietan, immigrazioaren bolumenari buruzko pertzepzioan izan
ezik. Horrek esan nahi du, beraz, tolerantzia gutxiago agertu dutela gainerako alderdi guztietan. 

2012ko barometroan immigrazioarekiko tolerantzia-indizean talde bakoitzak batez beste lortu
duen puntuazioa kalkulatu eta ikusi besterik ez dago 2012an izan diren aldaketa horietaz kon-
turatzeko: pertsona toleranteen taldeak 68,81 puntu eskuratu ditu; pertsona anbibalenteen tal-
deak puntuazio zertxobait apalagoa, 50,75 puntu; eta pertsona uzkurren taldeak 30,85 puntu
baino ez. Hiru puntuazioek estatistika aldetik alde esanguratsuak islatzen dituzte elkarren arte-
an. Horrek esan nahi du alde handiak daudela talde bat edo bestea osatzen duten pertsonen
pertzepzio, iritzi, jarrera eta sinesmenetan.

54. grafikoa. Taldeek tolerantzia-indizean lortutako puntuak 

Iturria: Egileek egina

Azken urteetan osatutako taldeekiko aldaketa batzuk daude: 

• toleranteen taldeak 2011n lortutakoa baino puntuazio txikiagoa du (ia 3 puntu txikiagoa),
eta 2008koaren oso parekoa; beraz, talde hori 2011n baino intoleranteagoa da.

• anbibalenteen taldeak 2011n lortutako puntuazioa baino askoz txikiagoa du (5 puntutik
gorakoa izan da murrizketa), 2008ko zenbakien oso parekoa; beraz, talde hori ere aurreko
urtean baino dezente intoleranteagoa da.

• pertsona uzkurren taldeak 2011ko puntuazioa baino askoz apalagoa izan du (7 puntutik
gorakoa izan da murrizketa) eta segida osoko tolerantzia-maila txikiena du.

Oro har, datu horiek adierazten dute talde guztiek gogortu egin dituztela beren jarrerak, batez ere
anbibalenteen eta uzkurren taldeek, aurreko urteetakoak baino puntuazio okerragoak lortu baiti-
tuzte.
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55. grafikoa. Talde nagusiek tolerantzia-indizean lortutako puntuen bilakaera

Iturria: Egileek egina

Taldeen tamainari dagokionez, 2012an pertsona toleranteen taldekoak dira hamarretik ia lau;
anbibalenteen taldekoak beste lau; eta uzkurren taldekoak bi.

2011ko Barometroko datuekin aldera-
tuta, pertsona anbibalenteen taldearen
tamaina antzekoa da, toleranteena
zertxobait handiagoa, eta uzkurrena,
azkenik, askoz txikiagoa, 2008, 2009
eta 2010eko barometroetan izan zen
parekoa.

Alabaina, pertsona uzkurren taldeak
orain arte inoiz ikusi gabeko intoleran -
tzia-ezaugarriak agertu ditu eta horrek
eragin du taldeen bolumena berriro ere
neurri logikoagoetara etortzea; izan
ere, uzkurren batez besteko puntuazioa 30,85ekoa izan da, aurreko urteetan eskuratutakoa
baino askoz-askoz txikiagoa (7 eta 12 puntu artean txikiagoa). Laburbilduz, pertsona uzkurren
taldeak euskal biztanleen %20 inguru biltzen du (duela hainbat urte bezala), baina atzerriko
immigrazioarekiko jarrerak, sinesmenak, iritziak, pertzepzioak eta jokabideak gogortu egin ditu.

57. grafikoa. Talde nagusien neurriaren bilakaera

Iturria: Egileek egina
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56. grafikoa. Taldeen tamaina

Iturria: Egileek egina
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Beste muturrean, pertsona toleranteen taldera jende gehiago bildu da (biztanleen ia %40 da
talde horretakoa), baina gure indizean segida osoko zifra txikiena izateak ekarri du zabaltze hori
ere.

Azkenik, pertsona anbibalenteen taldean biltzen da euskal gizartearen %40 inguru, baina anbi-
balenteen puntuazioek ere segida osoan talde horrek izan dituen jarrera, jokabide eta iritzi into-
leranteenak adierazten dituzte.

Era berean, garrantzitsua da azpimarratzea, 2012an, muturreko bi taldeen puntuazioetan inoiz-
ko tarterik handiena izan dela: 38 puntuko zuloa dago pertsona tolerante eta uzkurrek osatuta-
ko taldeen artean. Orain arteko handiena 34koa izan da, eta 2009an 26koa baino ez zen izan.

Indizeko 58 itemak multzokatu ditugun 10 eremuetan lortutako puntuazio partzialen arabera
zehaztu dugu pertsona bakoitza zein taldetakoa den, eta banaketa zuzena dela egiaztatzeko, ana-
lisi bereizle bat egin dugu, aurreko urteetan bezala. 

Aldagai anitzeko analisi-mota horrek, sailkapena egiteaz gain, aukera ematen digu jakiteko giza-
banako bakoitza dagokion taldean zuzen banatu dugun ala ez. Kasu honetan, gizabanako bakoi -
tzak aztertutako hamar eremuetako bakoitzean lortutako puntuazioak dira aldagai askeak, eta
talde bateko edo besteko (tolerante, anbibalente, uzkur) kide izatea da mendeko aldagaia. Nahiz
eta jakin analisi horrek aukera eman digula gure usteak berresteko eta gizabanakoak taldeka
zuzen banatu ditugula egiaztatzeko, azter ditzagun aurrez funtzio bereizleak, gizabanako bakoi -
tza talde batean edo bestean modu egokian banatzeko aukera ematen dutenak.

Bi funtzio bereizleen azterketak argi uzten du biak ere bereizleak direla, baina lehenak (horrek
azaltzen du bariantzaren %97,3) bigarrenak baino lan bereizle nabarmen handiagoa egiten duela
(bariantza osoaren %2,7 soilik azaltzen du bigarrenak). I. Funtziorako .920 eta II. Funtziorako
.363 korrelazio kanonikoek eta Wilkins eta Chi lanba karratuko kontraste erabat esanguratsuek
(es. 0.000), adierazten dute bi aldagaiak direla bereizleak edo diskriminatzaileak, nahiz eta
bigarrenak korrelazio baxua izan eta bariantza azaltzeko laguntza handirik ez eman. 

Funtzio bakoitza osatzen duten aldagaiei dagokienez, egiturazko matrizearen analisiak adieraz-
ten du hauek direla aldagai guztiak:

• Lehen funtzio bereizleak eremu guztiak biltzen ditu, immigrazioa ARAZOTZAT hartzea izan
ezik, hori II. Funtzioan sartzen baita. Lehen funtzio horretan, ordea, hauek dira, batez ere,
eremurik bereizleenak: euskal gizartearengan dituen ERAGINAK GUZTIRA, ESTEREOTI-
POEN pertzepzioa eta ERAGIN EKONOMIKOEI buruzko pertzepzioa. Eta beste hauek ere
funtzio horretan esku hartzen dute: ESKUBIDEAK eskura izateari buruzko pertzepzioa,
HARREMANETARAKO ESPAZIOEN pertzepzioa, BIZIKIDETZARAKO espazioei buruzko
pertzepzioa, immigrazio-POLITIKARI buruzko iritzia, immigrazioaren BOLUMENARI buruz-
ko pertzepzioa eta euskal KULTURA ETA GIZARTEAREN gain izan ditzakeen ERAGINEI
buruzko pertzepzioa.

• Bigarren funtzioak osagai bakarra du: immigrazioa ARAZOTZAT hartzea.

Lehen funtzioak toleranteen taldea bereizten du pertsona uzkurren taldearekiko, eta bigarren
funtzioak anbibalenteen taldea bereizten du batik bat, pertsona uzkurren (eta toleranteen) tal-
dearekiko. Edonola ere, badirudi bi funtzioek ondo asko diskriminatzen dituztela hiru taldeak;
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izan ere, azterketa diskriminatzaileak pertsonen %95 sailkatzen du modu egokian eta zuzen (tal-
dekatutako kasu originalen %95,7 eta balidazio gurutzatu bidez taldekatutako kasu balidatuen
%95,3 sailkatuta).

58. grafikoa. EAEko biztanle taldeen lurralde-mapa

Iturria: Egileek egina

Amaitzeko, erabaki genuen aztertzea zer aldagai soziodemografiko, sozioekonomiko, ideologiko-
identitario, nortasunezko eta kulturartekotasunezko eta horien arteko zein multzo dauden lotua-
go talde batekoa edo bestekoa izatearekin. Hau da, zein ezaugarri lotzen diren modu esangura -
tsuan pertsona tolerante, anbibalente eta uzkurren taldeekin. Horretarako, kontingentzia-taulak
eta korrespondentzia sinpleen AFC analisi faktoriala erabili ditugu (16. grafikoa), oso irtenbide
grafiko argigarria eta intuitiboa eskaintzen dutelako, eta koherentea aurreko atalean deskribatu-
tako tipologiaren profilekin. 

Hala, behin egiaztatuta Chisquare delakoak estatistikoki balio esanguratsua duela (ChiSquare =
847,454, es. 0,000), eta ezaugarrien eta pertsona tolerante, anbibalente eta uzkurren taldeen
arteko loturak adierazten dituela, honako lotura hauek antzeman ditugu: 

• Pertsona toleranteen taldea: gizonezkoak dira, goi-mailako unibertsitate ikasketak dituzte,
gazteak dira (18 eta 44 urte bitartekoak), Gipuzkoan bizi dira, euskaraz hitz egiten dute,
agnostikoak dira, edo ateoak edo erlijioarekiko axolarik ez dutenak, euskal abertzale mode-
ratuak edo muturrekoak dira, soilik euskaldunak edo espainolak baino gehiago euskaldu-
nak sentitzen dira, beren ekonomia-egoerarekin gustura daude, beren familia-unitateak
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1.800 eurotik gorako sarrerak ditu, lanean daude edo ikasleak dira, estatus sozioekonomi-
ko ertainekoak, erdi-mailako altukoak edo altukoak dira, baikorrak dira, etorkizunari begira
aurreikuspen onak edo normalak dituzte, arrakasta dute bizitzan, ingurune sendoa dute,
bizilagun gehienak bertakoak diren auzoetan edo hainbat jatorritako jendea bizi den auzo-
etan bizi dira, etorkinekin hartu-eman handia dute edo badute behintzat harremana, eta
bizitzan kulturartekotasun-maila altua edo ertaina izan dute.   

59. grafikoa. Korrespondentzia sinpleen azterketa

Taldeen posizionamenduaren mapa 

Iturria: Egileek egina

• Pertsona anbibalenteen taldea (ezaugarri konpartituak ditu pertsona uzkurren taldearekin):
emakumezkoak dira, 44 urtetik gorakoak, lehen mailako ikasketak dituzte, Bizkaian bizi
dira, katoliko praktikanteak eta ez-praktikanteak dira, ez dute euskaraz hitz egiten, zentro-
ko edo eskuineko ideologiakoak dira, euskal abertzale moderatuak dira, edo nazionalismo-
arekiko axolarik ez dutenak edo nazionalista espainiarrak, euskaldun bezain espainiar sen-
titzen dira, erretiroa hartuta edo lanik gabe daude edo etxekoandreak dira, beren egoera
ekonomikoarekin ez daude gustura edo horren axolarik ez dute, familian 1.800 €-tik behe-
rako diru-sarrera garbiak dituzte hilean, estatus erdi-mailako baxukoak edota baxukoak
dira, arrakastarik ez dute bizitzan, etorkizunari begira aurreikuspen txarrak dituzte, inguru-
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ne ahula edo erdi-mailakoa dute, noiz edo noiz izaten dute elkarreraginen bat etorkinekin
eta bizitzan kulturartekotasun gutxi izan dute edo batere ez.

• Pertsona uzkurren taldea (ezaugarri konpartituak ditu pertsona anbibalenteen taldearekin):
emakumezkoak dira, 65 urte edo hortik gorakoak, ikasketarik ez dute edo lehen mailako
ikasketak dituzte, Araban edo Bizkaian bizi dira, katoliko praktikanteak dira, ez dute eus-
karaz hitz egiten, zentroko ideologia dute, nazionalista espainiarrak dira edo muturreko
euskal nazionalistak, beren burua soilik espainiartzat dute edo euskaldun baino gehiago
espainiartzat edo euskaldun bezain espainiartzat, langabezian edo erretiroa hartuta daude
edo etxekoandreak dira, beren egoera ekonomikoarekin ez daude gustura edo ez dute
horren axolarik, familian 1.800 €-tik beherako diru-sarrera garbiak dituzte hilean, estatus
soziekonomiko baxua eta erdi-mailako baxua dute, arrakastarik ez dute bizitzan, ezkorrak
dira, etorkizunari begira aurreikuspen txarrak dituzte, ingurune ahula dute, etorkinak
gehiengo diren auzoetan bizi dira, ez dute inolako elkarreraginik haiekin eta bizitzan kul-
turartekotasunik batere ez dute izan.

AFC honetan, soilik hiru kategoriako aldagai batekin lan egiten dugunez (pertsona taldeak), bi
dimentsio baino ez ditugu atera analisi horretatik, eta bariantzaren %100 azaltzen dute bi
dimentsio horiek. Egia esan, lehen dimentsioak azaltzen du ia bariantza osoa (%91), eta biga-
rrenak azalpen-balio oso txikia du (gainerako %9).

Euskal biztanleriaren talde handiak





5. Ondorioak
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2012ko Barometroan lortutako informazioa zorrotz aztertu eta analizatu ondoren, honako ondo-
rio hauek atera daitezke gure ustez:

1. Ez dugu aldaketa handirik sumatu euskal gizarteak atzerritarren immigrazioarekiko dituen
jarrera, sinismen, pertzepzio eta balioetan. Gure komunitatetik jasotako erantzunetan,
berriro ere argi-ilunak daude, kontraesanak, anbibalentziak eta jarrera eta erantzun kon-
trajarriak.

2. Baina azpimarratzekoa da atzerriko immigrazioarekiko tolerantzia-mailak okerrera egin
duela oro har. Beste datu batzuen artean, horren adibide da euskal gizarteak jada ez
dituela aintzat hartzen hezkuntza eta osasun-arreta jasotzeko eskubide unibertsalak, eta,
gainerako eskubideak bezala, administrazio-egoera erregularrean dauden etorkinentzat
mugatzen dituela. Gure tolerantzia-indizea 2007. urtetik izan den txikiena izan da:
53,62 puntu.

3. Krisia luzatzen ari den honetan, inguruko gizarte, ekonomia eta politikan sortutako
zalantza-giroaren eskutik doa tolerantzia-indize horren beherakada nabarmena.

4. Euskal biztanleak hiru taldetan sailkatzen ditugularik, toleranteak, anbibalenteak eta
uzkurrak, 2012an honako aldaketa hauek hauteman dira: a) toleranteen taldea handitu
egin da berriro (euskal biztanleriaren %40 da talde horretakoa), baina aurreko urteetan
baino tolerantzia txikiagoko taldea izatearen ondorioz (ia 3 puntu gutxiago 2011n baino);
anbibalenteen taldea antzekoa da neurriz baina hori ere jarrera itxiagoetara lerratu da
(2008an eta 2011n baino 5 puntu gutxiago, 2009 eta 2010eko maila parekoan); c)
uzkurren taldea txikitu egin da neurriz 2011rekin alderatuta (14 puntu gutxiago) eta
2008, 2009 eta 2010eko neurrietan jarri da (euskal biztanleriaren %20 inguru da talde
horretakoa), baina, orobat, talde horrek immigrazioarekiko adierazitako jarrerak eta tole-
rantzia asko okertu dira (7 puntu baino gehiago egin du behera uzkurren indizeak).

5. 2012ko Barometroko datuen arabera, euskal gizartean ez dago oraindik muturreko talde-
rik, atzerritarren immigrazioari buruzko kontrako jarrera, iritzi, jokabide eta balorerik dau-
kanik, nahiz eta pertsona toleranteen, anbibalenteen eta uzkurren arteko aldeak handitu
egin diren aurreko urteetatik hona. Landu dugun immigrazioarekiko tolerantzia-indizean,
euskal gizartea, bitarteko toki batean dago, jarrera irekien eta toleranteen eta itxien eta
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ez-toleranteen artean (batez besteko puntuazioak justu-justu gainditu du; 53,62), baina
pertsona toleranteen taldearen (68,81 puntu) eta uzkurren taldearen (30,85 puntu) arte-
ko aldea segida osoko handiena izan da: ia 40 puntukoa. Gainera, segmentazio-zuhaitze-
ko analisi tipologikotik ateratako 14 taldeen artean 32 puntutik gorako aldea dago per -
tsona toleranteenen segmentuaren (69,345 puntu) eta pertsona uzkurrenen edo intole-
ranteenen segmentuaren artean (37,183 puntu).

6. Jarrerak eta jokabideak gehien bereizten dituzten aldagaien artean beste behin ere ikas-
keten maila da jarrerak, balioak eta sinesmenak bereizteko eta aurreikusteko ahalmen
handiena duena: heziketa gutxien dutenak tolerantzia gutxiagoko jarrerei loturik ageri
dira eta maila altua dutenak jarrera irekiago eta toleranteagoei loturik. Egindako barome-
tro guztietan jarrerei antzemateko ahalmen handiena duen aldagaia izan da beti ikaske-
tena.

7. 2012ko Barometroan azpimarratzekoak izan dira, halaber, errealitateari aurre egiteko
norberaren prestutasunarekin zerikusia duten beste zenbait aldagai, hala nola baikorta-
sun-maila eta etorkizunari begirako aurreikuspenei dagokiena. Ahultasun pertsonal eta
sozialaren pertzepzio subjektiboa adierazten dute aldagai horiek eta, aurtengo barometro-
an, immigrazioarekiko jarrera eta iritzi ez oso toleranteak eta mehatxuzko sentimenduak
islatu dituzte.

8. Hor dira, oraindik ere, izaera sozioekonomikoa duten beste zenbait aldagai (jarduera eko-
nomikoa, esaterako) edo ideologia eta identitatearekin lotura dutenak (ideologia bera,
euskararen erabilera, erlijioa), horiek ere jarrerak eta iritziak aurreikusteko ahalmen han-
dikoak. 
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ERANSKINA

Honako hauek dira arlo bakoitzari esleitutako aldagaiak eta egin ditugun haztapenak:

• BOLUMENA. Etorkinen bolumena, 0tik 10erako eskala, honako hauen batukaria 
- 3. galdera: 0tik (gehiegi), 1 (nahikoa), 2 (kopuru egokia) eta 3ra (gutxi edo ez dira nahi-

koa) kodetua, 
- 5. galdera: 0tik (gehiegi), 1 (nahikoa), 2 (kopuru egokia) eta 3ra (gutxi edo ez dira nahi-

koa) kodetua,
- 4. galdera: 0tik (%30 baino gehiago), 1 (%21-30), 2 (%11-20), 3 (%6-15) eta 4ra (%0-

5) kodetua.

• ARAZOA. Arazotzat hartzea, 0tik 10erako eskala, honako hauen batukaria
- 1. galdera: 0tik (arazoa lehen aipamenean), 1 (arazoa bigarren aipamenean), 2 (arazoa

hirugarren aipamenean) eta 3ra (ez da aipatzen) kodetua, 
- 2. galdera: 0tik (arazoa lehen aipamenean), 1 (arazoa bigarren aipamenean), 2 (arazoa

hirugarren aipamenean) eta 3ra (ez da aipatzen) kodetua, 
- 21. galdera: 0tik (arazoa lehen aipamenean), 1 (arazoa bigarren aipamenean), 2 (arazoa

hirugarren aipamenean) eta 3ra (ez da aipatzen) kodetua,

• EKONOM. Ekonomian dituen eraginak, 0tik 10erako eskala, honako hauen batukaria 
- 6a galdera: 0tik (oso ados), 0,5, 1, 1,5 eta 2ra (batere ados ez) kodetua, 
- 6c galdera: 0tik (batere ados ez), 0,5, 1, 1,5 eta 2ra (oso ados) kodetua,
- 6e galdera: 0tik (batere ados ez), 0,5, 1, 1,5 eta 2ra (oso ados) kodetua,
- 17j galdera: 0tik (oso ados), 0,5, 1, 1,5 eta 2ra (batere ados ez) kodetua,
- 22a galdera: 0tik (bai) 2ra (ez) kodetua.

• EUSKGIZARTEA. Euskal gizartean dituen eraginak, 0tik 10erako eskala, honako hauen
batukaria
- 17e galdera: 0tik (oso ados), 0,75, 1,5, 2,25, eta 3ra (batere ados ez) kodetua,
- 20a galdera: 0tik (oso ados), 0,75, 1,5, 2,25, eta 3ra (batere ados ez) kodetua,
- 20b galdera: 0tik (oso ados), 0,75, 1,5, 2,25, eta 3ra (batere ados ez) kodetua,
- 22e galdera: 0tik (bai) 1era (ez) kodetua.

• ERAGINAK. Eraginak guztira, 0tik 10erako eskala, honako hauen batukaria
- 7. galdera: 0tik (okertu egin da), 0,5era (berdin gelditu da) eta 1era (hobetu egin da)

kodetua.
- 17k galdera: 0tik (batere ados ez), 0,5, 1, 1,5 eta 2ra (oso ados) kodetua,
- 22b galdera: 0tik (bai) 1era (ez) kodetua,
- 22c galdera: 0tik (bai) 1era (ez) kodetua,
- 22d galdera: 0tik (bai) 1era (ez) kodetua,
- 25. galdera: 0tik (negatiboak) 4ra (positiboak) kodetua.

• BIZIKIDETZA. Bizikidetza-ereduak, 0tik 10erako eskala, honako hauen batukaria 
- 17a galdera: 0tik (batere ados ez), 0,25, 0,5, 1, 1,5 eta 2ra (oso ados) kodetua,
- 17b galdera: 0tik (oso ados), 0,375, 0,75, 1,125 eta 1,5era (batere ados ez) kodetua,
- 17c galdera: 0tik (oso ados), 0,375, 0,75, 1,125 eta 1,5era (batere ados ez) kodetua,
- 17g galdera: 0tik (oso ados), 0,25, 0,5, 1, 1,5 eta 2ra (batere ados ez) kodetua,
- 17h galdera: 0tik (batere ados ez), 0,375, 0,75, 1,125 eta 1,5era (oso ados) kodetua,
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- 17i galdera: 0tik (oso ados), 0,375, 0,75, 1,125 eta 1,5era (batere ados ez) kodetua,

• ESTEREOT. Estereotipoak, 0tik 10erako eskala, honako hauen batukaria
- 6g galdera: 0tik (oso ados), 0,5, 1, 1,5 eta 2ra (batere ados ez) kodetua, 
- 12a galdera: 0tik (oso ados), 0,5, 1, 1,5 eta 2ra (batere ados ez) kodetua,
- 12b galdera: 0tik (oso ados), 0,5, 1, 1,5 eta 2ra (batere ados ez) kodetua,
- 17d galdera: 0tik (oso ados), 0,5, 1, 1,5 eta 2ra (batere ados ez) kodetua,
- 17f galdera: 0tik (oso ados), 0,5, 1, 1,5 eta 2ra (batere ados ez) kodetua,

• ESKUBIDEAK. Eskubideak eta zerbitzuak eskuratzeko aukera, 0tik 10erako eskala, hona-
ko hauen batukaria 
- 13a galdera: 0tik (inor ere ez), 0,75era (erregularizatutakoak) eta 1,5era (guztiak) kodetua,
- 18b galdera: 0tik (inor ere ez), 0,75era (erregularizatutakoak) eta 1,5era (guztiak) kodetua, 
- 13c galdera: 0tik (inor ere ez), 0,5era (erregularizatutakoak) eta 1era (guztiak) kodetua, 
- 13d galdera: 0tik (inor ere ez), 0,5era (erregularizatutakoak) eta 1era (guztiak) kodetua, 
- 13e galdera: 0tik (inor ere ez), 0,5era (erregularizatutakoak) eta 1era (guztiak) kodetua, 
- 13f galdera: 0tik (inor ere ez), 0,5era (erregularizatutakoak) eta 1era (guztiak) kodetua, 
- 13g galdera: 0tik (inor ere ez), 0,5era (erregularizatutakoak) eta 1era (guztiak) kodetua, 
- 14a galdera: 0tik (inor ere ez), 0,25era (erregularizatutakoak) eta 0,5era (guztiak) kodetua, 
- 14b galdera: 0tik (inor ere ez), 0,25era (erregularizatutakoak) eta 0,5era (guztiak) kodetua,
- 14c galdera: 0tik (inor ere ez), 0,25era (erregularizatutakoak) eta 0,5era (guztiak) kodetua,
- 14d galdera: 0tik (inor ere ez), 0,25era (erregularizatutakoak) eta 0,5era (guztiak) kodetua,

• HARREMANAK. Harremanetarako eta kultura-jarraibideei eusteko espazioak, 0tik 10erako
eskala, honako hauen batukaria 
- 16a galdera: 0tik (gaizki), 0,5era (berdin), eta 1era (ondo) kodetua,
- 16b galdera: 0tik (gaizki), 0,5era (berdin), eta 1era (ondo) kodetua,
- 16c galdera: 0tik (gaizki), 0,5era (berdin), eta 1era (ondo) kodetua,
- 16d galdera: 0tik (gaizki), 0,5era (berdin), eta 1era (ondo) kodetua,
- 16e galdera: 0tik (gaizki), 0,5era (berdin), eta 1era (ondo) kodetua,
- 16f galdera: 0tik (gaizki), 0,5era (berdin), eta 1era (ondo) kodetua,
- 16g galdera: 0tik (gaizki), 0,5era (berdin), eta 1era (ondo) kodetua,
- 16h galdera: 0tik (gaizki), 0,5era (berdin), eta 1era (ondo) kodetua,
- 20. galdera: 0tik (desberdinik ez), 0,5era (desberdin batzuk) eta 1era (desberdin asko)

kodetua, 
- 30. galdera: 0tik (0tik 3ra), 0,5era (4tik 6ra) eta 1era (7tik 10era) kodetua

• POLITIKA. Immigrazio-politika, 0tik 10erako eskala, honako hauen batukaria
- 6d galdera: 0tik (oso ados), 0,375, 0,75, 1, 1,125 eta 1,5era (batere ados ez) kodetua,
- 6f galdera: 0tik (oso ados), 0,375, 0,75, 1, 1,125 eta 1,5era (batere ados ez) kodetua,
- 8. galdera: 0tik (erabat debekatu), 1,5 eta 3ra (oztoporik ez) kodetua,
- 9. galdera: 0tik (guztiak kanporatu), 1 (itzultzeko bitartekoak), 2 (langileak erregulariza-

tu) eta 3ra (guztiak erregularizatu) kodetua,
- 10. galdera: 0tik (inoiz ez), 0,5era (“baldintzak”) eta 1era (mugarik ez) kodetua.

Galdeketari erantzun dioten pertsonek 58 aldagairi emandako erantzunez osatutako indize bate-
kin lan egitean, beste zailtasun bat izan dugu: galdeketari erantzun dioten pertsonek galdera
gehienei erantzun dieten arren, askotan ez dira gai izan galderetako batzuei erantzun balioduna
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emateko, eta horrek eragotzi egin digu tolerantzia-indizean pertsona horiek lortutako azken pun-
tuazioa kalkulatzea. 

Horren ondorioz, galdutako balioak egozteko sistema fidagarri bat ezarri behar izan dugu. Hiru
aukera desberdinekin egin dugu lan, eta aldagai zuzen bakoitzean galdutako balioak egozte alde-
ra, aldagai jakin horretan datu-base osoaren batez besteko puntuazioa hartu dugu oinarri.
Galdutako balioak egotzita, arloz arloko puntuazioak kalkulatu ditugu eta, ondoren, tolerantzia-
indizean puntuazio osoa eskuratu dugu.

Nolanahi dela ere, hauek izan dira tolerantzia-indizean eskuratutako hiru balioen arteko korrela-
zio-koefizienteak: 0.963, 0.971 eta 0.981, esanguratsuak guztiak, eta 0.000ko konfiantza-mai-
larekin.

Eranskina
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Eranskina: galdetegia
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