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“A  tzerriko immigrazioarekiko jarrera eta per   tzepzioak EAEn” azken barometrotik urtebete igaro
den honetan, Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiak egindako 2013ko Barometroaren
emai   tzak aurkeztuko ditugu ondoren. María José Martín Herrero, José Antonio Oleaga Páramo,
Gorka Moreno Márquez, Arkai   tz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe, Maite Fouassier Zamalloa,
Iraide Fernández Aragón eta Julia Shershneva arduratu dira 2013ko Barometroaz. Horiez gain,
Taide Arteta Esnal arduratu da  txostena lan   tzeaz, eta Antonio Gómez Parada dokumentazio eta
bibliografia euskarriaz. 

2013ko Barometroan, euskal gizartearen jarrera eta iri   tziek hobera egin dute, oro har, 2012.
urtearekin alderatuta; izan ere, EAEko immigrazioarekiko jarrerei buruzko datuak Ikuspegik
aztertutako urteetan guztietan izan diren  txarrenak izan ziren 2012koak. 2013ko datuak hobe-
ak dira, aurreko urteetakoen an   tzekoak, nahiz eta oraindik ere ezagun den krisiaren eragina.
2013ko Barometroa egiteko, egokia iruditu zaigu zenbait berrikun   tza sar   tzea. Hauek dira, bes-
teak beste, aurten egindako aldaketa nabarmenenak:

• Hasteko, zenbait aldagai berri sartu ditugu; hain zuzen, etorkinei buruzko estereotipo eta
aurreiri   tziekin zerikusia duten baieztapenak, besteak beste hezkun   tza, lana, ma txismoa,
genero-indarkeria eta DBErekin lotura duten alderdiei buruzkoak.

• Bestalde, kultura-identitatearekin loturiko bi item berreskuratu ditugu, horietan inolako
bilakaerarik izan den jakiteko.

 Txosten hau eginda, helburu hauek bete nahi izan ditugu:

1. 2013ko Barometroaren datuak aurkeztea. Euskal gizarteak a   tzerriko immigrazioarekiko
dituen jarrera, sinesmen, iri   tzi, balio eta abarren deskribapen panoramikoa jaso   tzen du
barometroak, eta aldagai soziodemografiko garran   tzi tsuenak nabarmen   tzen ditu.

2. Jarrera eta iri   tzi horien bilakaera azter   tzea, Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiak
2004. urteaz geroztik egindako barometroak oinarri   tzat hartuta. Hain zuzen, 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.
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3. Krisi garaian edo ekonomiaren goranzko zikloaren amaieran jarrera eta per   tzepzio horiek
okertu egingo zirela iragar   tzen zutenen iri   tzia edo ustea zenbateraino bete   tzen den ala ez
detekta   tzen saia   tzea.

4. Euskal gizarteko talde ba   tzuen eta besteen artean, jokabide aldetik alde esangura tsuak
daudela egiaztatu arren, an   tzekotasunak diferen    tziak baino gehiago direla nabarmen    tzea:
izaera soziodemografikoa duten aldagaien bidez agerikoak diren zenbait diferen    tzia baino
ezin dira azaldu, eta diferen    tzia horiek gehiago dira banakoen artekoak taldeen artekoak
baino. 

Oro har, biztanle gehienak anbibalenteak dira (diskur tso kontrajarriak ditugu) eta talde-
en artean dauden desberdintasunak ez dira muturreko jokabideen adierazgarri; ai    tzitik,
gehiago dira ñabardurazko edo inten tsitatezko aldeak. Hori ondoriozta    tzen da, baita ere,
2007an, 2008an, 2009an, 2010ean, 2011an eta 2012an egindako immigrazioarekiko
toleran    tzia-indizearen azterketetatik. Azken barometroan, uzkurren taldea handitu egin
bada ere, talde horren eta oro har talde guztien toleran   tzia-indizea hobea izan da 2012.
urtekoa baino.

5. Euskal populazioaren tipologia bat eraiki   tzea zenbait talderen artean nabarmendu ditu-
gun eta estatistikoki esangura tsuak diren desberdintasunak adierazteko; baina, ere bere-
an, azpimarra   tzea, gure toleran   tzia-indizearen arabera, desberdintasun horiek taldeen
arteko inten tsitate-desberdintasunak direla, baina ezin dela esan muturreko talde kontra-
jarririk edo polarizaturik dagoenik. 2012arekin alderatuz, toleran   tzia-indizeak adierazten
du hobekun   tza izan dela euskal gizartearen irekitasun-mailan, talde guztietan gainera;
izan ere, toleranteen, anbibalenteen eta uzkurren artean 2012koa baino hobea izan da
indize hori.

2013ko 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 gerta   tzen ari diren aldaketekin aldera   tzen da.

2. Bigarren zatian, informazio subjektiboa azter   tzen da: bertakoek immigrazioarekiko dituz-
ten iri   tziak eta jarrerak. Gai nagusiak lau blokeren inguruan egituraturik daude: bolume-
naren per   tzepzioa; immigrazioa arazo   tzat har   tzea; immigrazioak euskal gizartean dituen
eraginak –ekonomikoak, ongizateari loturikoak, hizkun   tzaren erabilera eta hedapenari
loturikoak eta harremanak–; komunitate har   tzaile eta etorkinaren bizikide   tza eta integra-
zioa, zenbait alderdi oinarri   tzat harturik aztertuta: bizikide   tza-ereduak, estereotipoak eta
aurreiri   tziak, eta eskubide eta zerbi   tzuak eskura   tzeko aukera. Hiru bloke horietako bakoi   -
tzean eskema bera erabili da:

1º. Iri   tzi eta jarrerei loturiko emai   tzak eta horien bilakaera aurkeztu eta interpretatu da. 
2º. Dimen tsio bakoi   tzari buruz indize sintetiko bat landu da eta emai   tzak talde bakoi   -

tzaren arabera aztertu dira (euskal gizartean dauden herritar mul   tzo ba   tzuk eta bes-
teak eta haien profilak hartu dira kontuan puntu honetan).

3º. Dimen tsio bakoi   tzari buruzko datu nagusiak bildu eta laburtu dira.
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3. Hirugarren atalean, bertakoen toleran   tzia-indizea aztertu dugu, per   tzepzio eta jarrerei
buruzko azterlanean jasotako datuetan oinarrituta. 

4. Laugarren kapituluan, laburbilduz, euskal gizartean dauden talde handiak aurkeztu ditu-
gu, toleran    tzia-indizea eta identifikazioarekin loturiko aldagaiak ain    tzat hartuta.

5. Azkenik, ondorio nagusien laburpena jaso dugu.
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Euskal gizarteak immigrazioaren inguruan dituen jarrerei, sinesmenei eta per   tzepzioei buruzko
 txostena da 2013ko Barometroa, eta diseinu metodologiko kuantitatibo batetik abiatuta egin da.
Erdi egituratutako galdera-sortaren teknika erabili dugu ( txosten honen amaieran jaso dugu gal-
dera-sorta hori), eta eskura banatu ditugu galdetegiak. Urtero egiten dugu Barometroa, helburu
nagusi hauekin: EAEn immigrazioaren fenomenoari buruz gehiago jakitea, euskal gizarte osoari
gai horren inguruko informazioa ematea, eta, azken batean, fenomeno sozial hori kudea   tzen lan
egiten duten per tsona eta erakunde guztiei immigrazioari buruzko ezaguera sakonagoa izaten
lagun   tzea.

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

E txeen aukeraketa ausazko ibilbideen sistemaren bidez egin zen, 29 udalerritan banatutako 61
laginketa-puntutan (6 Araban, 11 Gipuzkoan eta 12 Bizkaian).  Txosten honetan, gainera, osota-
sunean garatuko dugu 2013ko Barometroko informazioa, eta azpimarratu egingo dugu euskal
biztanleria bereizten duten aldagaiak aurki   tzearekin eta gure herrialdean immigrazioaren feno-
menoa hobeto uler   tzen lagunduko diguten tipologien lanketarekin lotutako guztia.

Metodologia
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2013ko urtarrilaren 1ean, 148.877 a   tzerritar daude erroldatuak Euskal Autonomia Erkidegoan
(EAE); beraz, azken urteetan nabarmen igo da EAEn erroldatutako a   tzerritarren kopurua. 2006.
urtea har   tzen badugu erreferen   tzia modura, 85.542 a   tzerritar bizi ziren orduan EAEn. Zazpi urte
geroago, %74 handitu da biztanleria a   tzerritarra (ikusi 1. taula).

Lurralde historikoen arabera, Bizkaian bizi dira oraindik ere erroldatutako a   tzerritar gehienak:
guztira, 73.868 (%49,6). Gipuzkoan, 46.684 dira (%31,4), eta, Araban, 28.325 (%19,02).

1. taula. EAEko biztanleria a   tzerritarra, sexuaren eta lurralde historikoaren arabera (2006 eta 2013)

2. taulan ikus daitekeenez, a   tzerriko biztanle asko iri tsi da EAEra, eta haien kopurua erabakiga-
rria da oraindik ere demografia aldetik. 1998tik 2013ra bitartean, 40.625 per tsona gu txiago
dira bertakoak, baina EAEko biztanleria handitu egin da, 93.054 per tsona gehiago bizi baitira
gure erkidegoan. A   tzerriko nazioetatik 133.679 per tsona etorri direlako gertatu da hazkunde
demografiko positibo hori. Beraz, etorkinen kopurua handitu egin denez, hazi egin da biztanle-
ria oro har, baita biztanleria a   tzerritarra ere; EAEn 2013an, a   tzerritarra da biztanleria osoaren
%6,8, eta Espainian, berriz, %12,2.

Gainera, EAE izan da 2013. urtean a   tzerritako biztanleen beherakada erlatibo  txikiena izan duen
laugarren autonomia-erkidegoa. Zenbaki absolututan, 3.017 a   tzerritar gu txiago daude erroldatu-
ta EAEn. 1. grafikoan ikus daitekeenez, a   tzerriko biztanleen tasa batez bestekoaren gainetik
dagoen autonomia-erkidegoetan izan da a   tzerriko biztanleriaren beherakadarik handiena. Egoera
horren arrazoiak bi dira fun tsean: Estatuan denbora gehiago daramaten a   tzerritarrak nazionaliza-
tu 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.

1. Kopuruak

2006 2013
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 5.546.238 2.854.720 51,5 2.691.518 48,5
EAE 85.542 43.494 50,8 42.048 49,2 148.877 75.965 51,0 72.912 49,0
Araba 16.857 9.123 54,1 7.734 45,9 28.325 15.335 54,1 12.990 45,9
Gipuzkoa 25.290 13.042 51,6 12.248 48,4 46.684 23.637 50,6 23.047 49,4
Bizkaia 43.395 21.329 49,2 22.066 50,8 73.868 36.993 50,1 36.875 49,9
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2. taula. Bertako eta a   tzerritar biztanleriaren bilakaera, eta EAEko eta Espainiako a   tzerritarren ehuneko-
ak. 1998-2013

1. grafikoa. A   tzerriko biztanleen urtetik urterako hazkundea EAEn, lurralde historikoetan eta Espainiako
zenbait erkidegotan, eta a   tzerritarren ehunekoa (%) haietan guztietan

12

2013 Barometroa A     tzerriko immigrazioaren inguruko per     tzepzioak eta jarrerak

Biztanleria A   tzerritarren tasa
EAE Bertakoa A   tzerritarra Hazkundea 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 2.184.606 2.039.350 145.256 5.887 6,6 12,2
2012 2.193.093 2.041.199 151.894 6.638 6,9 12,2
2013 2.191.682 2.042.805 148.877 -3.017 6,8 12,2
1998-2013 93.054 -40.625 133.679 -3.017 6,1 10,6
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3. taula. A   tzerriko biztanleria EAEn, nazionalitate-eremu eta lurralde historikoen arabera. 2013

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

• Latinoamerikako nazionalitatea du EAEko a   tzerriko biztanleen %38,7k.
• Ipar Amerikatik (Kanadatik eta Ameriketako Estatu Batuetatik) etorritakoen kopurua

berdin tsua da urteotan guztiotan, %0,7koa.
• Afrikatik etorritakoa da etorkinen %24,9, eta, haien artean, magrebtarrak dira gehiengo,

a   tzerritar guztien %16,8 baita magrebtarra.
• Asiatik etorritakoa da a   tzerritarren %7,8, eta kontinente horretako etorkin gehienak

 Txinakoak dira, %3,5 hain justu.
• EAEko biztanle a   tzerritar guztien %27,8, berriz, europarra da. 2007an Errumania eta

Bulgaria Europar Batasunean sartu zirenetik, Europar Batasuneko biztanleriaren pisua
gero eta handiagoa da: EAEko a   tzerriko biztanleen %24,7 da Europar Batasunekoa, eta
%3,1 Europar Batasunetik kanpoko europarra.

Lurralde historikoen arabera, Gipuzkoan, nabarmena da europarren ehunekoa (%34,9). Araban,
Afrikako biztanleen kopurua nabarmenagoa da (%38,3), eta horien artean asko eta asko (%28,9)
magrebtarrak dira. EAEn %16,8 da magrebtarra. Araban, beraz, erkidego osoan halako bi dira
ehunekoan. Bizkaian, a   tzerriko hamar biztanletatik lau baino (%42,7) gehiago latinoamerikarrak
dira jatorriz.

4. taulan EAEko hamar nazionalitate garran   tzi tsuenak ageri dira. Horietatik bost
Latinoamerikakoak dira: Bolivia, Kolonbia, Paraguai, Brasil eta Ekuador. Boliviako biztanleak
nabarmen ugaritu dira azken hamar urteotan: 2003an 428 ziren, eta 2013an, berriz, 11.319
dira. Biztanle-kopuruaren aldetik, EAEko hirugarren nazionalitatea izan da 2013an. Hamar
nazionalitate nagusi horien artean, hauek dira besteak: Magrebeko bi –Maroko eta Aljeria–,
Europar Batasuneko bi –Errumania eta Portugal– eta Asiako bat – Txina–. 
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Kopuruak

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

EB 25 18.244 12,3 2.886 10,2 8.605 18,4 6.753 9,1
EB 27 18.501 12,4 2.112 7,5 5.681 12,2 10.708 14,5
EB guztira 36.745 24,7 4.998 17,6 14.286 30,6 17.461 23,6
Gainerako Europa 4.629 3,1 1.219 4,3 2.004 4,3 1.406 1,9
Europa, guztira 41.374 27,8 6.217 21,9 16.290 34,9 18.867 25,5
Magreb 25.037 16,8 8.184 28,9 6.834 14,6 10.019 13,6
Gainerako Afrika 12.072 8,1 2.661 9,4 1.875 4,0 7.536 10,2
Afrika, guztira 37.109 24,9 10.845 38,3 8.709 18,7 17.555 23,8
AEB eta Kanada 972 0,7 106 0,4 391 0,8 475 0,6
Latinoamerika 57.636 38,7 8.508 30,0 17.565 37,6 31.563 42,7
Amerika, guztira 58.608 39,4 8.614 30,4 17.956 38,5 32.038 43,4
 Txina 5.280 3,5 880 3,1 1.113 2,4 3.287 4,4
Gainerako Asia 6.355 4,3 1.750 6,2 2.561 5,5 2.044 2,8
Asia, guztira 11.635 7,8 2.630 9,3 3.674 7,9 5.331 7,2
Ozeania 121 0,1 7 0,0 50 0,1 64 0,1
Herrigabeak 30 0,0 12 0,0 5 0,0 13 0,0
Guztira 148.877 100,0 28.325 100,0 46.684 100,0 73.868 100,0



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

5. taula. 2013ko nazionalitate nagusien bilakaera (1998-2013)
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1998 2000 2002 2004 2006
K Posizioa K Posizioa K Posizioa K Posizioa K Posizioa

A   tzerritarrak guztira 15.198 21.140 38.408 59.166 85.542
Maroko 1.615 2 2.179 2 3.742 3 5.505 3 7.582 3
Errumania 100 29 212 22 699 15 2.652 5 6.265 5
Bolivia 41 40 39 51 143 32 1.505 11 6.016 6
Kolonbia 280 14 1.058 5 6.466 1 9.044 1 11.086 1
Portugal 3.241 1 3.906 1 4.317 2 4.607 4 6.265 4
Aljeria 163 20 339 15 1.010 11 1.936 8 2.315 10
Paraguai 17 59 22 63 53 54 213 35 1.141 18
 Txina 423 10 739 9 1.152 8 1.558 10 2.530 9
Brasil 439 9 974 6 1.855 5 2.269 7 3.790 7
Ekuador 78 32 250 19 2.819 4 7.038 2 7.740 2

2008 2010 2011 2012 2013
K Posizioa K Posizioa K Posizioa K Posizioa K Posizioa

A   tzerritarrak guztira 117.337 139.369 145.256 151.894 148.877
Maroko 10.270 4 14.447 2 15.823 2 17.832 1 18.214 1
Errumania 12.843 1 15.217 1 16.231 1 17.598 2 17.375 2
Bolivia 11.898 3 12.048 4 11.855 4 11.718 3 11.319 3
Kolonbia 12.159 2 12.845 3 12.166 3 11.162 4 9.757 4
Portugal 8.784 5 9.350 5 8.676 5 8.426 5 8.014 5
Aljeria 3.090 9 4.676 8 5.448 8 5.965 6 5.807 6
Paraguai 2.994 11 4.627 9 5.173 9 5.546 9 5.458 7
 Txina 3.282 8 4.338 10 4.763 10 5.203 10 5.280 8
Brasil 5.125 7 5.824 7 5.782 7 5.554 8 5.077 9
Ekuador 7.561 6 7.406 6 6.700 6 5.669 7 4.716 10

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nazionalitate nagusiak 6.397 7.333 9.718 14.225 22.256 29.286 36.327 45.585
Gainerako nazionalitateak 8.797 9.452 11.422 13.213 16.152 19.945 22.839 27.309
Guztira 15.194 16.785 21.140 27.438 38.408 49.231 59.166 72.894
Nazionalitate nagusiak 42,1 43,7 46,0 51,8 57,9 59,5 61,4 62,5
Gainerako nazionalitateak 57,9 56,3 54,0 48,2 42,1 40,5 38,6 37,5
Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nazionalitate nagusiak 54.730 65.061 78.006 87.764 90.778 92.617 94.673 91.017
Gainerako nazionalitateak 30.812 33.463 39.331 45.101 48.591 52.639 57.221 57.860
Guztira 85.542 98.524 117.337 132.865 139.369 145.256 151.894 148.877
Nazionalitate nagusiak 64,0 66,0 66,5 66,1 65,1 63,8 62,3 61,1
Gainerako nazionalitateak 36,0 34,0 33,5 33,9 34,9 36,2 37,7 38,9
Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



2013ko urtarrilaren 1ean, 148.877 a   tzerritar daude erroldatuta EAEn, eta horietatik 135.399k
egoi   tza-baimena edo - txartela dute. Horrenbestez, erregularizazio-tasaren kalkuluak adieraziko
luke erroldatutako a   tzerritarren %91k duela egoi   tza-baimena. A   tzerritar gehienak administrazio-
egoera irregularrean daudelako uste zabalduaren kontrakoa erakusten du datu horrek.

6. taula. Erregularizazio-indizea EAEn. 1998-2013
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Kopuruak

Erroldatuak Baimena Erregularizazio indizea
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
2013 148.877 135.399 0,91
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Egoera zein den jabe   tzeko balio duten datu horiek ikusita, 2013ko Barometroaren informazioa
aztertuko dugu: bertako jendeak a   tzerriko immigrazioari buruz dituen jarrerak, usteak, balioak
eta iri   tziak adierazten ditu lan horrek. Azken urte hauetan denetan pilatutako esperien   tzia dela
eta, jarrera eta iri   tzi horiek nondik nora egin duten ikusteko modua daukagu, azken urteetako
barometroekin alderatuta, eta ikus dezakegu zenbateraino bete   tzen den ala ez krisi-garaian jarre-
ra eta per   tzepzio horiek okertu egingo zirela ziotenen iragarpena. “A   tzerritarrei buruzko iri   tziak
eta jarrerak” kapitulu honen egitura bost bloketan banaturik dago:

• Etorkinen presen   tziaren per   tzepzioa: bolumena
• Etorkinen presen   tzia arazo   tzat hautematea
• Immigrazioak euskal gizartean duen eragina, hainbat arlotan: ekonomian, ongizatearen

dimen tsioetan, hizkun   tzaren erabileran eta bilakaeran, harremanen bilakaeran
• Komunitate har   tzailearen eta etorkinen eboluzioa eta integrazioa: bizikide   tza-ereduak;

estereotipoak eta aurreiri   tziak; eskubideak eta zerbi   tzuak eskura   tzeko aukera
• Politika eta immigrazioa: sarrera, bertan gera   tzea eta kanpora   tzea

Lau blokeetan egitura berari jarraitu diogu:

1. Iri   tzi eta jarrerei loturiko emai   tzak eta horien bilakaera (%) aurkeztu eta interpretatu da.
2. Dimen tsio bakoi   tzaren indize sintetikoa landu dugu, alde esangura tsuak dauden profilei

arreta berezia jarrita.
3. Aztertutako bloke bakoi   tzaren ondorioak atera ditugu.

Etorkinen presen   tziaren per   tzepzioa: bolumena

Inportantea da jakitea zer pen tsa   tzen duten biztanleek per tsona immigranteen bolumenari buruz;
izan ere, per   tzepzio 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. 

Lehenik eta behin, a   tzerritarren bolumenaren per   tzepzioari buruzko datuak jaso ditugu, EAEn
bizi diren etorkinen kopuru zeha   tza jakin aurretik eta jakin ondoren. Bigarrenik, etorkinen bolu-
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menaren per   tzepzioari buruzko indizea landu dugu eta, indize horretatik abiatuta, per tsona tole-
ranteagoen edo uzkurragoen profila zehaztu dugu, beti ere kontuan hartuta ezaugarri soziodemo-
grafikoak, sozioekonomikoak, identitate eta ideologiari loturikoak, nortasunari loturikoak eta
elkarreragin eta kulturartekotasunarekin zerikusia dutenak. Azkenik, kapituluaren ondorio nagu-
siak jaso ditugu.

Baie   tz adierazten dute emai   tzek, biztanleriak uste baitu egiaz daudenak baino immigrante gehia-
go daudela. Euskal gizartearen gehiengoak uste du, 1. grafikoak adierazten duen moduan, a   -
tzerritar gehiegi bizi direla Euskal Autonomia Erkidegoan (%34,8k uste du hori) edo a   tzerrita-
rren kopurua nahikoa dela (%29,1ek). Bestalde, %2,4k soilik uste du gu txi direla edo ez direla
nahiko (%0,3k), eta %28,6k uste du a   tzerritarren kopurua egokia dela1.

Gainera, 2007. urteaz geroztik izan den bilakaerak erakusten du gehiegi direla uste dutenen
ehunekoa (%30-35 inguru) ez dela askorik aldatu urtea joan, urtea etorri. Alabaina, nahikoa dire-
la uste dutenak nabarmen gu txitu dira (%45,0, 2007an, eta %29,1, 2013an), eta a   tzerritarrak
gu txi direlako per   tzepzioak ere nabarmen egin du behera (%12tik %2,4ra). Joan den urtean
“kopurua egokia da” aukera sartu zen, eta aurten horren alde agertu da 2013an biztanleen
%28,6; beraz, oso litekeena da nahiko direla edo gu txi direla pen tsa   tzen dutenak horregatik gu -
txitu izana.

1. grafikoa. A   tzerriko biztanleriaren bolumenaren hasierako per   tzepzioa

3G. Zer iri   tzi duzu beste herrialde ba   tzuetatik etorri eta Euskadin bizi diren per tsonen kopuruari buruz?

Zergatik du jendeak etorkinen bolumenari buruzko per   tzepzio hori, baldin eta datuek adierazten
badute immigranteen kopuru eta ehuneko  txikienetakoak dituen erkidegoetako bat dela EAE?
Dokumentu honetako 2. grafikoak ematen digu eran   tzuna; izan ere, bertan adierazitakoaren ara-
bera, bertako biztanleek uste dute herritarren %16,5 dela a   tzerrikoa. Etorkin-kopuruaren gaine-
ko ikuspegi hori ez dator bat 2013ko urtarrilaren 1eko errolda   tze-datu errealekin. Hain zuzen,
datu horien arabera, EAEn %6,8 da a   tzerritarra. Hau da, bertako biztanleek a   tzerritarren bolu-
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12012ko Barometroan eran  tzuteko beste aukera bat gehitu zen lehendik zeudenetara: “kopuru egokia da”. Beraz,
kontuan hartu behar dugu alderdi hori emai  tzak interpreta  tzerakoan eta, batez ere, emai  tzen bilakaerari buruz-
ko irakurketa egiterakoan.
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menari buruz duten ustea egiazko bolumenaren halako bi baino handiagoa da. Alegia, bolume-
naren per   tzepzioa eta erroldako datuak ez datoz inolaz ere bat. 

Aurreko lau urteetan horixe bera gertatu izan da, eta, bi txia bada ere, hori hautematen duten per -
tsonen batez bestekoa %16 eta %18 artekoa izan da beti (2. grafikoa). Zehazki, 2007an,
hemengo jendeak uste zuen euskal gizartearen %17,9 a   tzerritarra zela; 2008an, %16,8;
2009an, %17,2; eta, azkenik, 2013an, %16,5. 

2. grafikoa. Zure ustez, EAEn bizi diren 100 per tsonatik zenbat dira a   tzerritarrak?

4G. Zure ustez, Euskadin bizi diren 100 per tsonatik gu txi gorabehera zenbat jaio dira a   tzerrian, Espainiatik kanpo?

Galdera horren beraren eran   tzunak adierazten ditu 3. grafikoak, baina EAEn erroldatuta dauden
a   tzerritarrei buruzko datu erreala eman ondoren. Hori egitearen arrazoia da jakitea ea egiazko
kopuruen berri izateak eraginik ba ote duten a   tzerritarren bolumenaren per   tzepzioan. Emai   tzek
erakusten dute zifra errealen berri izateak baduela eraginik, baina ez espero zitekeena bezain
bestekoa. Izan ere, bertako biztanleen %16,9k uste du gehiegizkoa dela a   tzerritarren por   -
tzentajea %6,8koa izatea, %26,7k uste du a   tzerritarren ehuneko hori nahikoa dela, eta %38,7k
egokia. 

3. grafikoa. A   tzerritarren bolumenaren per   tzepzioa erroldaren datua eman ondoren

5G. Esaten badizut Euskadin bizi diren 100 per tsonatik 6 beste herrialde ba   tzuetan jaiotako etorkinak direla, berdin
pen tsa   tzen jarrai   tzen duzu ala beste iri   tzi bat duzu? Zein?
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Aldaketa handiena, hala ere, gu txi direla uste duten per tsonen por   tzentajea da, %10,7koa izan
baita. 2007. urtetik hona izan den bilakaerari erreparatuz gero, aldaketa handiak izan dira emai   -
tza horietan, %32tik gaur egungo %10,7ra 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.

Emai   tza horiek erakusten digute, oro har, egiaz Euskadin bizi direnak baino a   tzerritar gehiago
daudenaren ustea duela euskal gizarteak. Asko dira, gainera, immigranteen kopurua dezentekoa
dela uste dutenak, eta ehuneko adierazgarri batek uste du gehiegi direla. Erroldatutako a   -
tzerritarren kopurua uste zutena baino bi aldiz  txikiagoa dela esaten zaienean ere, jendeak eu tsi
egiten dio per   tzepzio horri. Hala ere, nabarmen   tzekoa da, era berean, galdetutako per tsonen
%38,7ren ustez ehuneko egokia dela a   tzerritarren por   tzentajea %6,8koa izatea; areago,
%10,7ren ustez  txikia ere bada ehuneko hori. Horrenbestez, ondorio hau atera dezakegu: gehien-
gehienek uste dute etorkinak berez direna baino gehiago direla, eta jakinarazten zaienean egiaz
zenbat a   tzerritar dauden erroldatuta, euskal gizarteak bi pen tsamolde nabarmen har   tzen ditu: ia
erdiak, %46,6k, (aurreko urteetan baino gu txiagok, hala ere) nahiko edo gehiegi direla uste du,
eta erdiak (%49,4k), kopurua egokia dela edo, areago, baita eskasa ere.

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

A   tzerriko etorkinen bolumenaren per   tzepzioari buruzko indizea

Hiru galdera horien eran   tzunekin (galdeketako 3g, 4g eta 5g itemak) a   tzerriko immigranteen
bolumenaren per   tzepzioari buruzko indize par   tziala landu dugu. 0tik 10 puntura doa indize hori;
horrela, jarrera alarmistena eta/edo gehiegizko per   tzepzioa dutenak 0 puntura hurbilduko dira,
eta jarrera eta per   tzepzio ez hain kezkatua eta zuzenagoa dutenak, 10 puntura. 

Estatistika aldetik alde nabarmenak aurkitu ditugu bertako herritar talde ba   tzuen eta besteen
artean, zenbait ezaugarri soziodemografiko, sozioekonomiko, ideologiko-identitario eta psikoso-
zial eta harremanei loturikoen arabera. Hala, immigranteen bolumenaz duten per   tzepzioaren ara-
bera, honako hau da jarrera toleranteena ager   tzen duten per tsonen profila (eskalan puntuazio
handiagoa):

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Gizonezkoak (4,99 puntu)
• 30 eta 44 urte bitarteko per tsonak (5,03 puntu)
• Hiriburuetan bizi diren per tsonak (5,14 puntu)
• Goi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituzten per tsonak (5,81) eta erdi-mailako uniber -

tsitate -ikasketak dituztenak (5,26 puntu)
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– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 2.500 euro baino gehiagoko diru-sarrera garbiak dituzten per tsonak
(5,33 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik dauden per tsonak (5,41 puntu)
• Ikasleak (5,24) eta lanean ari diren per tsonak (5,07 puntu)
• Estatus sozioekonomiko altua duten per tsonak (5,76 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Agnostikoak, ateoak eta erlijioarekiko axolarik ez dutenak (5,15 puntu)
• Batez ere euskaldun senti   tzen diren per tsonak (4,90 puntu) 
• Zentro-ezkerreko ideologia duten per tsonak (5,18), eta ezkerrekoak (5,10 puntu)
• Beren burua oso aber   tzale   tzat duten per tsonak (4,98 puntu)

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona baikorrak (5,12) eta horri buruz iri   tzi garbirik ez dutenak (4,82 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak dituzten per tsonak (5,39) eta horri buruz iri   tzi gar-

birik ez dutenak (5,05 puntu)
• Bertakoak gehiengo diren auzoetan bizi diren per tsonak (5,14 puntu)
• Eremu pribatuan etorkinekin hartu-eman handia duten per tsonak (5,16 puntu)

Beste muturrean immigrazioarekiko jarrera uzkurragoa (eskalan puntuazio  txikiagoa) duten per -
tsonen profila dugu. Immigrazioaren bolumenari buruzko ikuspegi gehiegizkoan adierazten da
jarrera hori. Hauexek dira:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Emakumezkoak (4,60 puntu)
• 64 urtetik gorako per tsonak (4,46 puntu)
• 5.000 eta 20.000 biztanle artean dituzten udalerrietan bizi direnak (4,49 puntu)
• Ikasketarik gabeko per tsonak (4,50), eta lehen mailako ikasketak dituztenak (4,24 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean gehienez ere 1.000 euroko diru-sarrera garbiak dituzten per tsonak
(4,49 puntu)

• Beren egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden per tsonak (4,35) eta egoera horren ardu-
rarik ez dutenak (4,66 puntu)

• E txekoandreak (4,13 puntu)
• Estatus sozioekonomiko erdi-mailako baxua duten per tsonak (4,54), eta baxua dutenak

(4,15 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Per tsona katoliko praktikanteak (4,48) eta ez-praktikanteak (4,74 puntu)
• Batez ere espainiar senti   tzen diren per tsonak (4,23 puntu) 
• Zentroko ideologia duten per tsonak (4,40), eta eskuinekoa dutenak (4,50 puntu)
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• Beren burua nazionalista espainiar   tzat jo   tzen duten per tsonak (4,40 puntu)

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona ezkorrak (4,33 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituzten per tsonak (4,44 puntu)
• Etorkinak gehiengo diren auzoetan bizi diren per tsonak (4,01), eta etorkin eta bertakoen

nahasketa dagoen auzoetan bizi direnak (4,29 puntu)
• Eremu pribatuan etorkinekin inolako hartu-emanik ez duten per tsonak (4,65 puntu) 

Etorkinen presen   tzia arazo   tzat hautematea 

Bizikide   tzan eragina duen faktore nagusietako bat da immigrazioa arazo   tzat hautematea edo
ikustea. Alderdi edo puntu hori azter   tzeko, Euskadin gaur egun zer hiru arazo nagusi dauden gal-
detu dugu lehenik eta behin, eta modu espontaneoan, bat-batean, eman diren eran   tzunak bildu
ditugu. Gerora, Eurobarometroan balia   tzen den moduko arazo-zerrenda bat eraku tsi ondoren egin

Etorkinen presen  tziaren per  tzepzioa: bolumena

Laburbilduz, datuek argi adierazten dute EAEko gizarteak immigrazioari buruz duen uste
edo per  tzepzioa ez datorrela bat EAEn bizi diren a  tzerritarren bolumenarekin, egiaz bizi
direnak baino a  tzerritar gehiago bizi direla uste baitu. Zehazki, estatistika ofizialetan erre-
gistratuta eta erroldatuta dauden a  tzerritarren ehunekoa baino ia hiru aldiz por  tzentaje
handiagoa hautematen du euskal gizarteak. Horrez gainera, bertan bizi diren a  tzerritarren
kopurua balora  tzeko eska  tzen denean, gehienek uste dute asko txo edo gehiegi direla. Datu
hori esangura tsua da, ain  tzat har  tzen bada a  tzerritarren por  tzentajea, Euskal Autonomia
Erkidegoan, nahiko apala dela, beste lurralde ba  tzuekin alderatuz gero.

Alde horretatik, Barometroak beste datu esangura tsu bat ere erakusten du: inkesta  tzaile-
ak a  tzerritarren benetako por  tzentajea (%6,8) jakinarazten denean, “asko txo edo gehiegi”
direla uste dutenek kontrako bi jarrera nabarmen har  tzen dituzte; hala, ba  tzuek gehiegi
edo nahiko direla esaten dute (%46,6), eta beste ba  tzuek kopurua egokia dela adierazten
dute (%38,7).

2007. urtetik hona izan den bilakaera azter  tzen badugu, ikusten da, bi txia bada ere, hau-
tematen den a  tzerritarren kopuruak egonkor dirauela, nahiz eta urtetik urtera igo egin den
erroldatutako a  tzerritarren kopurua. Hau da, a  tzerritar gehiago izateak ez du esan nahi
bolumen handiagoa hautematen edo suma  tzen denik. 

2013ko Barometroan zer txobait gora egin du gehiegi direla usten duten per tsonen ehune-
koak (+3,3) eta, aldiz, behera egin du asko txo direla (-2,7) eta kopurua egokia dela (-1,9)
uste dutenen ehunekoak.
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dugu galdera bera. Azkenik, galdera bera egin dugu baina immigrazioa arazo per tsonal   tzat har-
turik.

4. grafikoan jaso dira bat-bateko eran   tzunak. Langabezia da, alde handiarekin, inkestari eran   -
tzun diotenek adierazitako arazorik handiena (%89,8); ondoren, arazo ekonomikoak (%26), eta
politikariak (%21,9) datoz. Bat-bateko hiru eran   tzunetan, EAEko biztanleen %7,2k aipatu du
immigrazioa arazo gisa, eta %1,2k adierazi du Euskadiko arazo nagusia dela. Ikusten da, horren-
bestez, krisi ekonomikoak eragina izan duena arazoak hautemateko orduan, krisiarekin lotutako
arazoak baitira garran   tzi tsuenak jendearen   tzat.

Aipa   tzekoa da immigrazioa arazo   tzat har   tzen dutenen ehunekoa %11,6tik %7,2ra jai tsi dela
2012tik. Jai tsiera nabarmen horrek adierazten du, krisi ekonomiko sakoneko garaiotan, euskal
gizartearen gehiengoak ez duela immigrazioa arazo   tzat har   tzen; hain zuzen, euskal gizartearen
%1,2k soilik adierazi du immigrazioa dela Euskadiko arazo nagusia.

Hipotesi zabalduenak dio immigrazioaren per   tzepzioak okerrera egiten duela krisi ekonomikoa
luza   tzen den heinean. Hala ere, emai   tza horiek ez dute hipotesi hori bete   tzen. Beraz, zer esaten
digu datu horrek, Euskadin ez dela gizarte-arazo   tzat har   tzen immigrazioa? Hipotesi hori oso kon-
plexua denez, ezin dugu horrelako ondoriorik atera datu horretan oinarrituta. Datu horrek adie-
razten duena da krisiak gizartean eragin dituen ondorio larrien ondorioz, herritarrek arazo sozioe-
konomikoak lehene tsi dituztela, eta gainerakoak bigarren mailan geratu direla.

4. grafikoa. Euskadiko arazoak (bat-bateko eran   tzunak) 

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

Azter   tzen badugu 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 eta 2013ko barometroen bilakaera
(5. grafikoa), ohartuko gara azkeneko bost urteetako bat-bateko eran   tzunetan herritarrek langa-
bezia jo dutela Euskadiko arazorik handien   tzat. Langabeziaren inguruko kezkak izugarri egin
zuen gora 2009an, krisia gogor jo   tzen hasi zenean, eta areago   tzen jarraitu du etenik gabe,
2013ko barometroan ere herritarren %89,8k Euskadiko arazo nagusi   tzat jo baitu langabezia.
Hala, 2007tik hona %38 handitu da langabeziarekiko kezka. Bestalde, nabarmen jai tsi da, esa-
terako, ETAk eta beste zenbait arazok eragindako kezka. Terrorismoaren kasuan, %50 ingurukoa
izatetik %2,3 izatera igaro da 2013an.
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5. grafikoa. Euskadiko arazo nagusien bilakaera. 2007-2013

Immigrazioaren gaian, berriz, bilakaera ez da uniformea izan. 2007. urtean, EAEko gizartearen
%15ek har   tzen zuen arazo   tzat bat-bateko eran   tzunetan, baina por   tzentaje hori %7,2ra jai tsi zen
2008an. Urte horretatik aurrera, immigrazioa arazo   tzat har   tzen duten per tsonen ehunekoak gora
egin zuen, harik eta 2010ean %15,4ra iri tsi zen arte. Hain zuzen, 2010ekoa izan da orain arte-
ko ehunekorik handiena. Alabaina, 2013an berriro jai tsi egin da, %7,2ra.

6. grafikoa. Euskadiko arazoak (iradoki ondorengo eran   tzunak)

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

Inkesta-egileak aukeran u   tzitako arazo-zerrenda ikusi ondoren herritarrek emandako eran   tzunak
adierazten ditu 6. grafikoak. Inkesta-egileak hamar arazoko zerrenda eman zien aukeran, herri-
tarrek hiru hauta   tzeko. Eran   tzun horiek adierazten dute immigrazioa arazo   tzat har   tzen dutenen
por   tzentajea %11,7ra igo   tzen dela, hau da, bat-batean emandako eran   tzunetan baino %4,5
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gehiago. Hala ere, egoera ekonomikoaren ondorioz sortutako arazoak dira oraindik ere garran   tzi -
tsuenak euskal gizartearen   tzat: langabezia (%78,4), bizi   tzaren kostua (%40,6) eta pen tsioak
(%27,3). Nabarmena da, beraz, arazo ekonomikoak direla, immigrazioaren gainetik, euskal
gizarteari kezka gehien eragiten diotenak.

Konpara   tzen badira 2012ko eta 2013ko datuak, ikusten da immigrazioak behera egiten duela
iradokitako arazo gisa; izan ere, %11,7ra jai tsi da %17,5etik, hau da, 5,8 puntu jai tsi da. 2007-
2008an, krisiaren hasierako urteetan zegoen mailetan dago, beraz, ehuneko hori. 

Bestalde, komeni da jakitea bertako herritarrek arazo per tsonal   tzat har   tzen ote duten immigra-
zioa. Eremu per tsonalak garran   tzi berezia du bizikide   tzan. Emai   tzek argi adierazten dute euskal
gizarteak ez duela halakorik ikusi edo hautematen, bat-bateko eran   tzunetan %0,8k baino ez
baitu aipatu baitu lehen arazo   tzat, eta aipamen guztiak ain   tzat hartuta, berriz, %5,3k soilik.
2012ko datuekin alderatuz gero, immigrazioa arazo per tsonal   tzat jo   tzen dutenen ehunekoak
behera egin du, apal bada ere, %6,2tik %5,3ra. 

7. grafikoa. Immigrazioa Euskadin arazo   tzat har   tzeak izan duen bilakaera, iradokia eta per tsonala.
2007-2013

Konparazio interesgarri bat egiten da 7. grafikoan: immigrazioa arazo   tzat har   tzen da, batik bat,
inkesta   tzaileak immigrazioaren gaia iradoki   tzen duenean, baina, inkestatuak bat-batean eran   -
tzuten badu edo arazo per tsonala ote den galde   tzen bazaio, ez da hainbesteko arazo   tzat har   tzen.
Joera horrek adierazten du euskal gizarteak ez duela “immigrazioaren arazoa” arazo larri   tzat har   -
tzen, baldin eta gaia ez bada gizarte-debateko gaien artean sar   tzen; izan ere, gaia iradoki   tzen
denean adierazten du jendeak, batik bat, gaia arazo bat izan daitekeela, eta oso jende gu txik
ikusten du arazo per tsonal moduan.

8. grafikoan ikus daiteke arazo per tsonal nagusiek 2007tik hona denboran izan duten bilakaera.
Bilakaera horrek argi erakusten du langabezia dela arazo nagusia euskal gizartean eta, gainera,
arazo horrek izan du gorakadarik handiena 2010etik 2013ra bitartean; hain zuzen, %47tik
%64,4ra igo da. Ai   tzitik, arazo per tsonalen artean immigrazioak behera egin du oraingoan ere;
%8,2n zegoen 2010ean, eta %5,3ra jai tsi da 2013an.
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8. grafikoa. Arazo per tsonal nagusien bilakaera, 2007tik 2013ra bitartean

A   tzerriko immigrazioa arazo   tzat har   tzearen indizea

Hiru galdera horien eran   tzunekin (galdetegiko 1g, 2g eta 21g itemak), per   tzepzio-indize par   tzial
bat landu dugu: a   tzerriko immigrazioa arazo   tzat har   tzearen indizea. 0tik 10erako eskala batean
taxutu dugu indize hori. Horrela, immigrazioa arazo izatearekin gehien lo   tzen dutenak 0 puntu-
ra hurbilduko dira, eta arazo   tzat har   tzen ez dutenak, 10 puntura. Indize hori nola landu den
zeha   tzago jakiteko, irakurleak jo beza metodologiaren kapitulura.

Ikerketa-eremu horretan ere estatistika aldetik alde esangura tsuak hauteman ditugu herritar mul   -
tzo ba   tzuen eta besteen artean, guru   tzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrenbestez,
immigrazioa arazo   tzat har   tzen duten ala ez galdetuta herritarrek emandako iri   tzien arabera,
honako hau da jarrera toleranteagoa eraku tsi duten per tsonen profila:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi diren per tsonak (9,72 puntu)
• Goi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituzten per tsonak (9,76 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 2.500 eurotik gorako diru-sarrera garbiak dituzten per tsonak (9,76),
eta 1.800 eta 2.500 € arteko sarrerak dituztenak (9,77 puntu)

• Beren gaur egungo egoera ekonomikoarekin gustura dauden per tsonak (9,57), eta egoera
horren ardurarik ez dutenak (9,41 puntu)

• Ikasleak (9,68) eta lanean ari diren per tsonak (9,56 puntu)
• Erdi-mailako estatus sozioekonomiko duten per tsonak (9,64) eta altua dutenak (9,76 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hi   tz egiten duten per tsonak (9,55 puntu)
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• Batez ere euskaldun senti   tzen diren per tsonak (9,47), eta espainiar bezain euskaldun
senti   tzen direnak (9,32 puntu) 

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona baikorrak (9,46) eta beren burua ez baikor   tzat eta ez ezkor   tzat ez duten per tso-
nak (9,49 puntu)

• Bertakoak gehiengo diren auzoetan bizi diren per tsonak (9,49), eta etorkin eta bertakoen
nahasketa dagoen auzoetan bizi direnak (9,30 puntu)

• Eremu publikoan etorkinekin hartu-eman handia duten per tsonak (9,47 puntu)

Beste muturrean, immigrazioarekiko jarrera uzkurrena agertu duten per tsonen profila dugu.
Immigrazioa arazo   tzat har   tzen dute per tsona horiek, eta hortik beren jarrera uzkurra. Hauexek
dira:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Hiru lurraldeetako hiriburuetan bizi direnak (9,31 puntu)
• Lehen mailako ikasketak dituzten per tsonak (9,03 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 1.000 eurotik beherako diru-sarrera garbiak dituzten per tsonak (8,99),
eta 1.000 eta 1.800 € arteko sarrerak dituztenak (9,34 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden per tsonak (9,05 puntu)
• Langabezian dauden per tsonak (9,89 puntu)
• Estatus sozioekonomiko erdi-mailako baxua duten per tsonak (9,25), eta baxua dutenak

(9,05 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hi   tz egiten ez duten per tsonak (9,20 puntu)
• Batez ere espainiar senti   tzen diren per tsonak (8,93 puntu) 

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona ezkorrak (9,13 puntu)
• Etorkin asko dagoen auzoetan bizi diren per tsonak (8,83 puntu)
• Eremu publikoan etorkinekin inolako hartu-emanik ez duten per tsonak (9,20 puntu)
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Etorkinen presen  tzia arazo  tzat hautematea

Laburbilduz, gizarte-arazo  tzat har  tzen al da immigrazioa Euskal Autonomia Erkidegoan?
2013ko Barometroak adierazten du gizartearen gehiengoak ez duela per tsona immigrante-
en presen  tzia arazo sozial edo per tsonal  tzat har  tzen. Soilik %7,2k eran  tzun du, bat-batean,
immigrazioa arazo bat dela, eta %5,3k har  tzen du arazo per tsonal  tzat. Inkesta-egile edo



Euskal gizartean duen eragina

A   tzerriko biztanleen hazkundeak euskal gizartean izan dezakeen eragina, positiboa nahiz nega-
tiboa, aztertuko dugu atal honetan, eta zenbait alderdiri erreparatuko diogu horretarako.
Horretarako, ekonomian, ongizatean, euskal identitatean eta harremanen garapenean immigra-
zioak dituen eraginei buruz galdetu diegu inkestatuei. Arloz arlo, euskal gizarteak zer iri   tzi duen
aztertu dugu, baita iri   tzi horrek zer bilakaera izan duen ere. Adibidez, arlo bakoi   tzean honako
alderdi hauei buruz galdetu diegu:

• ekonomiaren arloan, langabeziari, soldatei, lanpostuei eta abarrei buruz
• ongizatearen arloan, hezkun   tza, e txebizi   tza, ospitale eta gizarte-lagun   tzei buruz 
• euskal identitatearen arloan, hizkun   tzaren erabilera eta hedapenari buruz
• harremanen garapenari buruz

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

• A   tzerriko immigrazioak ekonomian duen eraginaren per   tzepzioari buruzko indizea
• A   tzerriko immigrazioak euskal gizartearen gain duen eraginaren per  tzepzioari buruzko indizea
• Immigrazioak duen eragin osoaren per  tzepzioari buruzko indizea

Ekonomian

Krisi ekonomikoa eraginik izaten ari al da immigrazioak ekonomian dituen ondorioei buruz ber-
tako herritarrek duten ikuspegi edo per  tzepzioan? Badu bai, eraginik, eta kontuan hartuta gaur
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galde  tzaileak immigrazioaren gaia iradoki  tzen duenean, neurri handiago batean har  tzen da
immigrazioa arazo  tzat. Krisiak enpleguan izan di  tzakeen eragin kaltegarriak, bizi  tzaren kos-
tua eta pen tsioak dira euskal gizartearen kezka nagusiak (iradokitako arazoen artean).

Euskal gizarteak ez du arazo  tzat har  tzen immigrazioa. 2012an, herritarren %11,6k adierazi
zuen immigrazioa arazo bat dela EAErako, eta 2013an %7,2k adierazi du iri  tzi hori. Aurreko
urtearekin alderatuta, 2012an zer txobait gora egin zuen immigrazioa arazo  tzat jo  tzen dute-
nen ehunekoak. 2008tik 2010era etorkinen presen  tzia arazo  tzat hautematen zutenen ehu-
nekoak gora egin zuen, 2011n nabarmen behera, eta 2012an berriro ere zer txobait gora.

Krisi ekonomikoa handi  tzen eta denboran luza  tzen ari  tzea, hori da gizartearen kezka han-
diena, agerikoa baita langabezia gora egiten ari dela, gizarte-alorreko murrizketak egiten
ari direla eta ongizate-estatua gero eta gehiago kolokan dagoela. Horiek dira debate publi-
ko eta mediatikoan pil-pilean dauden gai nagusiak, eta ezkutatu edo bigarren maila bate-
an geratu dira aurreko Barometroetan garran  tzi tsu  tzat jo  tzen ziren gainerako arazoak.

Alde horretatik, normalean halako uztar  tze negatiboa egin ohi da krisi ekonomikoaren eta
immigrazioaren artean, baina kasu honetan, deigarria da 2012ko eta 2013ko barometro-
etako datuak alderatuz gero, euskal gizarteak jada ez duela immigrazioa arazo  tzat har  tzen. 



egun langabezia eta arazo ekonomikoak direla euskal gizartean kezka gehien sor  tzen duten gaiak,
garran  tzi tsua da jakitea herritarrek zer balorazio eta iri  tzi duten immigrazioaren gaiari buruz. Oro
har, esan dezakegu, 9. eta 10. grafikoetan ikusten den moduan, Euskal Autonomia Erkidegoko
herritarren ustez immigrazioak eragin kaltegarriagoa duela ekonomian onuragarria baino. Baina
esan behar da anbibalen  tzia-maila bat eta ñabardurak ere badirela, eta ez dela argi eta garbi kal-
tearen edo onuraren alde egiten. 

9. grafikoa. A  tzerriko immigrazioaren eragin ekonomikoa Euskadin (2010-2013)

17jG. A  tzerritarrek langabezia handi  tzen dute Euskadin

10. grafikoa. A  tzerriko immigrazioaren eragin ekonomikoa Euskadin (2004 -2013) 

6aG. Soldata jai tsi egiten da hona bizi  tzera eta lanera datozenengatik

6cG. Immigranteak behar ditugu gure ekonomiako sektore ba  tzuetan lan egiteko*
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6eG. Ekonomiak hobeto fun  tziona  tzen du, hemengo jendeak bete nahi ez dituen postuak bete  tzen baitituzte etorkinek.
* 2004, 2007, 2008 eta 2009ko barometroak: Immigranteek hemengoek nahi ez dituzten postuak bete  tzen dituzte.

Bertako herritarren %56,4k uste du a  tzerritarrek langabezia areago  tzen dutela Euskadin, eta
%26k eze  tz uste du (9. grafikoa). Inkestatuen %43,9k ez du uste immigranteak beharrezkoak
direnik ekonomia-sektore jakin ba  tzuetan lan egiteko, eta %35,4k baie  tz uste du, beharrezkoak
direla.

Aldiz, inkestatuen %47k ez du uste soldatak EAEra bizi  tzera eta lan egitera datozen per tsonen
ondorioz jaisten direnik; %38k, ordea, baie  tz uste du (9. grafikoa). Azkenik, %36,6ren ustez,
egia da immigrazioari esker ekonomiak hobeto fun  tziona  tzen duela, bertako biztanleek nahi ez
dituzten lanpostuak bete  tzen dituztelako etorkinek; %42,4k, ordea, ez du horrela denik pen tsa -
 tzen.

Aztertuz gero 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 eta 2013ko barometroek izan
duten bilakaera, ikusten da, krisi ekonomikoa luzatu ahala, indar handiagoa hartu dutela, zen-
bait kasutan, jarrera negatiboek:

– 2004. urtean, egoera ekonomikoa ona zenean eta krisirik ez zegoen garaian, inkestatuen
%40k adierazi zuen immigranteen etorrerak soldaten jai tsiera zekarrela, eta %47 ez zego-
en ados horrekin. 2013an, jendearen iri  tzia ez da oso bestelakoa: %38k baie  tz uste du,
etorkinek soldaten jai tsiera dakartela, eta, aldiz, %47k ez du uste horrela denik. 

– Euskal gizarteak, duela zenbait urte, beharrezko  tzat jo  tzen zuen per tsona immigranteak
izatea ekonomia-sektore jakin ba  tzuetan lan egiteko, baina urteen joanean aldatu egin da
ideia horrekiko adostasun-maila. 2004an, inkestatuen %80k uste zuen a  tzerriko eskulana
behar zela, baina 2013an erdia baino gu txiagora jai tsi da ehuneko hori (%35,4), eta a -
 tzerritarren etorrerarekiko ezadostasuna, berriz, %11koa zen 2004an, eta %43,9ra igo da
2013an. Beraz, 2004tik hona erabat aldatu da herritarren iri  tzia, eta gaur egun gehiengo-
ak uste du ez ditugula etorkin gehienak behar gure ekonomiako sektore ba  tzuetan lan egi-
teko. Bistan denez, langabeziaren gorakadak eta zenbait lanpostutan eskain  tza murrizteak
eragin nabarmena izan du joera horretan.

– Ildo berean, %63tik (2004. urtean) %36,6ra jai tsi da (2013an) bertako jendeak nahi ez
dituen lanak bete  tzeagatik immigrazioak ekonomiari lagun  tzen diola pen tsa  tzen duten biz-
tanleen por  tzentajea. Per  tzepzio horren ehunekoa pixkanaka joan da jaisten 2004tik hona,
eta horren adierazle dira 2004tik 2013ra arteko barometroak. Krisiaren eta enplegu-eska-
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siaren ondorioz, alda  tzen ari da herritarren ikuspegia, eta zehazki immigrazioak gu txi
ordaindutako lanpostu jakin ba  tzuk bete  tzeko duen balio instrumentalari buruzko iri  tzi
publikoa.

– Immigrazioak langabeziaren hazkundean duen eraginari buruzko galderari eran  tzutean
(2010eko Barometroan egin zen lehen aldiz galdera hori), ikusten da immigrazioaren eta lan-
gabeziaren igoeraren arteko loturari buruzko iri  tzi-jarrerak behera egin duela %60,8tik
(2010ean) %56,4ra (2013an). Nolanahi ere, azken urtean zer txobait gora egin du iri  tzi horrek.

11. grafikoa. A  tzerriko per tsona gehiagoren etorrerak ekar di  tzakeen ondorio ekonomikoekiko kezka

Lana aurki  tzea

22.aG. A  tzerriko per tsona gehiago iristeak zuri edo zure familiari modu negatiboan eragiteak kezka  tzen zaitu, zehaz-
ki esparru hauetan: lana aurki  tzea?

Immigrazioak ekonomian dituen ondorioei buruzko jarrera eta per  tzepzio orokor horiek an -
 tzematen dira, halaber, bertako biztanleek ekonomia per tsonalari edo familiarrari buruz ematen
dituzten iri  tzietan. Datuek 2008tik izan duten bilakaerari errepara  tzen badiogu, an  tzematen da
krisiaren eraginez areagotu egin direla balorazio negatiboak, eta, era berean, murriztu egin dela
per tsona immigranteen kolektiboari aurreko urteetan egozten zi  tzaion lan-fun  tzionalitatearekiko
babesa. Hala, 11. grafikoan ikusten den bezala, 2008an herritarren heren bat (%35,8) zegoen
kezkatuta lana aurki  tzeko orduan etorkinek izan dezaketen eraginaz, eta bost urte geroago, herri-
tarren ia erdiak (%47,8) dauka kezka hori.

Esparru horretako bost galderei (galdetegiko g6a, g6c, g6e, g6e, g17j eta g22a itemak) eman-
dako eran  tzunekin, a  tzerriko immigrazioak sortutako eragin ekonomikoen per  tzepzioari buruzko
indize par  tziala landu dugu. Indizearen eskala 0tik 10 puntura doa; horrenbestez, immigrazioak
ekonomian duen eraginari buruzko ikuspegi negatiboena dutenak 0 puntura hurbilduko dira, eta
ikuspegi positiboena dutenak 10 puntura. 

Ikerketa-eremu horretan ere estatistika aldetik alde esangura tsuak hauteman ditugu herritar mul -
 tzo ba  tzuen eta besteen artean, guru  tzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrenbestez,
immigrazioak ekonomian duen eraginari buruzko per  tzepzio positiboa agertu eta, horren bidez,
jarrera toleranteena eraku tsi duten per tsonen profila honako hau da:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 18 eta 29 urte bitarteko per tsonak (5,15), eta 30 eta 44 urte bitartekoak (5,05 puntu)
• Goi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituzten per tsonak (6,11 puntu)
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– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 2.500 euro baino gehiagoko diru-sarrera garbiak dituzten per tsonak
(5,96 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik dauden per tsonak (5,88 puntu)
• Ikasleak (6,14 puntu)
• Estatus sozioekonomiko altua duten per tsonak (6,00 puntu).

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hi  tz egiten duten per tsonak (5,03 puntu)
• Agnostikoak, ateoak edo erlijioarekiko axolarik ez dutenak (5,33 puntu)
• Batez ere euskaldun senti  tzen diren per tsonak (5,07 puntu)
• Ezkerreko ideologia duten per tsonak (5,10), eta zentro-ezkerrekoa dutenak (5,34 puntu)
• Beren burua oso aber  tzale  tzat duten per tsonak (5,07), eta aber  tzale moderatu  tzat dutenak

(4,98 puntu) 

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona baikorrak (5,19 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak dituzten per tsonak (5,73 puntu)
• Bertakoak gehiengo diren auzoetan bizi diren per tsonak (5,09 puntu)
• Eremu pribatuan etorkinekin hartu-eman handia duten per tsonak (5,20 puntu)
• Eremu publikoan etorkinekin hartu-eman handia duten per tsonak (5,05 puntu)

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

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 45 eta 64 urte bitarteko per tsonak (4,40 puntu)
• Lehen mailako ikasketak dituzten per tsonak (3,82 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 1.000 euro baino gu txiagoko diru-sarrera garbiak dituzten per tsonak
(4,12 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden per tsonak (4,09), eta egoera
horren ardurarik ez dutenak (4,47 puntu)

• Lanean ari diren per tsonak (4,96), langabezian daudenak (4,55), erretiroa hartutakoak
(4,45) eta e txekoandreak (4,15 puntu)

• Estatus sozioekonomiko erdi-mailako baxua duten per tsonak (4,34), eta baxua dutenak
(4,08 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hi  tz egiten ez duten per tsonak (4,46 puntu)
• Per tsona katoliko praktikanteak (4,67) eta ez-praktikanteak (4,51 puntu)
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• Euskaldun bezain espainiar senti  tzen diren per tsonak (4,41) eta batez ere espainiar senti -
 tzen direnak (3,87 puntu)

• Zentroko ideologia duten per tsonak (4,16), eta eskuinekoa dutenak (4,50 puntu)
• Beren burua nazionalista espainiar  tzat jo  tzen duten per tsonak (4,04 puntu) 

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona ezkorrak (4,26 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituzten per tsonak (4,18 puntu)
• Etorkin asko dagoen auzoetan bizi diren per tsonak (4,26), eta etorkin eta bertakoen nahas-

keta dagoen auzoetan bizi direnak (4,22 puntu)
• Eremu pribatuan etorkinekin inolako hartu-emanik ez duten per tsonak (4,50 puntu)
• Eremu publikoan etorkinekin inolako hartu-emanik ez duten per tsonak (4,44 puntu)

Ongizatearen arloko eraginak: irakaskun  tza, e txebizi  tza, ospitaleak, gizarte-lagun  tza

Atal honetan, a  tzerriko per tsona gehiago etor  tzeak beren ongizate-egoeran izan dezakeen eragi-
nak kezkarik sor  tzen ote dien galdetu zaie herritarrei (12. grafikoa); zehazki, gizarte-lagun  tzak
eskura  tzeari, irakaskun  tzaren kalitateari, e txebizi  tzari 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-lagun  tzak eskura  tzeko aukeretan eta ospitaletako
i txaronaldietan izan dezakeen eraginaz. Inkestatutako hamar per tsonatatik ia seik (%58) uste du
etorkinen etorrera dela-eta zailago izango duela gizarte-lagun  tzaren bat jaso  tzea. Kezka hori
nabarmen areagotu da, 2008an %41,6 bai  tzen iri  tzi horretakoa. Era berean, inkestatuen erdia
baino gehiago kezkatuta dago ospitaletako i txaronaldiekin. Ehunekoak, gainera, nabarmen egin
du gora azken urteotan: 2008an, %37,2k uste zuen denbora luzeagoz i txaron behar izaten zela
ospitaleetan, eta 2013an, berriz, %49,6k adierazi du uste hori.

12. grafikoa. A  tzerriko immigrazioaren eragina ongizate-estatuan

Kalitate  txarragoko irakaskun  tza jaso  tzea

22.d G. Kalitate  txarragoko irakaskun  tza jaso  tzea
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E txebizi  tza aurki  tzea

22.b G. E txebizi  tza aurki  tzea

Ospitaleetan denbora gehiago i txaron behar izatea

Ospitaleetan denbora gehiago i txaron behar izatea

Gizarte-lagun  tzaren bat lor  tzea

22.f G. Gizarte-lagun  tzaren bat lor  tzea

Gainerako gai-alorretan, kezka  txikiagoa da, eta gehienek uste dute immigrazioak ez duela era-
ginik beren ongizatean. Hala, e txebizi  tza bila  tzeko orduan, %37,5en iri  tziz immigrazioak badu
eragina, eta %60,7k eze  tz uste du. 

Amai  tzeko, inkestatutako herritar gehienen arabera (%69,4), irakaskun  tzaren kalitateak ez du
okerrera egin ez eta egingo ere a  tzerritarrak etor  tzearen ondorioz. Alabaina, datuen bilakaerari
errepara  tzen badiogu, 2008tik hona 10 puntu inguru egin du gora immigranteen etorrerak kali-
tate okerragoko irakaskun  tza jaso  tzea eragiten duela uste dutenen por  tzentajeak: 2008an,
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%17,9k adierazi zuen iri  tzi hori eta 2013an, berriz, %26,6ek adierazi du. Hala ere, azpimarra -
 tzekoa da 2012tik hona %3,4k gu txiagok adierazi duela iri  tzi hori.

Laburbilduz, ikusten dugu Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleei galde  tzen zaienean immigra-
zioak ongizate-sistemaren dimen tsio horietan duen eraginari buruz, euskal herritarren kezka
nagusia da immigrazioak eragin kaltegarriak izan di  tzakeela gizarte-lagun  tzak eta osasun-arreta
jaso  tzeko orduan, eta, aldiz, kezka hori ez da hain nabarmena e txebizi  tza eskura  tzeko arloan eta
hezkun  tzaren kalitateari dagokionean. Ongizatearen arloei dagokienez, 2013ko barometroan
azpimarragarriena da 2012tik hona zer txobait behera egin dutela per  tzepzio negatiboek.
Immigrazioak ongizate-estatua higa  tzen duela uste dutenen ehunekoak ez du gora egin 2012ko
barometroaren datuekin alderatuz gero; gizarte-lagun  tzak eskura  tzeko orduan eragin kaltegarria
izan dezakeela uste dutenen por  tzentajea baino ez da hazi.

Hizkun  tzaren erabilera eta hedapenerako elementuetan duen eragina

Atal honetan, a  tzerriko immigrazioak alderdi jakin ba  tzuetan –besteak beste, euskal nazionalis-
moaren helburuetan, identitatean, eta euskararen erabileran eta hedapenean– izan dezakeen
eraginari buruz zer iri  tzi duten galdetu zaie bertako biztanleei. 

13. grafikoa. A  tzerriko immigrazioaren eragina euskal gizartean

Euskal identitatea gal  tzea ekarriko du

20cG. Euskal identitatea gal  tzea ekarriko du

Euskal nazionalismoaren nahiak geldiaraziko ditu

20dG. Euskal nazionalismoaren nahiak geldiaraziko ditu
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Euskararen garapena motelduko du

20aG. Euskararen garapena motelduko du

Euskararen erabilera murriztuko du, gehienek erabil  tzen duten tokietan

20bG. Euskararen erabilera murriztuko du, EAEn gaur egun gehienek erabil  tzen duten tokietan

Galdeketari eran  tzun diotenen erdiek baino gehiagok (%68,2) ez dute uste etorkinek euskal
identitatea gal  tzea ekarrik duenik eta, orobat, ez dute uste euskal nazionalismoaren helburuak
geldiaraziko dituenik (%64,1). Euskarari dagokionez, %58,9k adierazi du immigrazioaren feno-
menoak ez duela euskararen hedapena geldiaraziko, eta %61,2k uste du euskararen erabilera
ere ez duela murriztuko gaur egun EAEn gehiengoak euskaraz dakien eremuetan. 

2010etik 2012ra halako joera aldaketa izan zen, eta nabarmen ugaritu ziren jarrera positiboa
zutenak; hala, bi urte horietan, igo egin zen immigrazioaren fenomenoak euskararen hedapena
ez duela geldiaraziko uste zutenen ehunekoa, baita gaur egun gehiengoak euskaraz dakien
EAEko eremuetan erabilera hori ez duela murriztuko uste zutenena ere. 2013an berriro ere gora
egin du immigrazioak euskararen erabilera moteldu dezakeela eta gaur egun gehiengoak euska-
raz egiten duen eremuetan hizkun  tzaren erabilera murriztu dezakeela uste dutenen ehunekoak.
Ikusi egin beharko da adierazle horiek zer bilakaera duten datozen urteetan, nolabaiteko joera-
aldaketa bat gerta  tzen den ikusteko.

Arlo honetan egindako galderen eran  tzunekin (galdetegiko g17e, g20a, g20b, g20c, g20d eta
g22e itemak) a  tzerriko immigrazioak euskal gizartean duen eraginari buruzko per  tzepzioaren
indizea landu dugu. Indizearen eskala 0tik 10 puntura doa; horrenbestez, immigrazioak euskal
gizartean duen eraginari buruzko ikuspegi negatiboagoa dutenak 0 puntura hurbilduko dira eta
ikuspegi positiboagoa dutenak 10 puntura. 
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Ikerketa-eremu horretan ere estatistika aldetik alde esangura tsuak hauteman ditugu herritar mul -
 tzo ba  tzuen eta besteen artean, guru  tzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrenbestez,
honako hau da immigrazioak euskal gizartean duen eraginari buruzko iri  tzi positiboa agertu eta,
horrela, jarrera toleranteena eraku tsi duten per tsonen profila:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Hiru lurraldeetako hiriburuetan bizi diren per tsonak (6,95 puntu)
• Goi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituzten per tsonak (6,11), eta erdi-mailako uniber -

tsitate-ikasketak dituztenak (7,36 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik dauden per tsonak (7,25 puntu)
• Estatus sozioekonomiko altua duten per tsonak (7,26 puntu).

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Ezkerreko ideologia duten per tsonak (7,06) eta zentro-ezkerrekoa dutenak (6,98 puntu)

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona baikorrak (7,14 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak dituzten per tsonak (7,46 puntu)
• Bertakoak gehiengo diren auzoetan bizi diren per tsonak (6,99 puntu)

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

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi direnak (6,33 puntu)
• Bigarren mailako ikasketak dituzten per tsonak (6,70 puntu), lehen mailako ikasketak

dituztenak (6,47) eta ikasketarik gabeko per tsonak (6,55 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Beren egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden per tsonak (6,55) eta egoera horren ardu-
rarik ez dutenak (6,74 puntu)

• Estatus sozioekonomiko baxua duten per tsonak (6,46 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Eskuineko ideologia duten per tsonak (6,14 puntu)

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona ezkorrak (6,44 puntu)

37

A  tzerritarrei buruzko iri  tziak eta jarrerak



• Etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituzten per tsonak (6,48 puntu)
• Etorkin asko dagoen auzoetan bizi diren per tsonak (6,49) eta etorkinen eta bertakoen

nahasketa dagoen auzoetan bizi direnak (6,48 puntu)

Iri  tzi orokorra: harremanen bilakaera

Immigrante gehiagoren etorrera dela-eta zenbait arlotan –hala nola ekonomian, euskal identita-
tean eta gizarte-ongizatean– bertako biztanleriak suma  tzen duen eragina aztertuta, jakin nahi
izan dugu euskal biztanleen eta a  tzerritarren harremana hobetu ala  txartu egin den azken urte-
an.

Oro har, Euskadiko gizartearen gehiengoaren iri  tziz (%56,1), bertako herritarren eta a  tzerritarren
arteko harremana ez da aldatu azken urtebetean. Herritarren hamarretik hiruk uste du harrema-
na okertu egin dela eta %13k, berriz, hobetu egin dela. Azken barometroko datuak eta 2012koak
alderatuz gero, igo egin da harremana hobetu egin dela uste dutenen por  tzentajea, %8,7tik
%13ra, hain zuzen, eta  txikitu egin da egoerak okerrera egin duela uste dutenen ehunekoa,
2012ko %31,8tik 2013ko %27ra, zehazki. 

14. grafikoa. Bertako herritarren eta etorkinen arteko harremanaren bilakaera. 2007-2013

2007. urteaz geroztik bertako biztanleen eta etorkinen arteko harremanen bilakaera adierazten
da 14. grafikoan, eta hor ikusten da behera egiten ari dela harremanak lehengo berean dirauela
uste dutenen ehunekoa, %66,5 izatetik %56,1 izatera. Harremanak okerrera egin duela uste
dutenen ehunekoa, aldiz, bikoiztu egin da azken urteotan: 2007an %14,6k adierazi zuen uste
hori eta 2012an, %31,8k. 2013an, hala ere, apaldu egin da ehuneko hori.

Esparru horretako bost galderei (galdetegiko g7, g17k, g22b, g22c, g22d eta g24 itemak) eman-
dako eran  tzunekin, a  tzerriko immigrazioak sortutako eragin orokorren per  tzepzioari buruzko indi-
ze par  tziala landu dugu. Indizearen eskala 0tik 10 puntura doa; horrenbestez, immigrazioak
duen eragin orokorrari buruzko ikuspegi negatiboena dutenak 0 puntura hurbilduko dira, eta
ikuspegi positiboena dutenak 10 puntura. 
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Ikerketa-eremu horretan ere estatistika aldetik alde esangura tsuak hauteman ditugu herritar mul -
 tzo ba  tzuen eta besteen artean, guru  tzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrenbestez,
honako hau da immigrazioaren eragin orokorrari buruzko per  tzepzioan jarrera toleranteena eraku -
tsi duten per tsonen profila:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 18 eta 29 urte bitarteko per tsonak (5,81) eta 30 eta 44 urte bitartekoak (5,57 puntu)
• Gipuzkoan bizi diren per tsonak (5,70 puntu)
• Goi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituztenak (6,49 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 2.500 euro baino gehiagoko diru-sarrera garbiak dituzten per tsonak
(6,04 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik dauden per tsonak (6,22 puntu)
• Ikasleak (6,85 puntu)
• Estatus sozioekonomiko altua duten per tsonak (6,27 puntu).

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hi  tz egiten duten per tsonak (5,62 puntu)
• Agnostikoak, ateoak eta erlijioarekiko axolarik ez dutenak (5,77 puntu)
• Batez ere euskaldun senti  tzen diren per tsonak (5,51 puntu)
• Ezkerreko ideologia duten per tsonak (5,69) eta zentro-ezkerrekoa dutenak (5,82 puntu)
• Beren burua oso aber  tzale  tzat duten per tsonak (5,50) eta aber  tzale moderatu  tzat dutenak

(5,45 puntu) 

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona baikorrak (5,61) eta beren burua ez ezkor  tzat eta ez baikor  tzat ez duten per tso-
nak (5,39 puntu)

• Etorkizunari begira aurreikuspen onak (6,06) eta normalak dituzten per tsonak (5,73
puntu)

• Bertakoak gehiengo diren auzoetan bizi diren per tsonak (5,45 puntu)
• Eremu pribatuan etorkinekin hartu-eman handia duten per tsonak (5,97 puntu)
• Eremu publikoan etorkinekin hartu-eman handia duten per tsonak (5,84 puntu)

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

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 45 eta 64 urte bitarteko per tsonak (5,11) eta 65 urtetik gorakoak (4,97 puntu)
• Bizkaian bizi diren per tsonak (5,15) eta Araban bizi direnak (5,13 puntu)
• Ikasketarik gabeko per tsonak (5,10), eta lehen mailako ikasketak dituztenak (4,53 puntu)
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– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 1.000 euro baino gu txiagoko diru-sarrera garbiak dituzten per tsonak (4,76 puntu)
• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden per tsonak (4,78) eta egoera

horren ardurarik ez dutenak (5,09 puntu)
• E txeko lanetan diharduten per tsonak eta e txekoandreak (4,52 puntu)
• Estatus sozioekonomiko erdi-mailako baxua duten per tsonak (4,98), eta baxua dutenak (4,91 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hi  tz egiten ez duten per tsonak (5,00 puntu)
• Per tsona katoliko praktikanteak (5,07) eta ez-praktikanteak (5,21 puntu)
• Batez ere espainiar senti  tzen diren per tsonak (4,75 puntu)
• Zentroko ideologia duten per tsonak (4,79) eta eskuinekoa dutenak (4,50 puntu)
• Beren burua nazionalista espainiar  tzat jo  tzen duten per tsonak (4,81 puntu) 

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona ezkorrak (4,86 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituzten per tsonak (4,83 puntu)
• Etorkin asko dagoen auzoetan bizi diren per tsonak (4,94 puntu)
• Eremu pribatuan etorkinekin inolako hartu-emanik ez duten per tsonak (5,02 puntu)
• Eremu publikoan etorkinekin inolako hartu-emanik ez duten per tsonak (4,87 puntu)

Immigrazioak euskal gizartean duen eragina

Laburbilduz, euskal gizarteak immigrazioaren eraginari buruz duen ikuspegia azter  tzen
badugu, nabarmena da euskal gizartean kezka gehien sor  tzen 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 per  tzepzioa gailen  tzen
da onuragarriarekiko, baina modu anbibalentean. Hala, gehiago dira immigrazioak EAEko
langabezia areago  tzen duela uste dutenak, eta ekonomiaren sektore jakin ba  tzuetan etor-
kinak ez direla beharrezko pen tsa  tzen dutenak. 

Ai  tzitik, per tsona gehiagok uste du immigrazioa ez dela haien  tzat arazo lanpostu bat aurki -
 tzeko orduan, eta sektore ekonomiko jakin ba  tzuetan beharrezkoak direla bertako biztan-
leek nahi ez dituzten zenbait lanpostu bete  tzeko.

Aurreko urteetako barometroekin konparatuz gero, argi ikusten da handitu egin dela immi-
grazioak lan-merkatuan duen eraginarekiko per  tzepzio kaltegarri edo negatiboa. Gero eta
gehiago dira lanpostu jakin ba  tzuk bete  tzeko a  tzerritarrik ez dela behar pen tsa  tzen duten
per tsonak, eta gero eta gu txiago bertako jendeak nahi ez dituen lanak bete  tzeagatik immi-
grazioak ekonomiari lagun  tzen diola uste dutenak.
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Ikuspegi horrek lotura zuzena du krisi ekonomikoarekin, lanpostuak sun tsitu eta baliabide
gu txi dituzten herritarren arriskua eta ahultasuna areagotu egiten baitira haren ondorioz.

Lan egiteko aukera gehiago zeuden garaian, immigrazioa beharrezkoa zela uste zuten herri-
tarrek; gaur egun, aldiz, enplegu bat topa  tzeko lehia gisa har  tzen dute. Bestela esanda,
immigrazioaren ikuspegi utilitarista eta instrumentala du gizarteak, ekonomia eta enple-
gua oparoaldian direnean onar  tzen baitu, neurri handi batean, immigrazioa.

Immigrazioak ongizate-sisteman dituen eraginei dagokienez, kezka nagusia da immigra-
zioak eragin kaltegarriak izan di  tzakeela gizarte-lagun  tzak eta osasun-arreta jaso  tzeko
orduan. 2012ko barometroarekin alderatuta, nabarmen jai tsi da kalitate  txarragoko
irakaskun  tza jaso  tzeko, e txebizi  tza aurki  tzeko eta ospitaleetan i txaronaldi luzeagoak egite-
ko kezka adierazi dutenen ehunekoa. Aldiz, gizarte-lagun  tzak eskura  tzeko kezka agertu
dutenen ehunekoa igo egin da; hori izan da salbuespen bakarra. 

Gaur egun, kezka handia sor  tzen du immigrazioak lan-merkatuan izan dezakeen eraginak,
baina, immigrazioarekiko per  tzepzioari dagokionez, immigrazioak ongizate-estatuan duen
eragina da gizartean eztabaida handiena pizten duen gaia, eta, bereziki, gizarte-lagun  tzak
eskura  tzeko aukeretan duen eragina. Gizarte-alorreko murrizketak egiten ari dira adminis-
trazioak eta, aldi berean, gero eta gehiago dira gizarte-lagun  tzak behar dituztenak; testuin-
guru horretan, ondorioz, bertako herritarren iri  tzia okertu egin da immigrazioak ongizate-
estatuan duen eragina balora  tzeko garaian. Gizarte-lagun  tzek eragiten dute kezka gehien,
a  tzerritarrak eta bertakoak lehian baitabil  tza haiek jaso  tzeko eta lege-aldaketak egiten hasi
baitira lagun  tza horiek eskura  tzeko baldin  tzak gogor  tzeko.

Horrez gainera, bertako biztanleak ezbaian jar  tzen hasi dira ongizate-sistemaren oinarriz-
ko zerbi  tzuetako bat, osasuna eskura  tzeko aukera. Per tsona guztiei izan beharko luketen
oinarrizko zerbi  tzuetako bat da osasuna eta, hortaz, herritarren artean kezka gehien eragi-
ten duen gaietako bat da. Hori dela-eta, immigrazioak zerbi  tzuaren kalitatean izan deza-
keen eraginarekiko atezuan ageri da biztanleria. 

Era berean, 2004tik hona gora egin du etenik gabe immigrazioak e txebizi  tza eskura  tzeko
aukeretan eta irakaskun  tzaren kalitatean ere eragiten duela uste dutenen ehunekoak.
Nolanahi dela ere, goranzko joera horrek ez du guztiz aldatu per  tzepzio orokorra. Gainera,
eskubide horiek bertako biztanleen gain izan dezaketen eraginarekiko kezka 2012ko baro-
metroan baino apalagoa izan da 2013an, gizarte-lagun  tzak eskura  tzeko aukeren gaineko
kezka izan ezik, hori igo egin baita zer txobait.

Azkenik, bertako biztanleak ez daude kezkatuta a  tzerritarren etorrerak euskararen hedape-
nean eta erabileran izan dezakeen eraginagatik. Galdera edo item guztietan, galdeketari
eran  tzun dioten bost herritarretatik bat (%27,9) baino ez dago kezkatuta gai horrekin, eta
gehienak ez daude kezkatuta. Hala ere, 2004. urtetik aurrerako bilakaerak esaten digu zer -
txobait igo dela per  tzepzio negatiboa, baina horrek ez du ikuspegi edo per  tzepzio orokorra
aldarazi. Datu horiek guztiek adierazten dute, EAEn, immigrazioari buruzko gizarte-ezta-
baida gai sozioekonomikoei loturik dagoela batez ere.



Komunitate har  tzailearen eta etorkinen komunitatearen arteko bizikide  tza eta integrazioa

Komunitate har  tzailearen eta etorkinen komunitatearen bizikide  tza eta integrazioaren atalean
bost esparru aztertu ditugu. Horietako bakoi  tzean emai  tzak eta horien bilakaera jaso dugu eta
indize sintetikoa landu dugu herritarren profilak adierazteko. 

• Bizikide  tza-ereduak
• Estereotipoak eta aurreiri  tziak
• Eskubideak eta zerbi  tzuak eskura  tzeko aukera
• Harremanetarako eta kultura-jarraibideei eusteko eremuak
• Begikotasuna eta integrazio-mailaren per  tzepzioa

Bizikide  tza-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
bul  tza  tzen duten kultura-aniztasunaren eredua. 

15. grafikoa. EAEko biztanleen arteko bizikide  tza-ereduak

17hG. Beste talde etniko ba  tzuetako a  tzerritar etorkinek aberastu egiten dute Euskadiko kultura-bizi  tza (2004tik
2009ra: Ona da euskal gizartearen  tzat kultura, etnia eta erlijio desberdinez osatua izatea, aurreko barometroetan)

Bertako biztanleen %53,1ek dio (15. grafikoa) beste etnia-talde ba  tzuetako immigrante a -
 tzerritarrek aberastu egiten dutela Euskadiko bizi  tza kulturala, eta %24,6k ez du uste hori horre-
la denik. Aurten, 2012ko datuekin alderatuta, gorakada izan da kultura-aniztasunaren aldeko iri -
 tzietan: 2012an, %48 zen kultura-aniztasunaren aldekoa eta 2013an %53,1 izan da. Halaber,
behera egin du, apal bada ere, immigrazioak sor  tzen duen aberastasun kulturalarekin bat ez
datozen per tsonen ehunekoak. Datu horiek 2004koekin alderatuta, jabetuko gara orduko hartan
herritarrek argi eta garbi babesten zutela kultura-aniztasuna eta, gorabeherak gorabehera, babes
hori apal  tzen joan dela, gaur egungo %53,1era iri tsi arte. 

Bertako biztanleen %52,9ren iri  tziz, euskal gizartearen  tzat hobe da den-denek ohitura eta tradi-
zio berak parteka  tzea, eta %25,3 ez dator bat uste horrekin. 
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16. grafikoa. EAEko biztanleen arteko bizikide  tza-ereduak

17bG. Euskal gizartearen  tzat, hobe da den-denek ohitura eta tradizio berak parteka  tzea

Datuok 2012koekin alderatuz gero, ohartuko gara baieztapen horrekin ados daudenen ehuneko-
ak behera egin duela: 2012ko %54,6tik 2013ko %52,9ra, hain zuzen. Eta, ildo berean, ohitu-
ra eta tradizio berberak parteka  tzea ez dela garran  tzi tsua uste dutenen ehunekoak gora egin du.
2011. urtera arte, euskal gizartearen iri  tziak oso erdibanaturik zeuden, erdiak alde batean eta
beste erdiak bestean, baina 2011. urtean, hau tsi egin zen joera hori eta geroztik asimilazioaren
eredua finkatu da argi eta garbi. Halaxe adierazi genuen aurreko urteko barometroaren ondorioe-
tan ere. Hala, gehiengo zabalaren iri  tziz, euskal gizartearen  tzat hobe da den-denek ohitura eta
tradizio berak parteka  tzea. 

17. grafikoa. EAEko biztanleen arteko bizikide  tza-ereduak

17cG. Euskal gizartearen  tzat hobe da den-denek, bertakoek nahiz etorkin eta a  tzerritarrek, harrerako herrialdeko
hizkun  tzak hi  tz egitea (2004tik 2011ra: Euskal gizartearen  tzat hobe da den-denek, etorkinek eta bertakoek, hizkun -
 tza bera hi  tz egitea)

Ildo berean, jakin nahi izan dugu ea bertako biztanleek begi onez ikusten duten a  tzerritarrek eta
etorkinek jatorrizko herrialdeko hizkun  tzak hi  tz egitea (17. grafikoa). Gu txi gorabehera lau per -
tsonatatik hiruk (%74) uste du hobe dela etorkinek nahiz bertakoek harrerako herrialdeko
hizkun  tzak hi  tz egitea, eta %8,7k, aldiz, ez du horrela pen tsa  tzen. 2013ko Barometroaren ados-
tasun-maila 2004ko Barometroaren emai  tzen parekoa izan da: orduko hartan, galdeketari eran -
 tzun zioten hamarretik zor  tzi hizkun  tza bera parteka  tzearen aldekoak ziren, eta iri  tzi hori askoz
nabarmenagoa zen 2007tik 2011rako epean izan zena baino.
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Galdeketari eran  tzun diotenek kultura-aniztasunari buruz duten iri  tzia aztertu ondoren, ikus
dezagun beren irudiko aniztasun hori nola kudeatu beharko li  tzatekeen eta zein diren bizikide -
 tza-eredu egokienak.

18. grafikoa. EAEko biztanleen arteko bizikide  tza-ereduak

17aG. Bertakoek ahalegina egin beharko lukete etorkinen ohitura eta tradizio ba  tzuen berri jakiteko eta haietara
egoki  tzeko.

19. grafikoa. EAEko biztanleen arteko bizikide  tza-ereduak

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

EAEko biztanleen %59,9ren iri  tziz, bertako herritarrek ez dute zertan ahaleginik egin etorkinen
zenbait ohitura eta tradizioren berri jakiteko eta haietara egoki  tzeko (18. grafikoa). Iri  tzi horre-
kin bat datozenak pare tsu izan dira 2012an eta 2013; zehazki, %1,7 gehiago izan dira 2013an.
Gainera, bertakoek immigranteen ohituren berri jakiteko eta haietara egoki  tzeko ahalegina egin
beharko luketela uste dutenen ehunekoa ere parekoa izan da azken bi urteotan: 2012an %25,4
zen uste horretakoa, eta 2013an, %25,5.

2007tik 2013ra izan den bilakaera aztertuz gero, datuek erakusten dute gero eta gu txiago dire-
la bertakoek immigranteen zenbait ohitura eta tradizioren berri jakiteko eta haietara egoki  tzeko
ahalegina egin beharko luketela uste dutenak, eta, aldiz, gehiago direla ikuspegi horrekin bat ez
datozenak. 
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Inkestatutako biztanleriaren %67,5ek, bestalde, uste du per tsona immigranteek, erabat onar-
tuak izango badira, baztertu egin beharko lituzketela bertako legeen kontra doazen beren erlijio
edo kulturaren alderdiak (19. grafikoa). Baieztapen horrekiko a txikipenak goran  tz egin zuen
2004. urtetik 2008ra, eta urte horretan beheran  tz egin zuen, 2010ean %48,6ra iristeraino.
2011n, ordea, adostasun-mailak ia 20 por  tzentaje-puntu egin zuen gora, eta 2012ko barome-
troan goia jo zuen: %69,4. 2013an, berriz, behera egin du zer txobait, %67,5 agertu baita ados
iri  tzi horrekin. Datu horrek erakusten du asimilazioaren aldeko tesiek indarra hartu dutela eus-
kal gizartean, kulturaren alorreko beste zenbait gairi buruzko galdera-eran  tzunetan ere horixe
bera isla  tzen baita.

Atal honekin buka  tzeko, bertako biztanleei galdetu diegu nork egin behar duen bizikide  tza hobea
lor  tzeko ahalegina, etorkinek ala den-denek, immigranteek nahiz bertakoek.

20. grafikoa. EAEko biztanleen arteko bizikide  tza-ereduak

17.l G Bizikide  tza hobe  tzeko, guztiok egin behar dugu ahalegina, bai a  tzerriko etorkinek, bai bertakoek. *Galdera
berria 2012ko Barometroan.

21. grafikoa. EAEko biztanleen arteko bizikide  tza-ereduak

17.g G. Euskadin bizikide  tza hobea izateko, etorkinek ahalegindu beharko lukete gure ohitura eta tradizioak
berengana  tzen.

Inkestari eran  tzun dioten %72,4k uste du bizikide  tza hobe  tzeko denok egin behar dugula aha-
legina, bai etorkinek eta bai bertakoek, eta %10,3k baino ez du agertu horren kontrako iri  tzia
(20. grafikoa). Alabaina, ahalegina etorkinek egin beharko luketela galdetutakoan, inkestatuen
%83,3k baie  tz eran  tzun du, horrela izan beharko lukeela (21. grafikoa), eta soilik %4k adierazi
du kontrakoa. Azken urteotako bilakaerak adierazten du herritar gehienek asimilazioaren aldeko
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eredua hobesten dutela. Hala, eredu horren arabera, etorkinek egin beharko lukete euskal gizar-
tean integra  tzeko ahalegina, gure ohiturak eta tradizioak hartuz.

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

Ikerketa-eremu horretan ere estatistika aldetik alde esangura tsuak hauteman ditugu herritar mul -
 tzo ba  tzuen eta besteen artean, guru  tzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrela, kulturar-
tekotasunaren aldeko jokabidearen bidez jarrera toleranteena duten per tsonen profila osatu
dugu. Hauxe da:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 18 eta 29 urte bitarteko per tsonak (4,06) eta 30 eta 44 urte bitartekoak (3,83 puntu)
• 5.000 eta 20.000 biztanle arteko udalerrietan bizi diren per tsonak (3,61), 20.000 eta

150.000 biztanle arteko udalerrietan bizi direnak (3,59) eta hiru lurraldeetako hiriburue-
tan bizi direnak (3,59 puntu).

• Goi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituzten per tsonak (4,14) eta erdi-mailako uniber -
tsitate-ikasketak dituztenak (4,02 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 2.500 eurotik gorako diru-sarrera garbiak dituzten per tsonak (3,84) eta
1.800 eta 2.500 € arteko sarrerak dituztenak (3,70 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik dauden per tsonak (4,04 puntu)
• Ikasleak (4,44 puntu)
• Estatus sozioekonomiko altua duten per tsonak (4,19 puntu).

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hi  tz egiten duten per tsonak (3,71 puntu)
• Agnostikoak, ateoak eta erlijioarekiko axolarik ez dutenak (3,91 puntu)
• Batez ere euskaldun senti  tzen diren per tsonak (3,64), eta espainiar bezain euskaldun

senti  tzen direnak (3,49 puntu)
• Ezkerreko ideologia duten per tsonak (3,65) eta zentro-ezkerrekoa dutenak (3,64 puntu)

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona baikorrak (3,64 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak (3,89) eta normalak dituzten per tsonak (3,96

puntu)
• Eremu pribatuan etorkinekin hartu-eman handia duten per tsonak (3,92 puntu)
• Eremu publikoan etorkinekin hartu-eman handia duten per tsonak (3,84 puntu)
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Beste muturrean, immigrazioarekiko ikuspegi asimila  tzaileena eta, beraz, jarrera uzkurrena ager-
tu duten per tsonen profila dugu. Hauexek dira:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 65 urtetik gorako per tsonak (2,97 puntu)
• 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi direnak (3,04 puntu)
• Lehen mailako ikasketak dituzten per tsonak (2,99 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 1.000 euro baino gu txiagoko diru-sarrera garbiak dituzten per tsonak
(3,25 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden per tsonak (3,26) eta egoera
horren ardurarik ez dutenak (3,39 puntu)

• Erretiroa hartuta dauden per tsonak (3,11) eta e txekoandreak (2,87 puntu)
• Estatus sozioekonomiko erdi-mailako baxua duten per tsonak (3,25), eta baxua dutenak

(3,31 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hi  tz egiten ez duten per tsonak (3,34 puntu)
• Per tsona katoliko praktikanteak (3,30) eta ez-praktikanteak (3,43 puntu)
• Batez ere espainiar senti  tzen diren per tsonak (3,04 puntu)
• Eskuineko ideologia duten per tsonak (3,14 puntu)

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona ezkorrak (3,37 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituzten per tsonak (3,18 puntu)
• Eremu pribatuan etorkinekin oso hartu-eman gu txi duten per tsonak (3,49) eta inolako

hartu-emanik ez dutenak (3,41 puntu)
• Eremu publikoan etorkinekin oso hartu-eman gu txi duten per tsonak (3,46) eta inolako

hartu-emanik ez dutenak (3,29 puntu)

Estereotipoak eta aurreiri  tziak

Atal honetan aztertuko dugu zenbateraino dauden indarrean hemengo biztanleen artean etorki-
nei buruz gehien zabalduta dauden estereotipoak; hau da, azken batean, integrazioa zail  tzen
duten estereotipoak. Zehazki, aztertuko dugu zer ikuspegi duen hemengo biztanleriak etorkinen
erlijio-praktikei buruz, gizartea zahar  tzearen arazoan duten eraginari buruz, zer iri  tzi duen gizar-
te-babeseko sistematik jaso  tzen duten onurari buruz, segurtasunaren arloan duten eraginari
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 hau tsiezina era  tzen dutelako. Nahiz eta egitura hori
ia aldaezina den, haren iraupenaz eta gizarte-hedaduraz zan  tzu ba  tzuk ageri dira.
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Alderdi horiek aztertu ondoren, estereotipo eta aurreiri  tzi jakin ba  tzuk zenbateraino errotuta dau-
den adierazten duen indize sintetikoaren emai  tzak aurkeztuko ditugu. Eta amai  tzeko, atal hau
laburbil  tzeko, ondorioak aterako ditugu.

22. grafikoa. Euskal biztanleen estereotipoak

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

Badirudi bertako biztanleak ez daudela kezkatuta etorkinen erlijio-praktikekin. Inkestatuen
%57k ez du uste praktika horiek beren bizimodua arriskuan jar dezaketenik, eta, aldiz, %23,3k
baie  tz uste du (22. grafikoa). 2012ko Barometroarekin alderatuz gero, uste hori dutenen ehune-
koak gora egin du 2013an, %51,3tik %57ra, hain zuzen. 

Hala ere, jai tsi egin da jardun-modu horiek beren bizi-estiloa arriskuan jar dezaketela pen tsa  tzen
duten per tsonen ehunekoa. Edonola ere, jarrera hori euskal gizartearen gu txiengo batena da
oraindik ere.

23. grafikoa. Etorkinen etorrerak zahar  tzearen arazoa konpon dezake

17k G. Etorkinen etorrerak zahar  tzearen ondorioz sortutako arazoak konpon di  tzake 

Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleen zahar  tzeari buruzko datuak erakusten ditu 23. grafiko-
ak; hala, bertako herritarren erdiak (%50,2) onar  tzen du etorkinak Europara etorrita zahar  tzea-
ren ondorioz sortu ohi diren arazoak konpon daitezkeela, eta, aldiz, herritarren %21,3k ez du
uste horrela izango denik. Azterketa demografikoek eraku tsi badute ere hori ez dela horrela, jakin
nahi genuen Europako eta Euskadiko gizarteen egiturazko arazo horrekiko ekarpen instrumenta-
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lak zenbateraino baldin  tza zezakeen immigrazioaren onarpena. Ikus dezakegu oraingoan baiez-
koak irabazi duela, baina aukera hori ez dela erabatekoa, gehiengo zabala ez baita bat etorri uste
horrekin. Azken barometroko emai  tzak aurreko urtekoarekin alderatuta, ohartuko gara gu txitu
egin direla tesi horrekin bat ez datozenak: 2012an, %25,1 ez zegoen ados uste horrekin, eta
2013an, %21,3 da ados ez dagoena.

Etorkinei buruzko beste estereotipo negatibo ba  tzuei dagokienez, estereotipo horiek areagotu
egin dira azken urteotan, eta gure gizartean immigrazioaren kontrako eguneroko diskur tsoan
mamitu dira. Azter di  tzagun, bada, estereotipo horietako ba  tzuk. Diskur tsoak ez datoz bat erre-
alitatearekin, baina sinesgarritasun eta jarraipen handia izaten dute gizartean. Estereotiporik ohi-
koenetako ba  tzuk ikusiko ditugu segidan: gizarte-babesa eta zergak, herritarren segurtasuna eta
nortasunaren ezaugarriak.

Gizarte-babesa eta zergak. Inkestatuen %64,8k uste du immigranteek onura handiegia jaso  tzen
dutela gizarte-babeseko sistematik, eta %14,7k kontrakoa pen tsa  tzen du (24. grafikoa).
Adostasun-mailak 16,3 puntu egin du gora zor  tzi urte eskasetan, 2004. urtean %48,5ekoa bai -
 tzen eta 2013. urtean %64,8koa izan baita. Hala ere, iazko datuekin alderatuta, garran  tzi tsua
da ohar  tzea sistematik gehiegizko onura eskura  tzen dutela uste dutenen ehunekoak gora egin
duela: 2012an, %58,9k zuen iri  tzi hori, eta gaur egun, %64,8k. 

24. grafikoa. Gizarte-babeseko sistemaren onura jaso  tzea

17d G Etorkinek onura handiegia jaso  tzen dute gizarte-babeseko sistematik

Bestalde, denbora-segidari erreparatuz gero, 2004an inkestatuen %35ek ez zuen uste etorkinek
onura atera  tzen zutenik gizarte-babeseko sistematik, eta 2004tik 2009ra, gainera, iri  tzi hori
zuten per tsonen ehunekoak behera egin zuen, 2009an %12,5 izateraino. Ordea, 2009tik
2012ko barometrora, ehunekoak gora egin zuen berriro ere, eta 2013an behera egin du berriz,
2010eko balioetatik behera egin ere (%14,7).

Aurreko urteetan bezala, 2013ko barometroan ere jakin nahi izan dugu hemengo biztanleriak zer
ikuspegi duen etorkinek ordain  tzen dituzten zergei eta trukean jaso  tzen duten ordainari buruz
(25. grafikoa).
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25. grafikoa. Immigrazioaren zergak, ekarpena eta detrakzioa

17f G 2010etik aurrera: Etorkinek zerga gu txiago ordain  tzen dute ondoren jaso  tzen dutena baino (2004tik 2009ra:
Etorkinek zerga gehiago ordain  tzen dute jaso  tzen dutena baino)

Galdera alderan  tziz egin dugu 2010. urtetik aurrera, ikusita item horrek hobeto azal  tzen zuela
euskal gizartean indarrean den beste estereotipoetako bat; alegia, etorkinek zergetan ekarpen
 txikiagoa egiten dutenekoa. Galdeketari eran  tzun diotenen %46,9k uste du etorkinek zerga gu -
txiago ordain  tzen dutela ondoren jaso  tzen dutena baino, eta %16,1ek kontrako ustea du. 

Nolanahi dela ere, nabarmen  tzekoa da kontu horren inguruan eran  tzunik eman ez dutenen edo
jarrerarik hartu ez dutenen kopuru handia (%37). Zaila da aurreko urteekin datuak konpara  tzea,
baina nabarmena da aurreko urteetan a  tzeraka zihoala etorkinen ekarpena gero eramaten dute-
na baino handiagoa delako ustea: 2004an, %57,6k uste zuen gehiago eramaten zutela ekarri
baino, eta, 2009an %67,2k zuen iri  tzi hori (ia hamar puntu gehiago). 2010etik hona galdera
egiteko modua aldatu arren, inkestatutako per tsonen per  tzepzioak oso an  tzeko joera izan du, ia-
ia ez baita aldatu 2010etik gaur arte. Hala, bertako biztanleen %16-18ren iri  tzia da etorkinek
zerga gu txiago ordain  tzen dutela ondoren jaso  tzen dutena baino, eta %42,6 eta %46,9 artean
ez dator bat uste horrekin.

Herritarren segurtasuna. Hau da etorkinei kalte gehien egiten dien beste estereotipoetako bat,
immigrazioa herritarren segurtasun faltarekin lo  tzen baitu. 26. grafikoan ikus daitekeenez,
hemengo biztanleen %49,1ek uste du a  tzerritarrek segurtasun falta eta delinkuen  tzia sor  tzen
dutela eta, aldiz, %28,2k ez du horrela uste. 

Datu horiek aurreko urtekoekin alderatuz gero, ohartuko gara estereotipo horrek indar hartu
duela; izan ere, 2102an %40,9 zen iri  tzi horretakoa, eta 2013an, %49. Hala ere, ikuspegia
zabalduz gero, 2004tik 2013ra estereotipo horrekin bat egiten duten bertako herritarren ehune-
koak 5 puntu egin du behera. 

Aztertutako estereotipoez gain, kalean en  tzuten diren zenbait iri  tzi eta aipamen jaso nahi izan
ditugu aurten, finean horiek baitira euskal gizarteak immigrazioari buruz dituen estereotipo eta
aurreiri  tzien adierazle. Hala, herritarrak estereotipo hauekin zenbateraino dauden ados jakin nahi
izan dugu: “etorkinak gizarte-lagun  tzei esker bizi dira”, “immigrazioak ma txismoa eta genero-
indarkeria areago  tzen ditu”, “etorkinek kendu egiten digute lana”, “etorkinek ez dute integratu
nahi” eta “ikasle etorkinek eskoletako hezkun  tza-maila jaisten dute”. 
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26. grafikoa. Segurtasunik eza eta delinkuen  tzia

6g G. A  tzerritarrek segurtasun falta eta delinkuen  tzia handi  tzen dute (Etorkinen etorrerak modu negatiboan eragiten
du herritarren segurtasunean)

Euskal gizartearen gehiengoak uste du etorkinak gizarte-lagun  tzei esker bizi direla; %63k egiten
du bat baieztapen horrekin. Orobat, bertako biztanleen %48,5en iri  tziz, immigrazioak areagotu
egiten ditu ma txismoa eta genero-indarkeria. Aldiz, herritarren %49k ez du uste ikasle etorkinek
eskoletako hezkun  tza-maila jaisten 

27. grafikoa. Bertako biztanleek etorkinekiko dituzten estereotipoak (%)

Beste zenbait estereotipori buruz galdetuta, berriz, herritarrek ez dute iri  tzi garbirik; adibidez,
“etorkinek ez dute euskal gizartean integratu nahi” estereotipoa dela eta, %35,6 bat dator uste
horrekin eta %36,5 ez dago ez ados eta ez kontra. Etorkinek lana ken  tzen ote diguten galdetu-
ta, iri  tziak kontrajarriak dira: %42k baie  tz uste du eta, aldiz, %41,5ek kontrakoa. 

Bertako biztanleek etorkinez daukaten irudiari buruzko atal hau buka  tzeko, jakin nahi izan dugu
a  tzerritarrak nola ikusten dituzten hemengoen aldean. Horretarako, bi kolektiboak defini  tzeko
erabil  tzen diren topiko ba  tzuk eraku tsi dizkiegu galdekatuei: ma txismoa, zin  tzotasuna, adeitasu-
na, ardura, langile izatea eta elkartasuna.
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28a. grafikoa. Etorkinei buruzko per  tzepzioa, euskal biztanleekin alderatuta

28b. grafikoa. Etorkinei buruzko per  tzepzioa, euskal biztanleekin alderatuta
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28c. grafikoa. Etorkinei buruzko per  tzepzioa, euskal biztanleekin alderatuta

Oro har, esan daiteke bertako biztanleriak etorkinei buruz nahiko irudi ona duela, ma txismoaren
gaian izan ezik; izan ere, biztanleriaren bi herenek (%58,4) uste dute a  tzerritarrak ma txistagoak
direla hemengoak baino. Horretaz gain, euskal biztanleek beren buruaz iri  tzi zer txobait hobea
dute a  tzerriko etorkinez baino:

– %21,1ek uste du a  tzerritarrak ez direla hain zin  tzoak (2012an, %19,2k).
– %21,3k uste du bertakoek elkartasun handiagoa ager  tzen dutela (2012an, %20,3k).
– %29,5ek uste du bertakoak ardura tsuagoak direla (2012an, %23,7k).
– %26,2k uste du ez direla bertakoak bezain langileak (2012an, %20,8k).
– %18,5ek uste du ez direla bertakoak bezain a tseginak (2012an, %16,2k).

Bertako biztanleen iri  tziak zer txobait okerrera egin du 2012. urtetik, hala adierazten baitute,
aztertutako alderdi guztietan, barometroko datuek. Gu txiago edo gehiago 2011ko barometroko
balioetara bueltatu gara 2013an. Ma txismoari buruzko per  tzepzioa izan da hobera egin duen
bakarra, 2012ko barometroko por  tzentajearekin alderatuta 8 puntu jai tsi baita etorkinak berta-
ko herritarrak baino ma txistagoak direla uste dutenen ehunekoa. 

Aurreko ataletan egin dugun moduan, arlo honetako galderen eran  tzunekin (galdetegiko g6g,
g6h, g6i, g6j, g12a, g12b, g12c, g17d, g17f eta g17m itemak) indize par  tzial bat landu dugu,
ikusteko zenbateraino dauden ezarrita euskal biztanleengan immigrazioari buruzko zenbait este-
reotipo eta aurreiri  tzi. Gainerako indizeak bezala, honako hau ere 0 puntutik 10era taxutu dugu;
beraz, estereotipoak dituzten edo bul  tza  tzen dituztenak 0 puntura hurbilduko dira, eta errealita-
tearekin ongien lo  tzen den ikuspegia dutenak edo estereotipoen eraginagatik hain ikuspegi desi -
txuratua ez dutenak 10 puntura. 

53

A  tzerritarrei buruzko iri  tziak eta jarrerak

13,2

13,9

12,9

11,4

9,9

8,0

5,5

6,1

7,8

5,6

5,4

4,7

62,6

64,1

60,6

66,0

71,3

70,2

59,5

56,5

57,0

57,7

70,5

65,2

16,5

18,0

20,4

15,4

16,2

18,5

26,7

31,4

29,1

28,7

20,8

26,2

7,7

4,0

6,0

7,2

2,6

3,3

8,2

6,0

6,0

8,0

3,4

3,9

%0 %20 %40 %60 %80 %100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

At
se
gi
na
k

La
ng
ile
ak

Gehiago Berdin Gutxiago ED/EE



Ikerketa-eremu horretan ere estatistika aldetik alde esangura tsuak hauteman ditugu herritar mul -
 tzo ba  tzuen eta besteen artean, guru  tzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrela, hauxe da
estereotipoak hain barneratuta ez dituzten per tsonen profila:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 18 eta 29 urte bitarteko per tsonak (4,42) eta 30 eta 44 urte bitartekoak (4,39 puntu)
• Gipuzkoan bizi diren per tsonak (4,32 puntu)
• Hiru lurraldeetako hiriburuetan bizi direnak (4,29 puntu)
• Goi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituzten per tsonak (5,17) eta erdi-mailako uniber -

tsitate-ikasketak dituztenak (4,79 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 1.000 eta 1.800 euro arteko diru-sarrera garbiak dituzten per tsonak
(4,10), 1.800 eta 2.500 € arteko sarrerak dituztenak (4,64), eta 2.500 eurotik gorako
diru-sarrerak dituztenak (4,51 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik dauden per tsonak (4,80 puntu)
• Ikasleak (4,85 puntu)
• Estatus sozioekonomiko altua duten per tsonak (5,12 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hi  tz egiten duten per tsonak (4,30 puntu)
• Agnostikoak, ateoak edo erlijioarekiko axolarik ez dutenak (4,76 puntu)
• Batez ere euskaldun senti  tzen diren per tsonak (4,26), eta espainiar bezain euskaldun

senti  tzen direnak (3,85 puntu)
• Ezkerreko ideologia duten per tsonak (4,34) eta zentro-ezkerrekoa dutenak (4,50 puntu)

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona baikorrak (4,52 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak (4,71) eta normalak dituzten per tsonak (4,41

puntu)
• Bertakoak gehiengo diren auzoetan bizi diren per tsonak (4,24 puntu)
• Eremu pribatuan etorkinekin hartu-eman handia duten per tsonak (4,40 puntu)
• Eremu publikoan etorkinekin noiz edo noiz hartu-emana duten per tsonak (4,11) eta hartu-

eman handia dutenak (4,34 puntu)

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

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 45 eta 64 urte bitarteko per tsonak (3,86) eta 65 urtetik gorakoak (3,60 puntu)
• Bizkaian bizi diren per tsonak (3,88 puntu)
• 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi diren per tsonak (3,73 puntu)
• Lehen mailako ikasketak dituzten per tsonak (3,24 puntu)
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– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 1.000 euro baino gu txiagoko diru-sarrera garbiak dituzten per tsonak
(3,45 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden per tsonak (3,40 puntu)
• Erretiroa hartutako per tsonak (3,51), e txeko lanetan dihardutenak eta e txekoandreak (3,45

puntu)
• Estatus sozioekonomiko erdi-mailako baxua duten per tsonak (3,67), eta baxua dutenak

(3,63 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hi  tz egiten ez duten per tsonak (3,78 puntu)
• Per tsona katoliko praktikanteak (3,70) eta ez-praktikanteak (3,86 puntu)
• Batez ere espainiar senti  tzen diren per tsonak (3,38 puntu)
• Zentroko ideologia duten per tsonak (3,49) eta eskuinekoa dutenak (3,48 puntu)

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona ezkorrak (3,59 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituzten per tsonak (3,62 puntu)
• Etorkinen eta bertakoen nahasketa dagoen auzoetan bizi diren per tsonak (3,66 puntu)
• Eremu pribatuan etorkinekin inolako hartu-emanik ez duten per tsonak (3,85 puntu)
• Eremu publikoan etorkinekin inolako hartu-emanik ez duten per tsonak (3,66 puntu)

Eskubideak eta zerbi  tzuak eskura  tzeko aukera: osasun-arreta, hezkun  tza, lagun  tza juridikoa, gizarte-
lagun  tzak, familia berriro elkar  tzea, boto-eskubidea, BOEak eskura  tzeko aukera, diru-sarrerak berma -
 tzeko errenta (DBE)

Atal honetan aztertuko dugu zer iri  tzi duen hemengo biztanleriak etorkinek zenbait eskubide eta
zerbi  tzu izateko eta erabil  tzeko eskubideaz. Bertako hainbat biztanleren arabera, eskubide horie-
tako zenbaitek a  tzerriko etorkin guztien eskura egon behar lukete; beste zenbaitek uste du esku-
bideak erregularizatuta daudenen  tzat soilik izan beharko luketela; eta azkenik, beste ba  tzuen iri -
 tziz eskubide horiek ez lukete egon behar etorkinen eskura. Zer kasutan, zein eskubide eta
noren  tzat aztertu dugu atal honetan.

Galdeketari eran  tzun diotenen erdiak baino gehiagok (%58,9) uste du etorkin guztiek dutela osa-
sun-arreta jaso  tzeko eskubidea, eta, orobat, an  tzeko por  tzentaje batek (%58,8) uste du a  tzerri-
tar guztiek dutela eskola  tzeko eskubidea (28. grafikoa). 

2013ko barometroaren datuak aurreko urtekoarekin alderatuta, zer txobait gora egin du etorkin
guztiek osasun-arreta eta hezkun  tza jaso  tzeko eskubidea izan beharko luketela uste duten per -
tsonen ehunekoak. Osasun-lagun  tza jaso  tzeko eskubidearen kasuan, %1,4 egin du gora por -
 tzentajeak, eta hezkun  tza jaso  tzeko eskubidearen kasuan, %6,6. Horiek dira, normalean, gora-
beherak gorabehera, hemengoek etorkin guztien  tzako gehien onar  tzen dituzten bi eskubide-arlo-
ak. 
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Datu horien bilakaera aztertuz gero, ikusiko dugu 2007ra arte handituz joan zela eskubide horiek
(osasun-lagun  tza eta hezkun  tza) etorkin guztiei zegozkiela uste zutenen ehunekoa. 2009an,
aldiz, irizpide murriztaileagoen alde azaldu ziren bertako herritarrak osasun-lagun  tza jaso  tzeko
eskubideari (%66,7) eta hezkun  tza jaso  tzeko eskubideari (%59,7) dagokienez. Alabaina,
2009tik aurrera, 2010 eta 2011 artean, gora egin zuen osasun-arreta eta hezkun  tza guztioi
dagozkigula uste dutenen ehunekoak; hain zuzen, 2011koak izan ziren urteotako guztiotako ehu-
nekorik handienak: %72,9, osasun-arretaren kasuan eta %71,1 hezkun  tzaren kasuan. 2012an,
ordea, 15 puntu egin zuen behera por  tzentajeak (%57,5 osasun-arretaren kasuan eta %52,8
hezkun  tzaren kasuan); hain zuzen, 2004tik egin diren barometro guztietako ehuneko  txikienak
izan ziren 2012koak. Azken urtebetean, berriz, hobera egin da balio horietan.

29. grafikoa. Etorkinek eskubideak eta zerbi  tzuak izateko lagun  tza 

Osasun-lagun  tza

g13g. Osasun-lagun  tza jaso  tzeko eskubidea

Hezkun  tza

g13c. Hezkun  tza 

Aldiz, aurreko bi eskubideen aldean, beste eskubide ba  tzuk aipa  tzen ditugunean –esaterako,
lagun  tza juridikoa, gizarte-lagun  tzak eskura  tzeko aukera, familia berriz elkar  tzeko lagun  tzak,
boto-eskubidea, babes ofizialeko e txeak izateko eskubidea eta beste–, administrazio-egoera irre-
gularrean daudenei ez ematearen aldekoak dira hemengo biztanle gehienak, eta, beraz, politika
murriztaileagoaren aldekoak. 

56

2013 Barometroa A    tzerriko immigrazioaren inguruko per    tzepzioak eta jarrerak

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

57,5 58,9

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

38,8 38,5

0

20

40

60

80

2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Guztiek Erregularizatutakoek

55,4 60,0 64,9
59,7 63,4

71,1

52,8
58,8

42,4 38,0
31,8

37,5 34,5
26,0

42,0 38,1

0

20

40

60

80

2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Guztiek Erregularizatutakoek



Hala, galdeketari eran  tzun diotenen hamarretik seik (%67,5) uste du administrazio-egoera erre-
gularrean dauden a  tzerritarrek soilik izan beharko lituzketela gizarte-lagun  tzak, familia berriz bil -
 tzeko lagun  tzak (%60), boto-eskubidea (%66,6), babes ofizialeko e txeak eskura  tzeko eskubidea
(%61,4) eta doaneko lagun  tza juridikoa jaso  tzeko aukera (%57). 29. grafikoan daude jasota
datuok. 

30. grafikoa. Etorkinen  tzako eskubideak eta zerbi  tzuak

Lagun  tza juridikoa

g13g. Lagun  tza juridikoa

Gizarte-lagun  tzak

g13c. Gizarte-lagun  tzak

Familia berriz bil  tzeko lagun  tzak

g13e. Familia berriz bil  tzeko lagun  tzak
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Boto-eskubidea

g13f. Boto-eskubidea

Babes Ofizialeko E txebizi  tza

g13d. Babes ofizialeko e txe bat izateko eskubidea

Oro har, 2004ko datuak hartuta erreferen  tzia modura, esan dezakegu handitu egin dela a -
 tzerritarrei zenbait zerbi  tzu administrazio-egoeraren arabera eman behar zaizkiela uste dutenen
ehunekoa; erregularizatuta daudenei eman behar zaizkiela uste dutenena, hain zuzen. 2012tik
2013ra izan den bilakaera aztertuz gero, adierazle gehienetan gora egin du eskubideok adminis-
trazio-egoera erregularrean dauden a  tzerritarrei mugatu behar zaizkiela uste dutenen ehunekoak,
lagun  tza juridikoa eta familia berriz bil  tzeko lagun  tzak jaso  tzeko eta babes ofizialeko e txea iza-
teko aukeraren kasuetan izan ezik.

Horrenbestez, inkestatuen %31,6k uste du etorkin guztiek izan beharko luketela lagun  tza juridi-
koa jaso  tzeko eskubidea; %19,3k uste du guzti-guztiek izan beharko luketela gizarte-lagun  tzak
jaso  tzeko eskubidea; %17,4k uste du denek mugarik gabe izan beharko luketela familia berriz bil -
 tzeko eskubidea; %13,5ek pen tsa  tzen du botoa emateko eskubidea izan beharko luketela eta,
azkenik, %17,7k uste du babes ofizialeko e txeak izateko eskubidea izan beharko luketela. 

Kasu hauetan guztietan, eskubideak guzti-guztien  tzako izan beharko luketela uste duten per -
tsonen ehunekoak zer txobait handitu egin dira 2012arekin alderatuta, eta aldiz, apalagoak dira
seriearen hasierako 2004ko barometroarekin alderatuta. Horrenbestez, apaldu egin da, nabar-
men, eskubideen izaera uniber tsala aitor  tzen duten per tsonen por  tzentajea, gero eta gehiagoren
iri  tziz erregularizatuta daudenek soilik izan beharko lituzketelako eskubide horiek. Hala ere, beti
izaten da zalan  tza hemengo jendearen buruetan zer ote den etorkinak erregularizatuta egotea.
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Krisi ekonomikoa eta gizarte-politika jakinen murrizketak gordin-gordinenean dauden honetan,
iduri du bertako biztanleek etorkinak erregulariza  tzeko eta haien eskubideak muga  tzeko meka-
nismoen alde egiten dutela.

Diru-sarrerak berma  tzeko errenta

Diru-sarrerak berma  tzeko errenta eskura  tzeko aukerari buruz herritarrek zer iri  tzi duten jakin nahi
izan dugu2 (30. grafikoa). Inkestari eran  tzun dioten lau herritarretatik batek (%24,2) uste du
administrazio-egoera erregularrean dauden etorkinek baino ez luketela eskuratu behar prestazio
hori; %29,2k uste du bertakoek izan beharko luketela lehentasuna eta bertako guztien beharri-
zanak bete ondoren baino ez li  tzaiekeela eman behar eskubide hori immigranteei; %11,1ek uste
du etorkinek bertako herritarren baldin  tza beretan eskuratu beharko luketela oinarrizko errenta,
hau da, erroldan urtebete eginda; eta %18,6k dio etorkin guztiek jaso beharko luketela errenta
hori, erroldan zenbat denbora daramaten kontuan izan gabe. Herritarren %14,7en iri  tziz, etor-
kin bakar batek ere ez luke aukerarik izan behar diru-sarrerak berma  tzeko errenta jaso  tzeko.

31. grafikoa. Diru-sarrerak berma  tzeko errenta eskura  tzeko aukera

22011. urtera arteko Barometroetan, 2011koan barne, hauek ziren eran  tzuteko aukerak: a) Per tsona immigran-
teek ez lukete inolaz ere jaso behar diru-sarrerak berma  tzeko errentarik: soilik bertakoek jaso beharko lukete. b)
Etorkin guztiek izan beharko lukete aukera oinarrizko errenta jaso  tzeko, baina behar duten bertako guztiek jaso
ondoren baino ez. c) Egoera administratibo erregularrean dauden per tsona immigranteek soilik eskuratu behar
lukete diru-sarrerak berma  tzeko errentaren zerbi  tzua. d) Etorkinek EAEko bertako biztanleen baldin  tza beretan
izan beharko lukete diru-sarrerak berma  tzeko errenta jaso  tzeko aukera. 
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jasotzeko, baldin eta hala behar badute, erroldatze-denbora kontuan hartu gabe 
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Azken batean, euskal gizartearen gehiengoak uste du etorkinek aukera izan beharko luketela
eskubide edo prestazio hori jaso  tzeko, baina muga eta baldin  tza ba  tzuekin: ba  tzuen ustez berta-
koen beharrizanak beteta badaude (%29,1), eta beste ba  tzuen iri  tziz, etorkinak egoera erregula-
rrean badaude (%24,2), edota errenta hori eskura  tzeko baldin  tzak bete  tzen badituzte (%11,1).

Gaur egungo datuak eta 2012ko barometrokoak alderatuz gero, ohartuko gara por  tzentajeak an -
 tzekoak direla, oro har. Nolanahi ere, etorkinek diru-sarrerak berma  tzeko errenta jaso  tzeko inola-
ko aukerarik ez luketela izan behar eta prestazio horrek soilik bertakoen  tzat izan beharko lukee-
la uste dutenen ehunekoak gora egin du, %9tik (2012) %14,7ra (2013). Errenta jaso  tzeko auke-
ra izan bai baina bertako guztiek eskuratu ondoren jaso beharko luketela uste dutenen por -
 tzentajea ez da aldatu: %30,6koa zen 2012an, eta %29,2koa izan da 2013an. Prestazio hori
administrazio-egoera erregularrean daudenek soilik jaso beharko luketela uste dutenen propor -
 tzioa, berriz, jai tsi egin da zer txobait (%26,5, 2012an eta %24,2, 2013an). 

Bestalde, %60,2ren ustez, etorkinek, diru-sarrerak berma  tzeko errenta jaso  tzen dutenez, ez dute
lanik egin nahi edo ez dute lanik bila  tzen; %17,3k, baina, ez du horrela denik pen tsa  tzen.
Halaber, bertako herritarren %64,9ren ustez, etorkinek gehiegi balia  tzen dute diru-sarrerak
berma  tzeko errenta, eta, azkenean, berenganatu egiten dute. 

2013ko barometroko datuak aurreko urtekoarekin alderatuta, etorkinek sarrerak berma  tzeko
errenta gehiegi balia  tzen dutela eta berenganatu egiten dutela uste dutenen ehunekoak gora egin
du, %57,6tik (2012), %64,9ra (2013), hain zuzen. Era berean, 6 puntu egin du behera baiez-
tapen horrekin ados ez daudenen por  tzentajeak, %24tik (2012) %18,1era (2013).

32. grafikoa. Diru-sarrerak berma  tzeko errentari buruzko politika

G11. Eusko Jaurlari  tzak, Lanbideren bidez, diru-sarrerak berma  tzeko errenta deri  tzon zerbi  tzua dauka…. Zure
ustez, aipatutako horietatik zer jarrera hartu beharko lukete erakundeek?
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Diru-sarrerak berma  tzeko errenta jaso  tzen dutela-eta etorkinek ez dutela lanik egin nahi edo ez
dutela lanik bila  tzen uste dutenen ehunekoak gora egin du 2012ko barometrotik. Alabaina, iri -
 tzi horrekin bat ez datozen per tsonen ehunekoak behera egin du zer txobait, %25,8tik (2012)
%17,3ra (2013), hain zuzen.

Azterketa honetan prestazio horrekiko jarrera besterik ez dugu neur  tzen, baina geure buruari gal-
detu beharko genioke ea jarrera hori etorkinenganakoa den soilik, edo eran  tzunetatik ondorioz-
tatutakoaren arabera, biztanle guztienganakoa den. Azkenaldian, krisia dela eta, eztabaida publi-
koa sortu da ea lagun  tza horiek benetan eraginkorrak diren eta noren  tzako izan beharko luketen;
izan ere, gerta daiteke testuinguru horren eraginez hemengo jendearen susmo  txarrak eta beldu-
rrak handi  tzea. 

Prestakun  tza profesionalarekin eta hizkun  tzak ikastearekin loturiko zerbi  tzuak, bai etorkinen berezko
hizkun  tza edo ama-hizkun  tza, bai tokian tokikoak ikasteko

Ondoren, beste zerbi  tzu edota programa ba  tzuekin jarraituz, jakin nahi izan dugu EAEko herrita-
rrek zer iri  tzi duten etorkinek beste zenbait zerbi  tzu doan eskura  tzeaz; prestakun  tza profesiona-
la jaso  tzeko eta hizkun  tzak ikasteko (bai etorkinen berezko hizkun  tza edo ama-hizkun  tza, bai
tokian tokikoak) aukerez ari gara, fun tsean (32. grafikoa). 

Galdeketari eran  tzun diotenenetatik %32,7k uste du a  tzerritarrek ez luketela izan behar eskubi-
derik beren ama-hizkun  tzari buruzko eskolak jaso  tzeko; %38,4k uste du egoera erregularrean
daudenek baino ez luketela izan behar eskubide hori; eta %23,3k soilik adierazi du etorkin guz-
tiek izan beharko luketela eskubidea.

Euskarazko eta gaztelaniazko eskolei buruz, inkestatutako bertako herritarren hamarretik gu txi gora-
behera hiruk adierazi dute, beren ustez, a  tzerritar guztiek izan beharko luketela euskarazko esko-
lak (%35) edo gaztelaniazko eskolak (%37,1) har  tzeko aukera. Inkestatuen erdiak, berriz, uste du
EAEn legez dauden herritarrek baino ez luketela izan behar horretarako eskubidea (%49,7k, eus-
karazko eskolak; eta %49,7k, gaztelaniazko eskolak). Oro har, bertako biztanleen iri  tzia da egoera
erregularrean dauden etorkinek izan beharko luketela zerbi  tzu horiek eskura  tzeko eskubidea eta,
horrenbestez, 2012an an  tzematen hasitako joera aldaketa berre tsi dute 2013ko datuek. 

33. grafikoa. Etorkinek eskubideak eta zerbi  tzuak eskura  tzeko duten aukera

Ama-hizkun  tza

g14d. Ama-hizkun  tza
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Euskarazko eskolak

g14c. Euskarazko eskolak

Gaztelaniazko eskolak

g14b. Gaztelaniazko eskolak

Prestakun  tza profesionaleko ikastaroak

g14a. Prestakun  tza profesionaleko ikastaroak

A  tzerritarrek prestakun  tza profesionala jaso  tzeko aukera izateari buruz, gehiengoak (%50,2) uste
du erregularizatutakoek baino ez luketela izan behar aukera hori, eta %35,4k, berriz, guztiek
izan beharko luketela. Zerbi  tzu horrek guztien  tzako izan beharko lukeela uste dutenen ehunekoa
11 puntu igo da 2012ko datuekin alderatuta.
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Arlo horretako galdera gehienei emandako eran  tzunekin (galdetegiko g13a, g13b, g13c, g13d,
g13e, g13f, g13g, g14a, g14b, g14c eta g14d itemak) indize par  tzial bat landu dugu, ikusteko
zer jarrera duten euskal biztanleek a  tzerriko etorkinek eskubideak eta zerbi  tzuak eskura  tzeari
buruz. Indize hori 0 eta 10 puntu artekoa da; horrela, jarrera uzkurrena edo i txiena dutenak 0
puntutik hurbilago ageri dira, eta jarrera positiboena eta irekiena dutenak 10 puntutik hurbilago. 

Ikerketa-eremu horretan ere estatistika aldetik alde esangura tsuak hauteman ditugu herritar mul -
 tzo ba  tzuen eta besteen artean, guru  tzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrela, jarrera
toleranteena eta irekiena ageri duten per tsonek profil hau dute:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 18 eta 29 urte bitarteko per tsonak (6,54) eta 30 eta 44 urte bitartekoak (6,31 puntu)
• Gipuzkoan bizi diren per tsonak (6,55 puntu)
• 20.000 eta 150.000 biztanle arteko udalerrietan bizi diren per tsonak (6,24 puntu)
• Ikasketarik ez duten per tsonak (6,18), bigarren mailako ikasketak dituztenak (6,43), erdi-

mailako uniber tsitate-ikasketak dituztenak (6,41) eta goi-mailako uniber tsitate-ikasketak
dituztenak (6,81 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 1.800 eta 2.500 € arteko diru-sarrerak dituztenak (6,35), eta 2.500
eurotik gorako diru-sarrerak dituztenak (6,94 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik dauden per tsonak (6,95 puntu)
• Ikasleak (7,47 puntu)
• Estatus sozioekonomiko altua duten per tsonak (6,88) eta erdi-mailako estatusa dutenak

(6,34 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hi  tz egiten duten per tsonak (6,48 puntu)
• Agnostikoak, ateoak edo erlijioarekiko axolarik ez dutenak (6,75 puntu)
• Batez ere euskaldun senti  tzen diren per tsonak (6,43 puntu)
• Ezkerreko ideologia duten per tsonak (6,65) eta zentro-ezkerrekoa dutenak (6,62 puntu)
• Beren burua oso aber  tzale  tzat duten per tsonak (6,42) eta aber  tzale moderatu  tzat dutenak

(6,28 puntu)

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona baikorrak (6,44 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak (6,72) eta normalak dituzten per tsonak (6,72

puntu)
• Bertakoak gehiengo diren auzoetan bizi diren per tsonak (6,32 puntu)
• Eremu pribatuan etorkinekin hartu-eman handia duten per tsonak (6,75 puntu)
• Eremu publikoan etorkinekin noiz edo noiz hartu-emanena duten per tsonak (4,11) eta

hartu-eman handia dutenak (6,47 puntu)

Beste muturrean dugu eskubide eta zerbi  tzuak eskura  tzeko jarrera murriztaileena eraku tsi dute-
nen profila, eta, beraz, immigrazioarekiko jarrera uzkurrena agertu dutenena. Hauexek dira:
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– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 65 urtetik gorako per tsonak (5,69 puntu)
• Bizkaian bizi diren per tsonak (5,95) eta Araban bizi direnak (5,86 puntu)
• 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi diren per tsonak (5,66 puntu)
• Lehen mailako ikasketak dituzten per tsonak (5,34 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 1.000 euro baino gu txiagoko diru-sarrera garbiak dituzten per tsonak
(5,53 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden per tsonak (5,60) eta egoera
horren ardurarik ez dutenak (5,94 puntu)

• Lanean ari diren per tsonak (6,33), langabezian daudenak (6,12), erretiroa hartutako per -
tsonak (5,65), eta e txeko lanetan dihardutenak eta e txekoandreak (5,55 puntu)

• Estatus sozioekonomiko erdi-mailako baxua duten per tsonak (5,97), eta baxua dutenak
(6,00 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hi  tz egiten ez duten per tsonak (5,75 puntu)
• Per tsona katoliko praktikanteak (5,82) eta ez-praktikanteak (5,94 puntu)
• Batez ere espainiar senti  tzen diren per tsonak (5,24), eta espainiar bezain euskaldun senti -

 tzen direnak (5,76 puntu)
• Zentroko ideologia duten per tsonak (5,45) eta eskuinekoa dutenak (5,07 puntu)
• Beren burua nazionalista espainiar  tzat jo  tzen duten per tsonak (5,69 puntu)

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona ezkorrak (5,95), eta beren burua ez ezkor  tzat eta ez baikor  tzat ez duten per tso-
nak (5,96 puntu)

• Etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituzten per tsonak (5,59 puntu)
• Etorkin asko dagoen auzoetan bizi diren per tsonak (5,79 puntu)
• Eremu pribatuan etorkinekin inolako hartu-emanik ez duten per tsonak (5,78 puntu)
• Eremu publikoan etorkinekin oso hartu-eman gu txi duten per tsonak (6,06) eta inolako

hartu-emanik ez dutenak (5,83 puntu)

Harremanetarako eta kultura-jarraibideei eusteko eremuak

Ondoren, bertako biztanleek eta a  tzerriko etorkinak non erlaziona  tzen diren aztertuko dugu,
harremanetarako eta elkarreraginerako zer espazio dituzten. Lehenik eta behin, bizitoki-eremuen
tipologia planteatu dugu (a  tzerritar gehiago edo gu txiago bizi diren eremuak), jakiteko galdeka-
tutako per tsonek zein bizitoki-motatan nahiago duten bizi. Eta bestetik, a  tzerriko etorkinen kul-
tura-ohiturekin lotutako gaiak planteatu dizkiegu, kultura-aniztasuneko edo kulturartekotasunez-
ko testuinguruetan gerta daitezkeen aldaketak eta sor daitezkeen ohitura berriak zein neurritan
onar  tzen dituzten jakiteko.
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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 an  tzeko tokietan bizi; izan ere,
Bilboko eta Gasteizko zenbait auzo zaharretako bizpahiru tokitan izan ezik, ez daiteke esan EAEn
bilgune etniko handirik dagoenik. 

Atal hau buka  tzeko, aztertuko dugu zenbaterainoko toleran  tzia duen hemengo biztanleriak etor-
kinak hemen finka  tzearen ondorioz eta haien kultura- eta erlijio-ohiturei eustearen ondorioz sortu
ohi diren egoerekiko. Horretarako, zehaztasun handiagoz joka  tzeko eskatu diegu inkestatuei, eta
galdetu diegu ea ondo ala gaizki irudi  tzen zaien a  tzerritarrek saltokiak, jate txeak eta janari-den-
dak ireki  tzea, beren artean beren hizkun  tzan hi  tz egitea, beren jan  tziak janztea, gur  tzarako ten-
pluak izatea, beren ikaste txeak izatea, eta lanpostu eta toki publikoak bete  tzea.

35. grafikoa. Etorkinen kultura-jarraibideekiko toleran  tzia-maila

(Hurrengo orrialdean jarrai  tzen du)
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g16. Ondo edo gaizki irudi  tzen zaizu a  tzerritarrek jate txe exotikoak edo a  tzerrikoak zabal  tzea, beren saltokiak ireki -
 tzea, elikagaien beren dendak izatea, elkarren artean beren hizkun  tzan hi  tz egitea?

Atal hau buka  tzeko, aztertuko dugu zenbaterainoko toleran  tzia duen hemengo biztanleriak etor-
kinak hemen finka  tzearen ondorioz eta haien kultura- eta erlijio-ohiturei eustearen ondorioz sortu
ohi diren egoerekiko. Horretarako, zehaztasun handiagoz joka  tzeko eskatu diegu inkestatuei, eta
galdetu diegu ea ondo ala gaizki irudi  tzen zaien a  tzerritarrek saltokiak, jate txeak eta janari-den-
dak ireki  tzea, beren artean beren hizkun  tzan hi  tz egitea, beren jan  tziak janztea, gur  tzarako ten-
pluak izatea, beren ikaste txeak izatea, eta lanpostu eta toki publikoak bete  tzea.

Inkestatutako hamarretik bostek (35. grafikoa) begi onez ikusten du a  tzerritarrek jate txeak ireki -
 tzea (%56) edo beren saltokiak jar  tzea (%60,4). Bertako biztanleen ia erdiek on  tzat jo  tzen dute,
halaber, etorkinek elikagaien beren establezimenduak izatea (%47,5) edo beren artean beren
hizkun  tzan hi  tz egitea (%48,3). Ikus daitekeenez, biztanleen  tzat ez da horrenbesteko arazoa etor-
kinek beren jate txe, saltoki edo elikagaien dendak ireki  tzea, eta errazago onar  tzen dituzte horiek,
etorkinek beren hizkun  tzan hi  tz egitea baino. Azken hori ez dute hain begi onez har  tzen bertako-
ek.

36. grafikoa. Etorkinen kultura-jarraibideekiko toleran  tzia-maila

(Hurrengo orrialdean jarrai  tzen du)

66

2013 Barometroa A    tzerriko immigrazioaren inguruko per    tzepzioak eta jarrerak

56,0 55,7 52,3
60,3 64,8

52,5
60,4

51,9 52,5 57,0 52,2

8,9 10,2 9,0 5,5 8,2 10,4 12,9 15,0 14,1 12,3 12,2

61,0

11,3

0

20

40

60

80
20

13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

Jatetxe exotikoak zabaltzea Beren dendak zabaltzea

Ondo Gaizki

36,9
30,5 31,1 31,4

43,5
35,2 37,0

31,1 34,0
26,4

31,6
40,1

34,1 37,6

19,8
25,9

36,9
29,3

37,8
33,2

37,9
33,632,8 30,6

0

20

40

60

80

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

20
13

20
12

20
11

20
10

20
09

20
08

Beren jantziak janztea Beren erlijoetarako tenpluak eraikitzea

Ondo Gaizki



16G. Ondo edo gaizki irudi  tzen zaizu a  tzerritarrek beren jan  tziak janztea, beren erlijioetarako tenpluak eraiki  tzea,
plaza eta eremu publikoak bete  tzea, beren ikaste txe propioak izatea?

Beste horrenbeste gerta  tzen da kontu exotikoetatik urrundu ahala eta zenbait ohitura kulturalen
muinera jo ahala. Horiei buruz galdetuta, agerikoa da iri  tzi negatiboak nagusi  tzen direla positibo-
en gainetik. Adibidez, a  tzerritarrek beren ikaste txe propioak izatea gaizki irudi  tzen zaio bertakoen
%37,7ri. Bestalde, ulerkorrago ageri dira, beren jan  tziak janzteko aukerarekin (%36,9), erlijio-
tenpluak eraiki  tzeko aukerarekin (%37), eta plazak eta toki publikoak bete  tzeko duten eskubide-
arekin (%36,2) baina kasu guztietan puntuazioa nahiko apala da.

Kultura-ohitura berriekiko portaera horien bilakaera azter  tzen badugu, ohartuko gara 2009tik
2012ra bertako herritarrek gero eta gu txiago onar  tzen dutela etorkinek beren jate txe eta salto-
kiak ireki  tzea, elikagaien beren dendak izatea edo beren hizkun  tzan hi  tz egitea, 2013an, ordea,
datu honek hobera egin du.

Ohitura kulturala zein den, onarpen gu txien duten ohitura ba  tzuen eta besteen onarpen-maila-
ren bilakaera desberdina izaten hasi da. Hala, alde batetik, beren jan  tziak janztea edo beren erli-
jioetarako tenpluak eraiki  tzea onar  tzen duten per tsonen ehunekoak gora egin du azken urteotan.
Baita ere plaza eta espazio publikoak bete  tzea eta beren ikaste txeak izatea onar  tzen duten per -
tsonen ehunekoak ere gora egin du.

Nolanahi dela ere, datuak 2012ko barometrokoekin alderatuz gero onarpen mailak gora egin du
kasu guztietan.

Arlo horretako galderei emandako eran  tzunekin (galdetegiko g16a, g16b, g16c, g16d, g16e,
e16f, g16g, g16h, g19 eta g27 itemak) harremanetarako espazioak direla-eta euskal biztanleek
duten jarrerari buruzko indize par  tziala landu dugu. Indize hori 0 eta 10 puntu artekoa da; horre-
la, elkartrukerako jarrera uzkurrena edo i txiena dutenak 0 puntutik hurbilago ageri dira, eta jarre-
ra pluralena eta irekiena dutenak 10 puntutik hurbilago. 

Ikerketa-eremu horretan ere estatistika aldetik alde esangura tsuak hauteman ditugu herritar mul -
 tzo ba  tzuen eta besteen artean, guru  tzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrela, jarrera
toleranteena eta irekiena ageri duten per tsonek profil hau dute:
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– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Gizonezkoak (5,83 puntu)
• 18 eta 29 urte bitarteko per tsonak (6,08) eta 30 eta 44 urte bitartekoak (6,05 puntu)
• Goi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituztenak (6,54 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 2.500 euro baino gehiagoko diru-sarrera garbiak dituzten per tsonak
(6,46 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik dauden per tsonak (6,48 puntu)
• Ikasleak (7,27 puntu)
• Estatus sozioekonomiko altua duten per tsonak (6,25) eta erdi-mailako estatusa dutenak

(6,08 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hi  tz egiten duten per tsonak (5,87 puntu)
• Agnostikoak, ateoak eta erlijioarekiko axolarik ez dutenak (6,15 puntu)
• Soilik euskaldun senti  tzen diren per tsonak (5,77), eta espainiar bezain euskaldun senti -

 tzen direnak (5,28 puntu)
• Ezkerreko ideologia duten per tsonak (6,09) eta zentro-ezkerrekoa dutenak (5,98 puntu)
• Beren burua oso aber  tzale  tzat duten per tsonak (5,83 puntu)

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona baikorrak (5,88 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak (6,20) eta normalak dituzten per tsonak (6,03

puntu)
• Eremu pribatuan etorkinekin noiz edo noiz hartu-emana duten per tsonak (5,84) eta hartu-

eman handia dutenak (5,95 puntu)
• Eremu publikoan etorkinekin hartu-eman handia duten per tsonak (6,00 puntu)

Beste muturrean, immigrazioarekiko jarrera uzkurrena har  tzen duten per tsonak daude. Hauexek
dira:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• Emakumezkoak (5,28 puntu)
• 65 urtetik gorako per tsonak (4,76 puntu)
• Lehen mailako ikasketak dituzten per tsonak (4,71 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Familian eta hilean 1.000 euro baino gu txiagoko diru-sarrera garbiak dituzten per tsonak
(4,86 puntu)

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden per tsonak (4,95) eta egoera
horren ardurarik ez dutenak (5,34 puntu)
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• Erretiroa hartutako per tsonak (4,89), e txeko lanetan dihardutenak eta e txekoandreak (4,61
puntu)

• Estatus sozioekonomiko erdi-mailako baxua duten per tsonak (5,14), eta baxua dutenak
(5,20 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hi  tz egiten ez duten per tsonak (5,20 puntu)
• Per tsona katoliko praktikanteak (4,98 puntu)
• Soilik espainiar senti  tzen diren per tsonak (4,65 puntu)
• Zentroko ideologia duten per tsonak (4,96) eta eskuinekoa dutenak (4,75 puntu)
• Beren burua nazionalista espainiar  tzat jo  tzen duten per tsonak (5,05 puntu)

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona ezkorrak (5,26) eta beren burua ez ezkor  tzat eta ez baikor  tzat ez duten per tsonak
(5,44 puntu)

• Etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituzten per tsonak (5,04 puntu)
• Eremu pribatuan etorkinekin inolako hartu-emanik ez duten per tsonak (5,23 puntu)
• Eremu publikoan etorkinekin inolako hartu-emanik ez duten per tsonak (5,02 puntu)

Begikotasun-maila

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

37. grafikoa.Etorkinenganako begikotasun-maila eta integra  tzeko aitor  tzen zaien interesa, etorkinen jato-
rrizko herrialdearen arabera

18G. Esan, mesedez, 0tik 10erako eskalan, ondorengo herrialdeetako edo munduko eskualdetako per tsonekiko
senti  tzen duzun begikotasuna. 0k esan nahi du ez dituzula batere begiko eta 10ek oso begiko dituzula.

69

A  tzerritarrei buruzko iri  tziak eta jarrerak

3,6

3,9

5,0

5,1

5,2

5,2

5,3

5,4

5,4

5,7

6,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Magreb

Errumania eta Ekialdeko EB

Asia, Txina

Kolonbia

Bolivia

Ekuador

Paraguai, Nikaragua

AEB

Saharaz hegoaldea

Argentina

Mendebaldeko EB



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

*2012ko Barometrotik aurrera, Nikaragua eta Paraguai gehi  tzen dira.

0tik 10erako eskala batean neurtu dugu begikotasun hori, kontuan hartuta 0k esan nahi duela
etorkinak ez dituztela batere begiko eta 10ek oso begiko dituztela. Hala, 37. grafikoak adieraz-
ten duenez, kultura, politika eta gizarte aldetik hurbilen dituen kolektiboak begikotasun handia-
goz ikusten ditu euskal gizarteak, eta alderan  tziz:

– Begikotasun  txikiena magrebtarrek (3,6), errumaniarrek eta Europa ekialdeko kolektiboek
(3,9) izaten dute; hau da, kulturaren edo gizartearen ikuspegitik urrunekoen direnek edota
aurreiri  tzi handienak sor  tzen dituztenek.

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

– EAEko biztanleek Mendebaldeko Europar Batasuneko (6) eta Argentinako (5,7) herritarre-
kiko dute begikotasun handiena.
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Komunitate har  tzailearen eta etorkinen komunitatearen arteko bizikide  tza eta integrazioa

Kultura ani  tzeko gizarte baten aldekoak dira euskal herritarrak, baina asimilazio-ikuspegi
argi batetik. Aniztasuna onar  tzen du euskal gizarteak eta aitor  tzen du aberastu egiten
duela gizartea bera, baina, aldi berean, bertako per tsona gehienek uste dute, bizikide  tza
hobe  tzeko, immigranteek bertako ohiturak eta tradizioak eskura  tzen saiatu behar luketela.
Nabarmen  tzekoa da, hala ere, %72,4ren iri  tziz 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, bizikide  tza hobe  tzeko xedez. Argigarria da jarrera horien berri izatea, eragina baitu
bizikide  tza-ereduan eta kontrajarria baita kulturen arteko bizikide  tza-ereduarekiko.

Asimilazio-ikuspegiak gero eta indar handiagoa duela ikusten da 2013ko barometroko
emai  tzak aurreko urteetako datuekin konparatuta. Immigrazioaren fenomenoa errealitate
gero eta egonkorragoa eta egiturazkoagoa da gure gizartean. Bertako herritarrak gero eta
gehiago jabe  tzen dira gizarte-errealitate berri horretaz, etorkinen eta bertakoen arteko elka-
rreragina gero eta handiagoa baita eta, horren ondorioz, kulturen arteko gero eta bizikide -
 tza-egoera gehiagotan egoki  tzen dira bertakoak, garai batean sor  tzen ez zi  tzaizkien egoe-
retan. Egoera berri honek asimilazioaren aldeko erreakzioak sorrarazi ohi ditu. Gorabidean
diren errealitate berrien aurrean norberaren ohiturak, gure gizartean nagusi direnak, babes-
tea da eran  tzun horien fun tsa eta helburua. Gizarte-jarrera hori nahiko normala da immi-
grazioa gertakari nahiko urri eta apartekoa izatetik egiturazko fenomeno sozial, egonkor eta
garran  tzi tsua izatera igaro  tzen ari den gizarteetan.

Ildo orokor horren baitan, euskal gizartean estereotipo ba  tzuk gailen  tzen dira migrazioaren
fenomenoarekin lotuta; hala nola, gehiegizko onura atera  tzen dutela gizarte-babeseko sis-
tematik, jaso  tzen dutena baino zerga gu txiago ordain  tzen dituztela eta segurtasun faltaren
eta delinkuen  tziaren eragile direla. Horrez gainera, bertako biztanleriarekin alderatuta,
hemengo jende gehienak uste du euskal herritarrak baino ma txistagoak direla a  tzerritarrak.
Hala ere, gehienek uste dute gu bezain zin  tzoak, solidarioak, adei tsuak, langileak eta a -
tseginak direla, baina, horrekin batera, uste dute beren erlijio-jardunak arriskuan jar  tzen
duela gure bizi-estiloa. Halaber, etorkinek zahar  tzearen arazoa konpon dezaketela uste
dute galdekatutako per tsona gehienek.

Gizarte-babeseko sistematik gehiegizko onura atera  tzen dutela, jaso  tzen dutena baino
zerga gu txiago ordain  tzen dituztela eta segurtasun faltaren eta delinkuen  tziaren eragile
direla berresten duten estereotipoekin bat datozenen ehunekoak gora egin du 2013an,
aurreko urteetako datuekin alderatuta.

Bestalde, euskal gizarteak pen tsa  tzen du gizarte-eskubideak eta -zerbi  tzuak eskura  tzeko,
immigranteek modu erregularrean bizi behar dutela Euskal Autonomia Erkidegoan.
Osasunaren eta hezkun  tzaren arloak dira a  tzerritar guztien  tzat hobesten diren eskubide eta
zerbi  tzu bakarrak, a  tzerritarrak erregularizatuak izan ala ez. Aldiz, ez dago gehiengo iri  tzi
garbirik prestakun  tza eskura  tzeko eta hizkun  tzak ikasteko aukera izateari dagokienez.

A  tzerritarren usadio eta ohituren adierazpenari dagokionez, bertako biztanleek jarrera ire-
kiagoz har  tzen dituzte zerbi  tzu bat eman diezaieketen alderdiak eta kultura-aniztasunaren
kanpoko elementu  tzat edo elementu estetiko  tzat har daitezkeen alderdiak, hala nola,
merkatari  tza etnikoa edo a  tzerritarrek irekitako saltokiak. Merkatari  tza-bide berri horiek
onuragarriak direla uste du euskal gizarteak eta jende gehienak onartu egiten ditu. Hala
ere, kultura-aniztasunarekin lotuago dauden beste elementu ba  tzuekiko jarrera i txiagoa
dute EAEko herritarrek; adibidez, ez dituzte hain begi onez har  tzen beren usadio eta ohi-
turen adierazpenak, beren hizkun  tza hi  tz egitea, beren jatorriko herrialdeko arropak janz-
tea, beren erlijioetarako tenpluak eraiki  tzea eta plaza eta espazio publikoak bete  tzea.
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Immigrazio-politika

Azken atal honetan, galdeketari eran  tzun diotenen arabera euskal erakundeek zer-nolako immi-
grazio-politika egin behar duten aztertuko dugu. Horretarako, immigrazio-politikarik egokienari
buruz, kanpora  tzeko arrazoiei buruz eta babes politikoa eska  tzen duten per tsonekin hartu beha-
rreko politikari buruz galdetu diegu bertako herritarrei.

• Sar  tzea, bertan geldi  tzea eta kanpora  tzea
• Egoera irregularrean dauden etorkinekiko politika
• Babes politikoa eska  tzen duten per tsonekiko politika

Ondoren, hartu beharreko migrazio-politikari buruzko indize sintetikoaren emai  tzak aurkeztu
ditugu eta, azkenik, ondorioak atera ditugu, atala laburbil  tzeko.

Sar  tzea, bertan geldi  tzea eta kanpora  tzea

Lehenik eta behin, jakin nahi izan dugu zer iri  tzi duten hemengo biztanleek immigrazio-politika-
rik egokienari buruz eta etorkinei hemen sar  tzeko eska  tzen zaizkien baldin  tzei buruz. Galdeketari
eran  tzun dioten herritarren %81en iri  tziz sar  tzen u  tzi behar zaie, baina legezko baldin  tzetan:
inkestatuen %67,1en ustez lan-kontratua dutenei baino ez zaie u  tzi behar sar  tzen, eta
%13,9ren iri  tziz legezko beste baldin  tza ba  tzuk bete  tzen dituzten etorkinei ere u  tzi behar zaie
sar  tzen (familia berriro bil  tzeko asmoa dutenei, errefuxiatuei…). Barometroaren 39. grafikoan
adierazi dira datu horiek.

Beraz, ia per tsona guztiak dira a  tzerritarrei sar  tzen uztearen aldekoak, baldin eta immigrazio-pro-
zesua legezko baldin  tzen arabera egiten bada; hau da, lan-kontratua tartean bada edo legezko
beste baldin  tza ba  tzuk bete  tzen badira. Herritarren %8,2, berriz, etorkin guztiei sar  tzen uztea-
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Onarpena baino arbuioa handiagoa da baldin eta diferen  tziak eragiten dituzten alderdiak
hezkun  tza-esparruarekin loturik badaude. 

2012ko datuekin alderatuta, beren jan  tziekin janztea, beren erlijioetarako tenpluak eraiki -
 tzea eta plaza publikoetan egotea modu positiboagoan har  tzen dira edo ez aurreko urtean
bezain negatiboan. 

Azkenik, etorkinak jatorriz zein herrialdetakoak diren kontuan hartuta bertako herritarrek
haiekiko adierazitako begikotasunaren harira, barometroak erakusten du begikotasuna
handiagoa dela argentinarrekiko eta 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 2012ko barometroarekin alderatuta ere, nazionalitate horiek dira bertakoen
artean begikotasun gu txien sor  tzen dutenak.



ren aldekoa da, lege aldetik inolako oztoporik jarri gabe, eta beste %6,4, aldiz, etorkinei sar  tzen
uztearen erabat kontrakoa da. Azken zifra hori, nolanahi ere, oso  txikia da.

Bilakaerari erreparatuz gero, legezko inolako oztoporik gabe sar  tzearen alde daudenen ehunekoa
jai tsi egin da zer txobait azken urtebetean, 2012ko barometroan %8,7koa bai  tzen eta 2013koan
%8,2koa izan baita. Nabarmen  tzekoa da gai horretan axolarik adierazi duten per tsonen ehune-
koak behera egin duela zer txobait, 2012an %4,6 izatetik 2013an %4,4 izatera, eta etorkinei
sar  tzen uztearen erabat aurka daudenen ehunekoak behera egin duela, 2012an %8,7 izatetik
gaur egun %6,4 izatera.

39. grafikoa. Immigrazio-politika euskal biztanleen arabera3

8G. Zure ustez, zein li  tzateke etorkinekiko immigrazio-politika egokiena?

Nabarmena da, beraz, bertako jendeak a  tzerritarren  tzat gehien onesten duen sarbide-sistema
lan-kontratuaren bidezkoa dela. Sarbiderako faktore bat bada enplegua, zein dira, bertako jen-
dearen ustez, immigrazio-politika batek izan beharko lituzkeen irizpideak immigranteak hemen
mantendu edo kanpora  tzeko? 40. grafikoak erakusten duenez, bertako biztanleriaren %54,4k
uste du lanik gabe geldi  tzea ez dela inor kanpora  tzeko arrazoi, eta hamarretik bik (%21,7) uste
du lanera datozen a  tzerritarrak lanik gabe geldituko balira kanporatu egin behar lituzketela. 

2012ko datuekin alderatuta, indiferenteen ehunekoak gora egin du nabarmen, %19,7tik
%23,6ra, eta, horren ondorioz, lanik gabe gera  tzea ez dela inor kanpora  tzeko arrazoi uste dute-
nen ehunekoak behera egin du, %56,6tik %54,4ra, eta, aldi berean, kanpora  tzeko arrazoi dela
uste dutenen por  tzentajeak ere gora egin du zer txobait, %20,3tik %21,7ra. Hala, jendearen iri -
 tziak eta jarrerak 2009-2010 urteetako ber tsuak izan dira.
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32011ra arteko Barometroetan hauek ziren galdera eta eran  tzuna: Zure ustez, zein li  tzateke langile etorkinekiko
immigrazio-politika egokiena? a) Inolako lege-eragozpenik gabe sar  tzen uztea; b) Lan-kontratua dutenei soilik
sar  tzen uztea; c) A  tzerriko etorkinei erabat debeka  tzea EAEn sar  tzea.



40. grafikoa. Etorkinak bertan geldi  tzeko eta kanpora  tzeko faktoreak

G6d. Lanera datozen a  tzerritarrak lanik gabe geldi  tzen badira denbora batez, kanporatu egin beharko lituzkete

Hemengo biztanleria, ordea, intran tsigenteagoa da legea bete  tzearen gaiarekin (41. grafikoa).
Galdeketari eran  tzun diotenen hamarretik seik (%64,6) uste du delitu bat egiten duten a -
 tzerritarrak kanporatu egin behar direla; bostetik ia bati (%17,1), berriz, edo ez zaio irudi  tzen
inork kanpora  tzeko arrazoia edo berdin zaio (%17,3). 

Hala, delituren bat eginez gero etorkinak kanpora  tzearen aldekoak direnen ehunekoak ia 5 puntu
egin du gora 2011. urtetik (%59tik %64,6ra); ez dakitenen ehunekoak ere gora egin du
(%11,8tik %17,3ra), eta kasu horietan etorkinak kanpora  tzearen kontra direnena apaldu egin da
(%25,8tik %17,1era). 

41. grafikoa. Etorkinak bertan geldi  tzeko eta kanpora  tzeko faktoreak

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

Euskal gizartea zorro  tzagoa da delituaren faktorearekin lanaren faktorearekin baino, eta deliturik
egin duten etorkinen kasuan immigrazio-politika murriztaileagoak ezar  tzearen aldekoa da.
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Delituaren karga etorkinaren gain ikusten du, eta, lanari dagokionez, aldiz, badirudi etorkinaren
aldekoago dela, eta ez dela hura bazter  tzearen aldekoa.

Egoera irregularrean dauden etorkinekiko politika

Etorkinekiko politika egokienari buruz oro har eta kanpora  tzeko balizko arrazoi ba  tzuei buruz
hemengo biztanleen iri  tzia aztertuta, jakin nahi izan dugu beren iri  tziz erakundeek zein ildori
jarraitu beharko lioketen administrazio-egoera irregularrean dauden a  tzerritarren kasuan.

EAEko herritarren %51,7k uste du gobernuak lana duten a  tzerritarren egoera baino ez lukeela
erregularizatu behar (42. grafikoa). Bertako herritarren %16,6k uste du bizileku-baimenik ez
duten guztiak kanporatu beharko liratekeela; %14,7k, berriz, etorkin guztiak erregularizatu
behar liratekeela, “paperak emanda”; eta %9,7k, azkenik, beren herrialdera i  tzul  tzeko baliabi-
deak eman beharko li  tzaizkiekeela uste du.

Azken barometroko zifra horiek 2012koarekin alderatuta, 10,6 puntu egin du gora lana duten
per tsonak soilik erregularizatu beharko liratekeela uste duten per tsonen por  tzentajeak; aldiz,
behera egin du egoera irregularrean dauden per tsona guztiak kanporatu beharko liratekeela uste
dutenen ehunekoak, 2012an %21,3 izatetik 2013an %16,6 izatera. 2012ko datuen arabera,
bazirudien lanak aurrez ematen zuen balio instrumentala eta ziurtasuna ahuldu egin zirela, baina
i txura batean, 2013an ez da joera hori berre tsi.

%14,7k uste du erakundeek etorkin guztien egoera erregularizatu beharko luketela, eta %16,6k,
berriz, bizileku-baimenik ez duten a  tzerritar guztiak kanporatu beharko liratekeela pen tsa  tzen
du. Nahiz eta azken urteetan aldaketa handirik ez den izan, 2008ko datuekin aldera  tzen badu-
gu, ikusiko dugu nola handitu den lana duten per tsonak soilik erregulariza  tzearen aldekoak dire-
nen ehunekoa. Etorkin guztiak erregularizatu beharko liratekeela uste dutenen ehunekoak nabar-
men egin du behera 2012ko datuekin alderatuta, eta, aldiz, modu batera edo bestera –hau da,
beren herrialdera i  tzul  tzeko baliabideak emanda edo denak kanporatuta– etorkinak kanpora -
 tzearen alde daudenen ehunekoak gora egin du, %26,3ra hain zuzen. 

42. grafikoa. Egoera irregularrean dauden etorkinekiko politika

G9. Zure ustez, zer egin beharko luke Gobernuak egoera irregularrean dauden etorkinekin? 
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Babes politikoa eska  tzen duten per tsonekiko politika

Babes-politikoa eska  tzen duten errefuxiatuekin egin beharreko politikari buruz hemengo jende-
ak zer iri  tzi duen ere jakin nahi izan dugu. 43. grafikoan ageri denez, %47,7 babesa ematearen
aldekoa da, beti ere egiazta  tzen bada jazar  tzen ari zaizkiela; %20,3 mugarik gabe babestearen
aldekoa da, eta, azkenik babes-politikoa eska  tzen duten per tsonen kopuru mugatu bat har -
 tzearen aldekoa da %7,6. 

2012ko datuekin alderatuta, behera egin du nabarmen urtean kopuru mugatu bat har  tzearen
alde daudenen ehunekoak; hori izan da alde nagusia. Babes politikoa jazar  tzen ari zaizkiela
froga  tzen dutenei eman behar zaiela uste dutenen ehunekoak 5,3 puntu egin du gora, eta gora
egin du, orobat, inolako mugarik gabe babesa eman behar zaiela uste dutenen por  tzentajeak ere
(%16tik %20,3ra).

43. grafikoa. Babes politikoa eska  tzen duten per tsonekiko politika

10G. Zure ustez, zer egin beharko li  tzateke babes politikoa eska  tzen duten per tsonekin? 

Arlo horretako galderei emandako eran  tzunekin (galdetegiko g6d, g6f, 8g, 9g eta 10g itemak)
hartu beharreko migrazio-politikaren gainean euskal gizarteak duen jarrerari buruzko indize par -
 tziala landu dugu. Indize hori 0 eta 10 puntu artekoa da; horrela, jarrera i txiena eta murriztaile-
ena dutenak 0 puntutik hurbilago ageri dira, eta jarrera positiboena eta irekiena dutenak 10 pun-
tutik hurbilago. 

Ikerketa-eremu horretan ere estatistika aldetik alde esangura tsuak hauteman ditugu herritar mul -
 tzo ba  tzuen eta besteen artean, guru  tzaketa edo goiburuko aldagaien arabera. Horrela, jarrera
toleranteena eta irekiena ageri duten per tsonek profil hau dute:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 18 eta 29 urte bitarteko per tsonak (5,22) eta 30 eta 44 urte bitartekoak (5,20 puntu)
• Bigarren mailako ikasketak dituzten per tsonak (5,17) erdi-mailako uniber tsitate-ikasketak

dituztenak (5,42), eta goi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituztenak (5,68 puntu)

76

2013 Barometroa A    tzerriko immigrazioaren inguruko per    tzepzioak eta jarrerak

13,3

17,2

21,0

13,9

16,0

20,3

39,1

52,4

43,0

47,5

42,4

47,7

12,8

11,5

14,0

14,4

16,5

7,6

5,3

4,3

6,0

8,0

9,7

11,7

29,4

14,6

16,0

16,3

15,3

12,6

%0 %20 %40 %60 %80 %100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Mugarik eta baldintzarik gabe hartu Hartu, jazarriak daudela egiaztatzen bada
Hartu, baina urtean kopuru jakin bat baino ez Ez hartu, inola ere
Ed/Ee



– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin pozik dauden per tsonak (5,38 puntu)
• Ikasleak (6,05 puntu)
• Estatus sozioekonomiko altua duten per tsonak (5,72) eta erdi-mailako estatusa dutenak

(5,27 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hi  tz egiten duten per tsonak (5,29 puntu)
• Agnostikoak, ateoak eta erlijioarekiko axolarik ez dutenak (5,45 puntu)
• Batez ere euskaldun senti  tzen diren per tsonak (5,28 puntu)
• Ezkerreko ideologia duten per tsonak (5,36) eta zentro-ezkerrekoa dutenak (5,35 puntu)
• Beren burua oso aber  tzale  tzat duten per tsonak (5,21) eta aber  tzale moderatu  tzat dutenak

(5,18 puntu)

– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona baikorrak (5,32 puntu)
• Etorkizunari begira aurreikuspen onak (5,32) eta normalak dituzten per tsonak (5,27

puntu)
• Eremu pribatuan etorkinekin hartu-eman handia duten per tsonak (5,30 puntu)
• Eremu publikoan etorkinekin hartu-eman handia duten per tsonak (5,39 puntu)

Beste muturrean, migrazio-politikarekiko ikuspegi murriztaileena eraku tsi eta, beraz, immigra-
zioarekiko jarrera uzkurrena agertu duten per tsonen profila dugu. Hauexek dira:

– Ezaugarri soziodemografikoak:

• 65 urtetik gorako per tsonak (4,71 puntu)
• Lehen mailako ikasketak dituzten per tsonak (4,37 puntu)

– Ezaugarri sozioekonomikoak:

• Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura ez dauden per tsonak (4,74) eta egoera
horren ardurarik ez dutenak (4,96 puntu)

• Lanean ari diren per tsonak (5,18), langabezian daudenak (4,83), e txekoandreak (4,77) eta
erretiroa hartutakoak (4,69 puntu)

• Estatus sozioekonomiko erdi-mailako baxua duten per tsonak (4,70), eta baxua dutenak
(4,82 puntu)

– Ezaugarri ideologiko-identitarioak:

• Euskaraz hi  tz egiten ez duten per tsonak (4,73 puntu)
• Per tsona katoliko praktikanteak (4,78) eta ez-praktikanteak (4,91 puntu)
• Batez ere espainiar senti  tzen diren per tsonak (4,06 puntu)
• Zentroko ideologia duten per tsonak (4,71) eta eskuinekoa dutenak (4,43 puntu)
• Beren burua nazionalista espainiar  tzat jo  tzen duten per tsonak (4,62 puntu)
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– Ezaugarri psikosozialak eta harremanekin loturikoak:

• Per tsona ezkorrak (4,69) eta beren burua ez ezkor  tzat eta ez baikor  tzat ez duten per tsonak
(4,98 puntu)

• Etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituzten per tsonak (4,76 puntu)
• Eremu pribatuan etorkinekin inolako hartu-emanik ez duten per tsonak (4,82 puntu)
• Eremu publikoan etorkinekin inolako hartu-emanik ez duten per tsonak (4,52 puntu)
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Immigrazio-politika

Laburbilduz, euskal gizarteak immigranteen lan-egoerarekin lo  tzen du, neurri handi bate-
an, migrazio-politika. Izan ere, galdekatuak izan diren per tsona gehienek onar  tzen dute
immigranteen sarrera, baldin eta lan-kontraturik badute. Tesi hori ahuldu egin zen 2012ko
barometroan, baina indartu egin da berriro 2013koan.

Bestalde, behin bertara etorri ondoren, jendeak ez du uste lana gal  tzeak immigrantea
kanpora  tzeko arrazoi izan behar duenik; izan ere, gehienek uste dute ez direla kanporatu
behar aldi batez lanik gabe gera  tzen diren a  tzerritarrak. Aldiz, delituak egin izana da, ber-
tako jendearen  tzat, a  tzerritarrak kanpora  tzeko arrazoi nagusietako bat. EAEko herritarren
por  tzentaje handi batek uste du delituren bat egin duten a  tzerritarrak kanporatu egin
beharko liratekeela, eta, gainera, gora egin du delituak egitea etorkinak kanpora  tzeko arra-
zoi dela uste dutenen ehunekoak (%64,6).

Lan-kontratuak garantia inplizitu ba  tzuk dituela uste du gizarte har  tzaileak, etorkinaren
integrazioa pausoz pausokoa izango denaren nolabaiteko bermea ematen diolako; hori
horrela, etorkinak hemen finka  tzeak sor dezakeen ziurgabetasuna gaindi  tzen da. 

Beraz, lan-kontratua, sar  tzeko baldin  tza izateaz gain, a  tzerritarrak erregulariza  tzeko oina-
rria ere bada, bertako biztanleen begietara. Bertako jendeak uste du lan-kontratua eraba-
kigarria dela immigrazioa “kontrolatua” izateko; izan ere, komunikabideetan eta gizarte-
diskur tsoetan 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 ahul  tzen joan da, krisiaren ondorioz.

Lan-kontratuak beste muturra erakusten du, gizarte-har  tzailearen behar eta kopuruetara
egokitutako immigrazioarena, hain zuzen. Izan ere, halaxe da; immigrazioa beharretara
molda  tzen da, izan hura legezko edo legez kanpoko, baina gizarte har  tzaileak ez du horre-
la ikusten.



3. Immigrazioaren aurreko
toleran  tzia-indizea: tipologia bat
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Aurreko urteetan bezala, immigrazioarekiko toleran  tzia-indizea kalkulatu dugu; 2007tik ari gara
lan  tzen indize hori. Gure barometroko 65 galderei euskal biztanleek emandako eran  tzunen ara-
bera osa  tzen dugu indize hori. Adierazle horrek 0 eta 100 arteko digitu bat ematen du, eta bil-
dutako informazio guztia labur  tzen du digitu horretan.

Hauxe da Immigrazioarekiko Toleran  tziaren gure definizioa: euskal gizarteak etorkinenganako
duen enpatia-gaitasuna, estereotipo negatiboak alde batera uztea, “besteengan” konfian  tza iza-
tea eta “gu” kon  tzeptu malguagoa izatea (nazionalismo metodologikoa gaindi  tzea). Hizkera
arruntagoan, euskal gizartearen “ahultasunaren per  tzepzio subjektiboa” neur  tzeko adierazlea da
immigrazioarekiko gure toleran  tzia-indizea. Aurreko urteetako barometroen beste  txosten ba -
 tzuetan ere adierazi izan dugu: per tsonek segurtasuna, konfian  tza eta orainari eta etorkizunari
aurre egiteko tresnak dituztela senti  tzen duten neurrian (nortasunaren berezko ezaugarrien ondo-
rio eta emozio, ekonomia, ongizate eta abarren aldetik ingurune per tsonal eta sozial sendoa
eduki  tzearen ondorio izan daiteke hori), meha txu sozial eta per tsonal gu txiago senti  tzen dute
etorkinen etorrera dela-eta, erreparo eta errezelo gu txiago adierazten dute, eta gure eskalan
puntu gehiago eskura  tzen dituzte. Eta alderan  tziz.

Urtero bezala, aurten ere zenbait doikun  tza  txiki egin ditugu, halabeharrez, indizea kalkula  tzeko;
izan ere, 2013ko Barometroan beste galdera ba  tzuk sartu ditugu, aurreko urteetan erabilitako
galdetegiekin alderatuta: galdera ba  tzuk aurreko urteetatik berreskuratu ditugu eta beste ba  tzuk
erabat berriak dira. Fun tsean, aurreko urteetako prozesu berari jarraitu diogu indizea lan  tzeko;
2012ko barometroarekin alderatuta 7 item sartu ditugu (2011n baino 3 item gehiago soilik), eta
hortik etorri dira derrigorrezko aldaketa bakarrak. Behar den moduan haztatu ditugu item horiek,
eragindako bi esparruak (Estereotipoak eta Euskal Gizartea) 0 eta 10 puntu artekoak izan daite-
zen. 

Guru  tzaketa edo goiburuko aldagaiei dagokienez, jokabideak bereiztea da horien helburua, eta,
alde horretatik, iaz sartutako ba  tzuk ken  tzea erabaki dugu, nortasun-ezaugarriekin loturiko ba -
 tzuk, hain zuzen, eta horien ordez aldagai psikosozialak eta harremanekin loturikoak bil  tzen
dituen goiburu bat finkatu dugu. Ezaugarri soziodemografikoen, sozioekonomikoen eta ideologi-
ko-identitarioen ohiko goiburuei gehitu diegu berri hori.

Harremanekin eta ezaugarri psikosozialekin loturiko goiburu horrek honako aldagai hauek bil  tzen
ditu: bizi  tzaren aurreko baikortasuna edo ezkortasuna; etorkizunari begirako aurreikuspenak; zer
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auzo motatan bizi diren; eta eremu pribatuan nahiz eremu publikoan a  tzerritarrekin zenbateko
hartu-emana duten. 

Immigrazioarekiko toleran  tzia-indize hau lan  tzeko arrazoia da, hasteko eta behin, elementu jakin
ba  tzuei buruz euskal herritarrek zer iri  tzi duten jakitea, eta behin elementu eta iri  tzi horiek jakin-
da, euskal gizartearen “iri  tzia” sintetizatuko duen elementu bat izatea, eta gerta  tzen ari diren
sakoneko aldaketak eta joerak bereizteko tresna bat eskura  tzea. Hori dela eta, per tsona bakoi -
 tzaren iri  tzia banaka sintetizatuko duen lanabesa behar dugu eta, aldi berean, azpitaldetan  txer-
ta daitekeena eta azpitalde horien artean alderaketak egiteko aukera emango duena. Tresna
horren bidez, informazio oso zeha  tza dugu euskal gizartearen per  tzepzio, balio, iri  tzi eta jarrerei
buruz eta, aldi berean, informazio osoa dugu, herritarren kolektibo edo azpitaldetan bana daite-
keena. 

Gainera, datuen segidak aztertuta, aukera dugu a  tzerritarrak har  tzeko immigrazio-prozesuaren
harira euskal gizartean sor  tzen diren per  tzepzio, iri  tzi eta jarreren fenomeno interesgarriaren berri
jakiteko, eta horietan gerta  tzen diren joerei errepara  tzeko. Euskal gizartea eta gure ingurune hur-
bilekoa (Espainia, Fran  tzia, Europa hegoaldea) hedapen eta garapen ekonomiko bete-betean zen
garaian hasi zen immigrazio-prozesu hori, oparoaldi horri eustekotan behar-beharrezkoa bai  tzen
kanpotik eskulan ugari iristea. 2008tik aurrera, ordea, ekonomia izugarri moteldu da eta azken
40-50 urtetan Europan eta munduan izan den krisi ekonomiko la  tzena etorri da ondotik, eta
immigrazio-prozesuak testuinguru horretan izan du jarraipena.

Aurreko urtean aipatu genuen euskal hazkunde ekonomikoaren an  tzeko joerari jarrai  tzen diola
gure toleran  tzia-indizeak. BPGaren bidez neur  tzen da hazkunde ekonomiko hori eta, hain zuzen,
adierazle horren eskutik joan da, urteotan guztiotan, gure indizea. Segidan datu gu txi ditugu
oraindik (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 eta 2013), baina ohartu gara BGP hazten den
urteetan, eskutik, immigrazioarekiko toleran  tzia-indizea ere hazi egiten dela, eta, aldiz, BPGaren
hazkundea negatiboa denean, murrizketak gerta  tzen direla toleran  tzia-indizearen balioetan ere.

Usteen eremuan gabil  tza oraindik ere, baina egiaz, gure irudipena da biak ala biak, BPG eta gure
toleran  tzia-indizea, gizartearen konfian  tzaren edo zalan  tzaren adierazle direla i txura batean;
hala, gizartean, politikan eta ekonomian zalan  tza handiak dauden egoeretan, toleran  tzia-
indizearen balioak ere behera egiten du, eta alderan  tziz, konfian  tza eta baikortasun handiagoko
egoeretan, gure indize horren balioak ere gora egiten du.

2013ko Barometroan, toleran  tzia-indizearen balioa 55,35 puntukoa izan da euskal gizarte oso-
rako, 2012ko balioa baino puntu eta erdi handiagoa. 2013ko bigarren hiruhilekorako a -
 tzeraldiaren amaiera eta hirugarren hiruhilekorako susper  tze apal baten hasiera (hazkunde posi-
tiboa) iragar  tzen zuten adierazpenak en  tzuten aritu gara 2013. urte osoan, bai eta 2014an eko-
nomia susper  tzen hasiko dela ere. Beraz, badirudi iragarpen horiek eragina eta isla izan dutela
eta nolabaiteko konfian  tza berreskuratu dugula gure etorkizunean; eta, aldi berean, arindu eta
leundu egin ditugula gure jarrera geurekoi eta endogamikoenak, azken urteotan hartutako horiek. 

Joan den urtean, 2012ko Barometroko datuek eraku tsi zuten euskal gizartean aldaketa
esangura tsua gertatu dela a  tzerriko immigrazioarekiko iri  tzietan, eta EAEko herritarrek ez dutela
etorkin guztien  tzako onar  tzen hezkun  tza eta osasun-arreta jaso  tzeko eskubidea; ai  tzitik, soilik
administrazio-egoera erregularrean daudenek izan beharko lukete eskubide hori, euskal gizarte-
aren iri  tziz.

2013 Barometroa A    tzerriko immigrazioaren inguruko per    tzepzioak eta jarrerak
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1. grafikoa. 2013ko toleran  tzia-indizea 

Iturria: egileek egina.

Beldur ginen guztionak diren eskubide jakin ba  tzuk pixkanaka muga  tzen eta ahul  tzen joango ote
ziren, baina aurten egiaztatu dugunez, jarrera eta iri  tzi toleranteagoak hartu ditu berriro euskal
gizarteak, eta ez du immigrazioa arazo  tzat hartu. Lasaigarria izan da iaztik honako jira hori. 

Nolanahi ere, 2007tik hona gure indizearen bilakaera aztertuta, bi kontu nabarmendu nahiko
genituzke:

• lehenik eta behin, azpimarratu nahi dugu euskal gizarteak nolabaiteko konfian  tza berres-
kuratu duela eta jarrera toleranteagoak hartu dituela berriro a  tzerriko immigrazioarekiko,
joan den urtean gure indizeak jai tsiera kezkagarria izan eta gero;

• bigarrenik, nabarmena da, euskal gizarteak immigrazioarekiko adierazitako toleran  tzia
handiagoko eta  txikiagoko iri  tziak eta jarrerak sendoak direla, i txuraz; izan ere, gizarte,
politika, administrazio eta ekonomia aldetik baldin  tzak gogorrak izan arren, gure indize-
aren balioak 53,62 eta 58,74 artekoak izan dira urteotan guztiotan.

2. grafikoa. Toleran  tzia-indizearen bilakaera. 2007-2013

Iturria: egileek egina.
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Immigrazioarekiko toleran  tzia-atalasea behera egiten hasi zen 2009an, eta, beraz, 2013ko baro-
metroaren datuek joera horren aldaketa adieraz dezakete.

Azkeneko urteotan, 2008an gaur egungo krisia lehertu zenetik, egoera soziala, politikoa eta eko-
nomikoa oso gogorra da: baliabide ekonomikoak urritu egin dira, aurrez inoiz ez bezala; langabe-
zia izugarri hazi da; lanerako aurreikuspenak desagertu egin dira; eta etorkizunari begira ez dago
inolako ziurtasun eta konfian  tzarik. Egoera horrela, euskal gizarteak ez du krisiaren aurretik zuen
konfian  tzarik, baina badirudi, oro har, jakin duela zuhurtasunez eta soseguz irauten, jasan ditu-
gun eta jasaten ari garai  txar horiei aurre egiten, immigrazioa arazo bihurtu gabe eta etorkinei
egoeraren errua ego  tzi gabe. 

Euskadiko eta Espainiako ongizate ekonomikoak izan duen bilakaeraren pareko joera du gure
indizeak ere (ikusi 3. grafikoa): 2012an, gure toleran  tzia-indizeak hiru puntu eta erdi inguru egin
zuen behera, oso behera ere, BPGaren jai tsiera nabarmenarekin batera. 2013an, aldiz, ia bi
puntu egin du gora gure indizeak, i txura batean, urtean zehar BPGak izan duen joera aldaketa-
rekin bat etorriz.

3. grafikoa. BPGaren urtetik urterako aldaketa-tasak (%) 2008-2013

Iturria: EIN, Eustat eta egileek egina

2011n esan genuena berre tsiko dugu beste behin: “Sentimendu komuna (tribala) indarra, segur-
tasuna eta etorkizunera begirako konfian  tza direnean, euskal gizarteak konfian  tza eta eskuzabal-
tasuna adierazten ditu immigranteen komunitatearekiko, baina kezka, segurtasunik eza eta
konfian  tza falta orokor  tzen direnean, leku guztietan ikusten ditu meha txuak euskal gizarteak;
hala nola, per tsona immigrante a  tzerritarren etorreran”.

Euskal gizarteak agertutako konfian  tza ahuldu egin da azken urteotan, eta horrek isla izan du
euskal gizartea osa  tzen duten bertakoen eta etorkinen eguneroko bizikide  tzan; izan ere, indarra
eta sinesgarritasuna eman die a  tzerriko immigrazioari buruzko estereotipo negatibo askori, gure
erkidegoan oso hedaturik dauden estereotipoei.

Administrazioen arreta eta kezka nagusia jada ez da Euskadik zenbateko ahalmena duen etorki-
nak har  tzeko eta bertan finka  tzeko; ai  tzitik, kezka nagusia da kolektibo horiek euskal gizartean
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integra  tzea eta egiazko kulturartekotasunak sor  tzen dituen erronkei aurre egitea. Carlos
Giménezen hi  tzetan, bizikide  tzak eska  tzen dituen baldin  tza materialak bila  tzetik bizikide  tza
osasun tsua ahalbidetuko duten elementu ukiezinak lor  tzeko ahaleginera igaro gara.

I txuraz, 2014an ekonomia susper  tzen hasiko da Europako, Espainiako eta EAEko gizarteetan,
eta horrek etorkizunera begira konfian  tza berreskura  tzea eta kezkak eta zalan  tzak gu txi  tzea eka-
rriko du. Beraz, susperraldi horrek, eskutik, estrategia eta ekin  tza aldaketa bat ekar dezakeela
ematen du; bizikide  tza hobe  tzeko eta jokabide eta jarrera barne-bil  tzaileak indar  tzeko oinarriak
finka  tzea izango da estrategia eta ekin  tza aldaketa horren ahalegin nagusia.

Ildo horretan ari dira jada lanean zenbait programa eta ekimen, herritarren eta elkarteen sareak
sor  tzeko eta a  tzerriko immigrazioari buruzko estereotipo negatiboei aurre egiteko; izan ere, kohe-
siorako eta elkartasunezko bizikide  tzarako oso kaltegarriak dira estereotipo horiek. Europan, lan-
ildo horren alde egiten ari dira, eta Espainiako eta Euskal Herriko hainbat udalerri ere lanean ari
dira jada bide horretan. Datozen urteetan gure indizeko balioetan isla izan beharko du lan horrek,
euskal gizartea toleranteagoa dela adieraziko duten datuen eskutik. 

Galdeketari eran  tzuten dioten per tsonek hamar arlotan eskura  tzen dituzten puntuazioak gehitu-
ta lor  tzen dugu gure toleran  tzia-indizea. Hauek dira hamar arlo horiek: etorkinen biztanleriaren
BOLUMENAren per  tzepzioa; a  tzerritiko immigrazioa ARAZO  TZAT har  tzea; euskal EKONOMIAN
duen eraginari buruzko iri  tzia; EUSKAL GIZARTEAN duen eraginari buruzko iri  tzia; BIZIKIDE -
 TZA-EREDUEI buruzko per  tzepzioa; ESTEREOTIPOEK irautea; ESKUBIDEAK eta zerbi  tzuak
eskura izateari buruzko jarrera; HARREMANETARAKO ESPAZIOEI buruzko iri  tzia; IMMIGRAZIO-
POLITIKARI buruzko ikuspegia; eta a  tzerriko immigrazioak gure gizartean dituen ERABATEKO
ERAGINEI buruzko per  tzepzioa.

Euskal gizarteak arlo horietan izan duen eta duen jokabidearen bilakaera ez da uniformea izan
urteotan guztiotan (ez dugu 2007ko daturik). Horrenbestez, puntu hauek azpimarra di  tzakegu:

• immigrazioa arazo  tzat har  tzeari buruz, hobekun  tza nabarmena izan da euskal iri  tzi publi-
koan eta gizarteak, oro har, ez du “arazo  tzat” har  tzen fenomeno hori. Uneotan gure erki-
degoak askoz arazo garran  tzi tsuagoak ditu eta ez du immigrazioa horien artean sar  tzen;

• immigrazioak kulturalki euskal gizartean eragina izan dezakeen galdetuta, euskal gizarte-
aren per  tzepzioa eta jarrera tolerantea eta konfian  tzazkoa da, eta egonkor samarra urteo-
tan guztiotan. Etorkinek eskubideak eta zerbi  tzuak eskura  tzeko duten aukerari buruz,
jarrerak okertu egin dira azken urteotan, nahiz eta euskal gizarteak, oro har, jarrera ire-
kiak izan oraindik ere;

• euskal gizarteak jarrera, sinismen eta iri  tzi ber tsuei eusten die, baina immigrazioaren
bolumenari buruz, a  tzerritarrekin erlaziona  tzeko espazioei buruz eta haien etorrerak eus-
kal gizartean izan dituen eta dituen erabateko eraginei buruz galdetuta, jarrera horiek
duela zenbait urte baino uzkurragoak eta mesfidatiagoak dira;

• immigrazioak euskal ekonomian duen eraginari buruzko per  tzepzioari dagokionez eta
immigrazio-politiken aurrean hartu beharko genukeen jarrerari dagokionez, euskal gizar-
teak uzkurtu egin du bere jarrera urteotan guztiotan, eta konfian  tza galdu du immigra-
zioaren eragin positiboetan, nahiz eta oraindik ere tarteko balioei eusten dien;

Immigrazioaren aurreko toleran  tzia-indizea: tipologia bat
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• azkenik, bi arlo bereziki ain  tzat har  tzekoak dira, bi arrazoirengatik: euskal gizartearen
jarrera okertu egin delako, batetik, eta toleran  tzia-maila  txikienak bi arlo horietan izan
direlako, bestetik. A  tzerriko immigrazioarekiko EAEko herritarren artean errotuta dauden
estereotipo negatiboei buruz eta haien jarrera, iri  tzi eta jokabideetan indarrean diren
bizikide  tza-ereduei buruz ari gara; izan ere, iri  tzi gero eta zorro  tzago, uzkurrago eta into-
leranteagoak dira, oro har. 

4. grafikoa. Puntuazioen bilakaera 10 arloetan. 2008-2013

Iturria: egileek egina.

Aurreko  txostenetan egin izan dugun bezala, per tsona-talde ba  tzuek eta besteek immigrazioare-
kiko dituzten iri  tzi, per  tzepzio, jokabide eta jarreretan egon daitezkeen aldeak aztertu ditugu
2013ko barometroan ere. Euskal gizartean oraingoan ere ez dugu hauteman muturreko talderik,
ez dago muturreko puntuaziorik duen azpitalderik gure toleran  tzia-indizean: orain arteko azter-
ketetan eskuratu ditugun segmentazio guztietan, talde batek eskuratu duen puntuazio  txikiena
42 puntukoa izan da, eta handiena, 71 puntukoa. Hau da, eskuratutako biztanle-segmentu guz-
tiak tarte horretan daude.

Guru  tzaketako edo goiburuko hainbat aldagai baliatu ditugu bereizketa egiteko eta, herritarrek
immigrazioarekiko agertu duten toleran  tzia-mailaren arabera, euskal biztanleak talde batean edo
bestean sailka  tzeko. Aurten, aldagai soziodemografikoak (5), ideologiko-identitarioak (5), sozioe-
konomikoak (4) eta psikosozialak eta harremanekin loturikoak (5) baliatu ditugu.

Aldagai horien artean esangura tsuak 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 ani  tzeko beste edozein ana-
lisiren aurretik egin beharrekoa. Mugatua da, aldagai soziodemografiko aske batek ezkutatu egin
dezakeelako elkarri eragiten dioten beste aldagai ba  tzuen eragina edo ondorioa. Adibidez, elka-
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rri oso lotutako aldagaiak izaten dira ba  tzuetan, eta alde biko analisi batean zaila da horietako
bakoi  tzak duen eginkizuna bereiztea; aldiz, aldagai ani  tzeko analisiak bakoi  tza bere lekuan jar -
 tzen du. Immigrazioari buruzko jarrerekin zerikusia duten kontuak azter  tzen ditugunean, maiz
nahasten dira aldagai hauek: “adina” (hezkun  tza-mailari, euskaraz hi  tz egiteari edo ez egiteari,
lanbideari eta abarri lotua), “hezkun  tza-maila” (adinari, estatusari, diru-sarrerei eta abarri lotua),
“lanbidea” (estatusari, hezkun  tza-mailari, diru-sarrerei eta abarri lotua) eta “estatusa” (hezkun -
 tza-mailari, diru-sarrerei eta abarri lotua). Horregatik, bereiz azter  tzen baditugu bi aldagai horiek,
baliagarri izango dira taldeak diskrimina  tzeko (adibidez, gazteak jarrera irekiekin lo  tzen dira, eta
adinekoak jarrera i txiagoekin; edo esaten da heziketa gu txien duten per tsonak ez direla hezike-
ta gehien dutenak bezain toleranteak), baina, elkarrekin azter  tzen baditugu, gerta daiteke baten
baino gehiagoren eragina ez nabari  tzea.

Eta horrelaxe gerta  tzen da beste aldagai hauekin ere: ideologia politikoarekin, euskal identitate-
aren edota espainiar identitatearen sentimendu subjektiboarekin, euskal edo espainiar naziona-
lismo-mailarekin eta abarrekin.

Bigarrenik, eta aurreko aldagai bakarreko eta bi aldagaiko analisiak osa  tze aldera, aldagai ani -
 tzeko metodologiak baliatu ditugu. Izan ere, metodologia horiek lagundu egiten digute aldagaien
arteko harremanak hobeto uler  tzen, geroari aurre har  tzeko ahalmenik handiena dutenak
nabarmen  tzen, aldagai ba  tzuen eta besteen eragin guru  tzatuak saihestuz eta indargabetuz, eta
zer errealitatetan bizi garen hobeto jakiteko aukera emanez.

Urtero bezala, azterketa errazenekin hasiko gara, aldagai bikoekin. 2013ko Barometroan balia-
tutako aldagai soziodemografikoen analisiak aurreko Barometroetan atera genituen ondorioak
azpimarratu ditu berriro ere: a  tzerriko immigrazioarekiko toleran  tzia handiagoa eta toleran  tzia
 txikiagoa erakusten duten taldeak daude euskal biztanleen artean; euskal biztanleen artean talde
ba  tzuek puntuazio askoz handiagoak lor  tzen dituzte toleran  tzia-indizean (talde irekiagoek eta
toleranteagoek) eta beste talde ba  tzuek puntuazio nabarmen  txikiagoak lor  tzen dituzte (a  tzerriko
immigrazioarekiko uzkurrago eta i txiago joka  tzen duten taldeek):

• immigrazioarekiko nabarmen toleranteagoak dira 18 eta 29 urte bitarteko per tsonak
(58,26 puntu) eta 30 eta 44 urte artekoak (58 puntu), 45 eta 64 urteko artekoak (53,97
puntu) eta 65 urtekoak eta hortik gorakoak baino (51,92 puntu)

• immigrazioarekiko nabarmen toleranteagoak dira goi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituz-
ten per tsonak (64,07 puntu) eta erdi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituztenak (60,25
puntu), lehen mailako ikasketak dituztenak baino (48,74 puntu)

• immigrazioarekiko nabarmen toleranteagoak dira Gipuzkoan bizi diren per tsonak (57,30
puntu), Bizkaian bizi direnak baino (54,28 puntu)

• immigrazioarekiko nabarmen toleranteagoak dira per tsona agnostikoak, ateoak eta erlijioa-
rekiko axolarik ez dutenak (59,81 puntu) katolikoak baino, horiek praktikanteak izan
(53,04 puntu) edo ez (54,07 puntu)

• immigrazioarekiko nabarmen toleranteagoak dira euskaraz hi  tz egiten duten per tsonak
(57,45 puntu), euskaraz hi  tz egiten ez dutenak baino (53,08 puntu)

• immigrazioarekiko nabarmen toleranteagoak dira euskaldun soilik edo espainiar baino
gehiago euskaldun senti  tzen direnak (57,11 puntu) eta espainiar bezain euskaldun senti -
 tzen direnak (53,56 puntu), espainiar soilik edo euskaldun baino gehiago espainiar senti -
 tzen direla esan dutenak baino (49,17 puntu).
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• immigrazioarekiko nabarmen toleranteagoak dira ezkerreko ideologia duten per tsonak
(58,53 puntu) eta zentro-ezkerrekoak (58,94 puntu), zentrokoak (50,92) eta eskuinekoak
baino (49,66 puntu)

• immigrazioarekiko nabarmen toleranteagoak dira beren burua oso aber  tzale  tzat jo  tzen
duten per tsonak (57,18 puntu), eta aber  tzale moderatu  tzat jo  tzen dutenak (56,36 puntu),
beren burua muturreko espainiar nazionalista  tzat edo espainiar nazionalista moderatu  tzat
jo  tzen dutenak baino (51,55 puntu)

• immigrazioarekiko nabarmen toleranteagoak dira e txean hilean 2.500 €-tik gorako diru-sarre-
ra garbiak dituzten per tsonak (61,12 puntu) eta 1.800 eta 2.500 € arteko diru-sarrerak dituz-
tenak (58,87 puntu), 1.000 €-tik beherako diru-sarrerak dituztenak baino (50,78 puntu) 

• immigrazioarekiko nabarmen toleranteagoak dira beren egungo egoera ekonomikoarekin
gustura dauden per tsonak (61,98 puntu), gustura ez daudenak baino (50,78 puntu)

• immigrazioarekiko nabarmen toleranteagoak dira ikasten dauden per tsonak (65,13 puntu),
langabezian daudenak (54,10 puntu), erretiroa hartuta daudenak (51,75 puntu) eta e txeko
lanetan ari  tzen direnak baino (50,16 puntu) 

• immigrazioarekiko nabarmen toleranteagoak dira estatus altua duten per tsonak eta erdi-
mailako altua dutenak (63,22 puntu), estatus erdi-mailako baxua dutenak (52,34 puntu)
edo baxua dutenak baino (51,59 puntu)

• immigrazioarekiko nabarmen toleranteagoak dira baikorrak direla dioten per tsonak (58,31
puntu), ezkorrak direla diotenak baino (51,89 puntu)

• immigrazioarekiko nabarmen toleranteagoak dira etorkizunari begira aurreikuspen onak
dituzten per tsonak (61,01 puntu) eta aurreikuspen normalak dituztenak (58,67 puntu),
aurreikuspen  txarrak dituztela diotenak baino (51,44 puntu)

• immigrazioarekiko nabarmen toleranteagoak dira bizilagun gehienak bertakoak diren auzoetan
bizi direnak (56,76 puntu), hainbat jatorritako per tsonak nahasten diren auzoetan bizi direnak
(53,08 puntu) eta etorkinak gehiengo diren auzoetan bizi direnak baino (52,43 puntu)

• immigrazioarekiko nabarmen toleranteagoak dira eremu pribatuan etorkinekin hartu-eman
handia duten per tsonak (59,03 puntu) edo noiz edo noiz hartu-emanak dituztenak (56,48
puntu), haiekin inolako hartu-emanik ez dutela esaten dutenak baino (53,33 puntu)

• immigrazioarekiko nabarmen toleranteagoak dira a  tzerriko etorkinekin hartu-eman handia
duten per tsonak (58,22 puntu), haiekin inolako hartu-emanik ez dutela esaten dutenak
baino (52,12 puntu)

Datu horiek eta aurreko urteetan jasotakoak alderatuta, ia ez dugu aipa  tzeko moduko alderik
nabaritu. 2013an, sexuaren aldagaia ez da bereizlea izan; 2008an, 2010ean, 2011n eta
2012an ere horrela gertatu zen. Habitataren aldagaia ere ez da esangura tsua izan aurten, eta
horrela gertatu zen 2008an, 2011n eta 2012an ere. Beharbada, hasieran, etorkinak ez ziren
modu uniformean iri tsi gure gizarteko habitat guztietara, baina, olio-orbanaren pare, immigra-
zioaren fenomenoa gure geografiako leku guztietara zabaldu den heinean, habitataren aldagaia
jada ez da hain esangura tsua gure azterlanetan.

Aldagai aske gehienak bereizleak dira EAEko biztanleen jarrerekiko, nahiz eta ba  tzuk besteak
baino gehiago izan. Gainera, jakin badakigu aldagai soziodemografiko, ideologiko-identitario,
sozioekonomiko eta nortasunarekin eta kulturartekotasunarekin loturiko ba  tzuek oso harreman
estua dutela elkarren artean, elkar indar  tzen dutela, elkarren ondoan ezar  tzen direla edo elkar
indargabe  tzen dutela. 

Elkarreragin horiek argi  tzeko eta gerta daitezkeen eragin konbinatuak indargabe  tzeko, aldagai
ani  tzeko metodologia bat aplika  tzen ari gara azken urteetan, AID deri  tzona. Segmentazio-zuhai -
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 tz bat ematen digu metodologia horrek, euskal herritarren tipologia zenbaitek osatua, eta tipolo-
gia horiek gu txi gorabehera bat datoz a  tzerriko immigrazioarekiko talde irekiagoak eta tolerante-
agoak edo i txiagoak eta uzkurragoak osa  tzen dituzten per tsonekin.

1. taula. Immigrazioarekiko toleran  tzia-indizearekin lotutako aldagaiak

Iturria: egileek egina.

2013an, zuzenean aldagai ani  tzeko azterketa egin ordez, aldagai aske guztiak (19) barnean bil-
duta, segmentazio-zuhai  tz bana landu dugu aldagai askeen mul  tzo bakoi  tzeko eta, azkenik,
beste zuhai  tz bat, guztiak barnean har  tzen dituena. Horrela, aldagai aske bakoi  tzak duen joka-
bidearen eta aurreikusteko ahalmenaren analisi zeha  tzagoa lortu dugu.

Lehenik eta behin, izaera soziodemografikoa duten guru  tzaketa-aldagaiekin egin dugu lan
(sexua, adina, habitata, ikasketak, lurraldea) eta 10 segmentuz osatutako segmentazio-zuhai  tza
lortu dugu. Hauek dira zuhai  tz horretako aldagai aurreikusleak:

• 1. mailan: heziketa (es. 0,000)

Immigrazioaren aurreko toleran  tzia-indizea: tipologia bat

Toleran  tzia-atalase  txikiena duten
per tsonen profila

Aldagaia Esangura
Toleran  tzia-atalase handiena duten

per tsonen profila

45 urtekoak eta hortik gorakoak Adina 0 18 eta 44 urte bitartekoak

Lehen mailako ikasketak Ikasketak 0
Goi- eta erdi-mailako uniber tsitate-

ikasketak 
Bizkaia Lurraldea 0,005 Gipuzkoa

Katolikoak, praktikanteak ala ez Erlijioa 0
Agnostikoak, ateoak eta erlijioa axola ez

zaienak
Erdaldunak Hizkun  tza 0 Euskaldunak

Batez ere espainiar senti  tzen direnak Identitate-sentimendua 0
Batez ere euskaldun senti  tzen direnak eta

espainiar bezain euskaldun senti  tzen
direnak 

Zentrokoak eta eskuinekoak Ideologia 0 Ezkerrekoak eta zentro-ezkerrekoak

Espainiar nazionalistak Aber  tzaletasuna 0
Muturreko euskal aber  tzaleak eta euskal

aber  tzale moderatuak
Hilean 1.000 €, gehienez Diru-sarrerak 0 Hilean 1.800 € baino gehiago
Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin
gustura ez daudenak

Egoera ekonomikoa 0
Gaur egun duten egoera ekonomikoarekin

gustura daudenak
Langabeak, erretiroa hartutakoak eta e -
txeko lanetan ari  tzen direnak 

Lanbidea 0 Ikasleak

Estatus baxua eta erdi-mailako baxua Estatusa 0 Estatus altua eta erdi-mailako altua
Ezkorrak Baikortasuna 0 Baikorrak

Aurreikuspen  txarrak dituztenak Etorkizuna 0
Aurreikuspen onak eta normalak dituzte-

nak 
Etorkinak eta bertakoak nahasita dauden
auzoetan edo etorkin asko dagoen auzoe-
tan bizi direnak

Auzoa 0
Bertakoak gehiengo diren auzoetan bizi

direnak

Inolako hartu-emanik ez
Elkarreragina eremu

pribatuan
0

Hartu-eman handia edo nolabaiteko
hartu-emana

Inolako elkarreraginik ez
Elkarreragina eremu

publikoan
0 Hartu-eman handia
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• 2. mailan: lurraldea (es. 0,003 eta es. 0,004)
• 3. mailan: habitata (es. 0,009) eta heziketa (es. 0,013)
• 4. mailan: heziketa (es. 0,005);
• 5. mailan: sexua (es. 0,043)

5. grafikoa. Aldagai soziodemografikoen segmentazio-zuhai  tza

Iturria: egileek egina.
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Hauek dira hamar segmentuak, talderik toleranteenetik talderik i txienera ordenatuta:

1. Goi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituzten per tsonak eta Gipuzkoan bizi direnak:
67,77 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %6,9 dira

2. Goi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituzten per tsonak eta Bizkaian eta Araban bizi dire-
nak: 61,89 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %9,5 dira

3. Erdi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituzten per tsonak: 60,01 puntu eskuratu dituzte
eskalan, eta EAEko biztanleen %10,5 dira

4. Bigarren mailako ikasketak dituzten per tsonak eta Gipuzkoan eta Araban bizi direnak:
59,83 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %14,9 dira

5. Bigarren mailako ikasketak dituzten per tsonak eta ikasketarik gabeak, Bizkaian eta
20.000 eta 150.000 biztanle arteko udalerrietan eta Bilbon bizi direnak: 56,32 puntu
eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %16,9 dira

6. Ikasketarik ez duten per tsonak, Bizkaian eta 20.000 biztanle baino gu txiagoko udalerrie-
tan bizi direnak: 55,63 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %2,8 dira

7. Ikasketarik gabeko per tsonak eta Gipuzkoan eta Araban bizi direnak: 52,92 puntu esku-
ratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %2,5 dira

8. Bigarren mailako ikasketak dituzten per tsonak, Bizkaian, 20.000 biztanle baino gu -
txiagoko udalerrietan bizi direnak eta gizonezkoak: 50,62 puntu eskuratu dituzte eska-
lan, eta EAEko biztanleen %2,7 dira

9. Lehen mailako ikasketak dituzten per tsonak: 49,00 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta
EAEko biztanleen %2,8 dira

10. Bigarren mailako ikasketak dituzten per tsonak, Bizkaian, 20.000 biztanle baino gu -
txiagoko udalerrietan bizi direnak eta emakumezkoak: 44,74 puntu eskuratu dituzte
eskalan, eta EAEko biztanleen %30,6 dira

Lau aldagai askez osatutako modelo horrek jarrerak eta iri  tziak aurreikusteko gaitasun mugatua
du, laginean adierazitako barian  tza osoaren %17,84 baino ez baitu azal  tzen.

Bigarrenik, izaera ideologiko-identitarioa duten guru  tzaketa-aldagaiekin egin dugu lan (erlijioa,
euskara, identitate-sentimendua, ideologia, nazionalismo-maila) eta 6 segmentuz osatutako seg-
mentazio-zuhai  tza lortu dugu. Hauek dira zuhai  tz horretako aldagai aurreikusleak:

• 1. mailan: ideologia (es. 0,000)
• 2. mailan: nazionalismo-maila (es. 0,002) eta erlijioa (es. 0,001)
• 3. mailan: euskara jakitea (es. 0,007 eta es. 0,034)

Immigrazioaren aurreko toleran  tzia-indizea: tipologia bat
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6. grafikoa.Aldagai ideologiko-identitarioen segmentazio-zuhai  tza

Iturria: egileek egina.

Hauek dira sei segmentuak, talderik toleranteenetik talderik i txienera ordenatuta:

1. Ezkerreko eta zentro-ezkerreko ideologia duten per tsonak eta agnostikoak, ateoak eta erli-
jioarekiko axolarik ez dutenak: 62,39 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztan-
leen %18,9 dira

2. Ezkerreko eta zentro-ezkerreko ideologia duten per tsonak, katoliko praktikanteak nahiz
ez-praktikanteak eta euskaraz hi  tz egiten dutenak: 59,16 puntu eskuratu dituzte eska-
lan, eta EAEko biztanleen %18,9 dira
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3. Zentroko eta eskuineko ideologia duten per tsonak, beren burua oso aber  tzale  tzat dutenak
eta euskaraz hi  tz egiten dutenak: 57,87 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biz-
tanleen %8,5 dira

4. Ezkerreko eta zentro-ezkerreko ideologia duten per tsonak, katoliko praktikanteak nahiz
ez-praktikanteak eta euskaraz hi  tz egiten ez dutenak: 55,29 puntu eskuratu dituzte eska-
lan, eta EAEko biztanleen %15,6 dira

5. Zentroko eta eskuineko ideologia duten per tsonak, beren burua oso aber  tzale  tzat dutenak
eta euskaraz hi  tz egiten ez dutenak: 51,43 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko
biztanleen %6,1 dira

6. Zentroko eta eskuineko ideologia dutenak eta beren burua aber  tzale moderatu  tzat dute-
nak, espainiar nazionalista  tzat dutenak eta nazionalismoa berdin zaienak: 50,36 puntu
eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %32,1 dira

Jarrerak eta iri  tziak aurreikusteko gaitasun gu txien duen aldagai-mul  tzoa da hau, laginean adie-
razitako barian  tza osoaren %10,59 baino ez baitu azal  tzen.

Hirugarrenik, izaera soziodemografikoko guru  tzaketa-aldagaiekin egin dugu lan (diru-sarrerak,
egoera ekonomikoarekiko gogobete  tze-maila, jarduera ekonomikoa, estatusa) eta 11 segmentuz
osatutako segmentazio-zuhai  tza lortu dugu. Hauek dira zuhai  tz horretako aldagai aurreikusleak:

• 1. mailan: estatusa (es. 0,000)
• 2. mailan: e txeko egoera ekonomikoarekiko gogobete  tze-maila (es. 0,000 eta es. 0,000)
• 3. mailan: jarduera ekonomikoa (es. 0,039 eta es. 0,015)
• 4. mailan: e txeko egoera ekonomikoarekiko gogobete  tze-maila (es. 0,015)
• 5. mailan: jarduera ekonomikoa (es. 0,017 eta es. 0,018)

Hauek dira hamaika segmentuak, talderik toleranteenetik talderik i txienera ordenatuta:

1. Erdi-mailako estatusa duten per tsonak, gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustu-
ra daudenak, ikasleak eta langabezian daudenak: 68,07 puntu eskuratu dituzte eskalan,
eta EAEko biztanleen %2,7 dira

2. Estatus altua eta erdi-mailako altua duten per tsonak: 63,79 puntu eskuratu dituzte eska-
lan, eta EAEko biztanleen %15,8 dira

3. Erdi-mailako estatusa dutenak, gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura daude-
nak, eta lanean ari diren per tsonak: 62,49 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko
biztanleen %5,4 dira

4. Estatus erdi-mailako baxua eta baxua duten per tsonak eta gaur egun duten egoera eko-
nomikoarekin pozik daudenak: 58,47 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztan-
leen %10,5 dira

5. Erdi-mailako estatusa duten per tsonak eta gaur egun duten egoera ekonomikoarekin ez
gustura eta ez disgustura ez daudenak: 56,49 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko
biztanleen %14,6 dira
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7. grafikoa. Aldagai sozioekonomikoen segmentazio-zuhai  tza

Iturria: egileek egina.

92

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

#"$!$-"!
%�	&���'��(�'	�������)���������&�����&������

$�&��	(
��	+�(����	����

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

#24#.!#�4748 �4!.#� �4"!$ ")!3 4+8! ,!
%�	&���'��(�'	�������)����*����&�����&�����

#���/	�&	��	

�	�	����	
�	
�����
���	 ����*�
�����
�����	 ������
� ���
� ����
 �	�	���	 ����*�

!&
'	+#���/	�&	��	&
'	

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

#24#.!#�4748 �4!.#� �4"!$ ")!3 4+8! ,!
%�	&���'��(�'	�������)���������&�����&�����

#���/	�&	���	='	0�	='	09:	&
	���	&��	;

�	�	����	
�	
�����
���	 ������
�����
�����	 *����
� ��
� ���
 �	�	���	 ������

<!.�-#.!#�4748 �4!
%�	&���'��(�'	�����*�)��������&�����&����

!����
�	

�	�	����	
�	
�����
���	 ����*�
�����
�����	 ������
� ���
� ����
 �	�	���	 ����*�

#�	=�&	09:	&
	���	&��	;

�	�	����	
�	
�����
���	 ������
�����
�����	 ������
� ��
� ��*
 �	�	���	 ������

!���	��	

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

!����
�	

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

<!.�-#.!#�4748 �4!
%�	&���'��(�'	�������)���������&�����&�����

#�	=�&	0!���	��	09:	&
	���	&��	;

*	�	����	
�	
�����
���	 ����*�
�����
�����	 ������
� ��
� ���
 �	�	���	 ����*�

,	(�	(

��	�	����	
�	
�����
���	 ������
�����
�����	 �����
� �*
� ���
 �	�	���	 ������

 �	�&�	0,	(�	����	(

��	�	����	
�	
�����
���	 �*����
�����
�����	 ���*��
� ���
� ����
 �	�	���	 �*����

#24#.!#�4748 �4!.#� �4"!$ ")!3 4+8! ,!
%�	&���'��(�'	�������)��������&�����&�����

,	(�	(0#���
��	
'	0#
=���	(���	

��	�	����	
�	
�����
���	 ������
�����
�����	 ����*�
� ���
� ����
 �	�	���	 ������

 �	�&�	0,	(�	����	(0
9:	&
	���	&��	;

��	�	����	
�	
�����
���	 ������
�����
�����	 ���*��
� ���
� ����
 �	�	���	 ������

<!.�-#.!#�4748 �4!
%�	&���'��(�'	�������)��������&�����&�����

!���	��	09:	&
	���	&��	;

��	�	����	
�	
�����
���	 �����*
�����
�����	 �����*
� ���
� ����
 �	�	���	 �����*

<!.�-#.!#�4748 �4!
%�	&���'��(�'	�������)����*���&�����&�����

#�	=�&	

��	�	����	
�	
�����
���	 ������
�����
�����	 ����*�
� ���
� ����
 �	�	���	 ������

,	(�	(0#
=���	(���	

��	�	����	
�	
�����
���	 ������
�����
�����	 ������
� ��*
� ����
 �	�	���	 ������

#���
��	
'	

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

,	(�	(

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

#���
��	
'	0#
=���	(���	



Immigrazioaren aurreko toleran  tzia-indizea: tipologia bat

6. Estatus erdi-mailako baxua eta baxua duten per tsonak, gaur egun duten egoera ekonomi-
koarekin gustura ez daudenak edo horren ardurarik ez dutenak, ikasleak eta langabezian
daudenak: 54,48 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %15,0 dira

7. Estatus erdi-mailako baxua eta baxua duten per tsonak, gaur egun duten egoera ekonomi-
koaren ardurarik ez dutenak, eta erretiroa hartuta daudenak: 53,27 puntu eskuratu dituz-
te eskalan, eta EAEko biztanleen %12,1 dira

8. Estatus erdi-mailako baxua eta baxua duten per tsonak, gaur egun duten egoera ekonomi-
koarekin gustura ez daudenak, eta lanean ari direnak: 52,23 puntu eskuratu dituzte
eskalan, eta EAEko biztanleen %3,1 dira

9. Erdi-mailako estatusa duten per tsonak eta gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gus-
tura ez daudenak: 50,01 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %2,9
dira

10. Estatus erdi-mailako baxua eta baxua duten per tsonak, gaur egun duten egoera ekonomi-
koaren ardurarik ez dutenak, lanean ari direnak eta e txeko ardura dutenak: 48,54 puntu
eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %10,1 dira

11. Estatus erdi-mailako baxua eta baxua duten per tsonak, gaur egun duten egoera ekonomi-
koarekin gustura ez daudenak, erretiroa hartuta daudenak eta e txeko ardura dutenak:
44,72 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %7,7 dira

Hiru aldagai askez osatutako modelo horrek ere jarrerak eta iri  tziak aurreikusteko gaitasun muga-
tua du, laginean adierazitako barian  tza osoaren %17,22 baino ez baitu azal  tzen.

Laugarrenik, harremanekin eta ezaugarri psikosozialekin lotura duten guru  tzaketa-aldagaiak
baliatu ditugu lanerako (baikortasun-maila, etorkizunari begirako aurreikuspenak, auzoa, hartu-
emana eremu pribatuan eta hartu-emana eremu publikoan) eta 10 segmentuz osatutako segmen-
tazio-zuhai  tza lortu dugu. Hauek dira zuhai  tz horretako aldagai aurreikusleak:

• 1. mailan: etorkizunari begirako aurreikuspenak (es. 0,000)
• 2. mailan: etorkinekiko elkarreragin-maila eremu pribatuan (es. 0,000) eta eremu publiko-

an (es. 0,001)
• 3. mailan: etorkinekiko elkarreragin-maila eremu pribatuan (es. 0,000 eta es. 0,002)
• 4. mailan: auzoaren izaera (es. 0,001) eta baikortasun-maila (es. 0,013)

Hauek dira hamar segmentuak, talderik toleranteenetik talderik i txienera ordenatuta:

1. Etorkizunari begira aurreikuspen onak eta normalak dituzten per tsonak eta etorkinekin
eremu pribatuan noiz edo noiz hartu-emana dutenak eta hartu-eman handia dutenak:
63,06 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %21,6 dira

2. Etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituzten per tsonak, etorkinekin eremu publiko-
an hartu-eman handia dutenak eta eremu pribatuan batere hartu-emanik ez dutenak:
60,65 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %4,7 dira
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3. Etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituzten per tsonak, etorkinekin eremu publiko-
an nahiz pribatuan hartu-eman handia dutenak eta bertakoak gehiengo diren auzoetan
edo etorkin asko dagoen auzoetan bizi direnak: 60,46 puntu eskuratu dituzte eskalan,
eta EAEko biztanleen %3,8 dira

8. grafikoa. Harremanekin eta ezaugarri psikosozialekin loturiko aldagaien segmentazio-zuhai  tza

Iturria: egileek egina.

4. Etorkizunari begira aurreikuspen onak eta normalak dituzten per tsonak eta eremu priba-
tuan etorkinekin inolako hartu-emanik ez dutenak: 57,75 puntu eskuratu dituzte eska-
lan, eta EAEko biztanleen %25,8 dira
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5. Etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituzten per tsonak, eremu publikoan etorkinekin
noiz edo noiz hartu-emana dutenak eta inolako hartu-emanik ez dutenak eta eremu pri-
batuan hartu-eman handia dutenak: 57,59 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko
biztanleen %3,3 dira

6. Etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituzten per tsonak, eremu publikoan etorkinekin
noiz edo noiz hartu-emana dutenak eta inolako hartu-emanik ez dutenak eta eremu pri-
batuan noiz edo noiz hartu-emana dutenak: 52,04 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta
EAEko biztanleen %11,7 dira

7. Etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituzten per tsonak, eremu publikoan etorkinekin
noiz edo noiz hartu-emana dutenak eta inolako hartu-emanik ez dutenak, eremu priba-
tuan noiz edo noiz hartu-emana dutenak, baikorrak edo beren burua ez baikor  tzat ez
ezkor  tzat ez dutenak: 50,17 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen
%12,3 dira

8. Etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituzten per tsonak, eremu publikoan etorkinekin
hartu-eman handia dutenak eta eremu pribatuan noiz edo noiz hartu-emana dutenak:
49,79 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztanleen %5,1 dira

9. Etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituzten per tsonak, eremu publikoan nahiz pri-
batuan etorkinekin hartu-eman handia dutenak eta bertakoen eta etorkinen nahasketa
dagoen auzoetan bizi direnak: 49,09 puntu eskuratu dituzte eskalan, eta EAEko biztan-
leen %3,3 dira

10. Etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituzten per tsonak, eremu publikoan etorkinekin
noiz edo noiz hartu-emana dutenak eta inolako hartu-emanik ez dutenak, eremu priba-
tuan inolako hartu-emanik ez dutenak, eta ezkorrak direnak: 45,01 puntu eskuratu dituz-
te eskalan, eta EAEko biztanleen %8,5 dira

Bost aldagai askez osatutako modelo horrek ere jarrerak eta iri  tziak aurreikusteko gaitasun muga-
tua du, laginean adierazitako barian  tza osoaren %16,41 baino ez baitu azal  tzen.

Azkenik, aldagai aske guztiekin lan eginez (19 guztira) beste segmentazio bat landu dugu.
Aurreko urtetan bezala, aldagai ani  tzeko metodologia horren aplikazioaren helburua ez da zeha -
 tz, zorro  tz eta eztabaidaezina izatea; hau da, asmoa ez da toleran  tzia handia edo  txikia erakus-
ten duten jarrerekin lotutako aldagaiei buruzko debatea ixtea. Ai  tzitik, errealitatea ikusteko eta
uler  tzeko modu xume bat baino ez dugu eskaini nahi. Badakigu proposa  tzen dugun tipologia
horixe besterik ez dela: tipologia bat, sartu ditugun aldagaiek, bildu ditugun bezala bilduta, sor-
tutako tipologia. 

Lehen segmentazio-aldagaia, hau da, bereizleena, ikasketen edo hezkun  tza-mailaren aldagaia
da: EAEko biztanleek a  tzerriko immigrazioarekiko dituzten iri  tziak, per  tzepzioak, jarrerak eta
sinesmenak aurresateko aldagai nabarmenena da. Urteotan guztiotan, hori izan da aldagai
bereizleena, 2010ean izan ezik, orduko hartan erlijioa izan bai  tzen, modu harrigarrian.

2013ko barometro honetan eta gure segmentazioan, oraindik ere oso adierazgarriak dira izaera
psikosoziala duten aldagaiak (etorkizunari begirako aurreikuspenak, baikortasun-maila…), baina
egoera per tsonal ahularekin lotura duten beste zenbait aldagai ere aski bereizgarriak gertatu dira
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aurten (norberaren egoera ekonomikoarekin gustura egotea eta aurrez aipatutako etorkizunari
begirako aurreikuspenena). Jarrera eta iri  tzi i txiagoak dituzten per tsonen profilak sor  tzen dira
aldagai horietatik, a  tzerriko immigrazioarekiko meha txuzko sentimenduak adierazten baitituzte.

Ideologiaren aldagaia ain  tzat hartu dugu gure segmentazioan, baina erlijioarena alde batera u  tzi
dugu. Halaxe egin genuen aurreko urteetan zenbait identitate-alderdi jaso  tzen dituzten aldagaie-
kin, nazionalismoen presen  tziarekin, etab. 

Aurtengo barometroan beste zenbait aldagai berreskuratu ditugu, profil ba  tzuen eta besteen
bereizgarri. Honako hauek, hain zuzen: euskararen erabilera, habitata eta herritarrak zein lurral-
detan bizi diren. Aldagai horien bereizteko gaitasuna soilik hirugarren eta laugarren mailan adie-
razten da; hau da, aldagai horien ahalmen iragarlea nahiko mugatua da.

Zehazki, hauek dira gure segmentazio-zuhai  tzaren aldagai iragarleak eta zuhai  tz hori bere maila
guztietan osa  tzeko aukera eman dutenak, garran  tziaren arabera sailkatuta:

• 1. mailan: heziketa (es. 0,000); 
• 2. mailan: ideologia (es. 0,000 eta es. 0,029), baikortasun-maila (0,003) eta etorkizuna-

ri begirako aurreikuspenak (es. 0,000);
• 3. mailan: norberaren egoera ekonomikoarekiko gogobete  tze-maila (es. 0,014), etorkizuna-

ri begirako aurreikuspenak (es. 0,000), euskararen erabilera (es. 0,005) eta ideologia (es.
0,000);

• 4. mailan: habitata (es. 0,040) eta zein lurraldetan bizi diren (es. 0,000).

Aldagai horiekin 15 tipo edo segmentu atera ditugu guztira. Segmentazio-zuhai  tzaren 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 15 segmentuak, toleran  tziarik handiena erakusten dutenetatik toleran  tziarik  txikiena erakus-
ten dutenetara ordenatuta:

1. Goi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituzten per tsonak, etorkizunari begira aurreikuspen
onak eta normalak dituztenak eta ezkerreko eta zentro-ezkerreko ideologia dutenak:
71,490 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %6,8 dira.

2. Bigarren mailako ikasketak dituzten per tsonak eta ikasketarik gabekoak, ezkerreko eta
zentro-ezkerreko ideologia dutenak, eta etorkizunari begira aurreikuspen onak dituztenak:
65,405 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %6,6 dira.

3. Erdi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituzten per tsonak eta ezkerreko eta eskuineko ide-
ologia dutenak: 69,345 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %3,9 dira.

4. Bigarren mailako ikasketak dituzten per tsonak eta ikasketarik gabekoak, ezkerreko eta
zentro-ezkerreko ideologia dutenak, etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituztenak
eta Gipuzkoan eta Araban bizi direnak: 61,635 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biz-
tanleen %5,1 dira.

5. Goi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituzten per tsonak, etorkizunari begira aurreikuspen
onak eta normalak dituztenak eta zentroko eta eskuineko ideologia dutenak: 60,520 pun-
tuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %3,8 dira.
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6. Bigarren mailako ikasketak dituzten per tsonak eta ikasketarik gabekoak, ezkerreko eta
zentro-ezkerreko ideologia dutenak, eta etorkizunari begira aurreikuspen normalak dituz-
tenak: 60,503 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %6,8 dira.

7. Goi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituzten per tsonak eta etorkizunari begira aurreikuspen
 txarrak dituztenak: 58,683 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %5,8 dira.

8. Erdi-mailako uniber tsitate-ikasketak dituzten per tsonak eta zentroko eta zentro-ezkerre-
ko ideologia dutenak: 57,129 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %6,6 dira.

9. Bigarren mailako ikasketak dituzten per tsonak eta ikasketarik gabeak, zentroko eta eskui-
neko ideologia dutenak, gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura daudenak eta
horren ardurarik ez dutenak eta 5.000 eta 20.000 biztanle arteko udalerrietan eta hiribu-
ruetan bizi direnak: 55,046 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %10,0 dira.

10. Lehen mailako uniber tsitate-ikasketak dituzten per tsonak eta bizi  tzaren aurrean baiko-
rrak direnak edo beren burua ez baikor  tzat eta ez ezkor  tzat ez dutenak: 50,925 puntuko
puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %20,4 dira.

11. Bigarren mailako ikasketak dituzten per tsonak eta ikasketarik gabekoak, ezkerreko eta
zentro-ezkerreko ideologia dutenak, etorkizunari begira aurreikuspen  txarrak dituztenak
eta Bizkaian bizi direnak: 50,899 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %5,0
dira.

12. Lehen mailako uniber tsitate-ikasketak dituzten per tsonak, bizi  tzaren aurrean ezkor dire-
nak eta euskaraz hi  tz egiten dutenak: 50,289 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biz-
tanleen %3,8 dira.

13. Bigarren mailako ikasketak dituzten per tsonak eta ikasketarik gabeak, zentroko eta eskui-
neko ideologia dutenak, gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura daudenak eta
horren ardurarik ez dutenak eta 5.000 per tsona baino gu txiagoko udalerrietan eta
20.000 eta 150.000 biztanle arteko udalerrietan bizi direnak: 48,784 puntuko puntua-
zioa dute, eta EAEko biztanleen %4,2 dira.

14. Bigarren mailako ikasketak dituzten per tsonak eta ikasketarik gabeak, zentroko eta eskui-
neko ideologia dutenak eta gaur egun duten egoera ekonomikoarekin gustura ez daude-
nak: 46,813 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko biztanleen %4,9 dira.

15. Lehen mailako uniber tsitate-ikasketak dituzten per tsonak, bizi  tzaren aurrean ezkor dire-
nak eta euskaraz hi  tz egiten ez dutenak: 42,240 puntuko puntuazioa dute, eta EAEko
biztanleen %6,5 dira.

Urtero esaten dugun moduan, euskal biztanleriaren segmentazio horrek ez du erabat zeha  tza
izan nahi. Joerak adierazi nahi ditu. Kontua ez da zeha  tz-meha  tz adieraztea zenbat taldek osa -
 tzen duten EAEn a  tzerriko immigrazioarekiko jarreren panorama; ai  tzitik, helburua da aldagai
garran  tzi tsuak identifika  tzea a  tzerriko immigrazioarekiko portaera, jarrera, iri  tzi eta balio toleran-
teak eta ez hain toleranteak aurreikusteko, eta zenbait zer  tzelada adierazkor ematea gizarte-talde
irekienak eta toleranteenak direnen profilak zehazteko, bai eta jarrera i txi eta intoleranteenak
adierazten dituztenenak ere.
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Ereduaren aurreikuspen-gaitasuna, gu txiago edo gehiago, aurreko urteetakoen an  tzekoa da. Oro
har, barian  tza osoaren %27,65 azal  tzea lortu dugu, 2012an azal  tzea lortu genuena baino zer -
txobait gehiago (orduko hartan, barian  tza osoaren %23,77 azal  tzea lortu egunen), baina 2011n
lortutako ehunekoaren oso an  tzekoa (duela bi urte, barian  tza osoaren %28,31 azaldu genuen).
Horrenbestez, 2010etik hona barian  tza osoaren %25-30 inguru azal  tzea lortu dugu urtero, eta
hor finkatu da indizearen ahalmena (aurreko urteetan, jarrerak eta iri  tziak aurreikusteko ereduen
ahalmena %10 eta 15 artekoa izaten zen beti), baina ez dugu langa hori gaindi  tzerik lor  tzen.

Gogoeta hori lanean jarrai  tzeko akuilua da: jarraitu egin behar dugu beste aldagai aske ba  tzuk
bila  tzen eta hautematen, immigranteen etorrerarekin zerikusia duten gaietan euskal gizartearen
eran  tzunak zergatik diren era batekoak edo bestekoak zehaztasun handiagoz esplikatu ahal iza-
teko. Iduri du norbanakoen arteko aldeak egon daitezkeela barian  tza osoaren edo era bateko edo
besteko iri  tzi eta jarrera asko eta askoren a  tzean. Iker  tzen jarraituko dugu datozen urteetan.
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Analisi tipologikoa oso grafikoa da, eta lagungarria euskal herritarren artean askotariko motak
daudela bereizteko eta bakoi  tzaren ezaugarri soziodemografikoak zein diren jakiteko, a  tzerriko
immigrazioaren aurrean duten toleran  tzia-maila handiago edo  txikiagoaren berri emango baitigu.
Horretaz gain, oso erabilgarri gertatuko zaigu, talde horiek 0 puntutik 100era bitarteko continuu-
mean koka  tzeko eta beren artean dauden desberdintasunak begiesteko, bai ba  tzuen eta besteen
toleran  tzia-maila eta bai talde horiek deskriba  tzen dituzten aldagaiak; ho ts: soziodemografikoak,
sozioekonomikoak, ideologiko-identitarioak, psikosozialak eta harremanekin loturikoak, etab.

Dena den, nahiko informazio lausoa ematen digute talde horiek, gure indizea osa  tzen duten arlo
edo dimen tsioetan dituzten desberdintasunei buruz. Hau da, badakigu, oro har, indizean talde
ba  tzuek besteek baino puntuazio handiagoa lor  tzen dutela, baina ez dakigu gure indizea osa  tzen
duten hamar arloetan desberdin  tzen diren, edota hamar horietako batean edo bestean soilik.

Hori dela eta, aldagai ani  tzeko beste analisi bat aplikatu dugu, sailkapen-azterketa bat, bai infor-
mazio gehiago lor  tzeko asmoz, bai immigrazioarekiko jarrera, balio eta sinesmenekin loturiko
aldagaien artean euskal biztanleak gehien bereizten dituzten aldagai horietan sakon  tzeko asmoz.
Horretaz gain, analisi horren bidez biztanleen sailkapenak ere egin nahi izan ditugu, euskal biz-
tanleek immigrazioari buruz dituzten jarrera diferenteak agerian uzteko eta aurreko eta hurrengo
urteei begira erraz aldera  tzeko eta kontrasta  tzeko moduko informazioa eskuratu ahal izateko.

Aurreko urteetan erabili dugun metodologiari jarraituz, eta datuak konpara  tze aldera, aurreko
barometroetan finkatutako hiru talde handietan sailkatu ditugu euskal biztanleak: a  tzerriko
immigrazioaren aurrean toleranteak, anbibalenteak eta uzkurrak. Hala, sor  tzen ari diren joerak
nabarmen  tzeko aukera izango dugu.

Definitu ditugun hamar arloetan, immigrazioarekiko toleran  tzia-indizea kalkula  tzeko oinarri diren
hamar arlo horietan, herritar bakoi  tzak lortutako puntuazioak dira euskal biztanleria hiru talde
horietan sailka  tzeko irizpide  tzat erabili diren aldagaiak. Aurreko barometroetan erabilitako alda-
gai berak, alegia. Hau da, arlo bakoi  tzean lortutako puntuazioaren arabera (0tik 10era) sailkatu-
ko ditugu euskal biztanleak. Arloak honako hauek dira: etorkinen biztanleriaren BOLUMENAren
per  tzepzioa; a  tzerritiko immigrazioa ARAZO  TZAT har  tzea; euskal EKONOMIAN duen eraginari
buruzko iri  tzia; EUSKAL GIZARTEAN duen eraginari buruzko iri  tzia; BIZIKIDE  TZA-EREDUEI
buruzko per  tzepzioa; ESTEREOTIPOEK irautea; ESKUBIDEAK eta zerbi  tzuak eskura izateari
buruzko jarrera; HARREMANETARAKO ESPAZIOEI buruzko iri  tzia; IMMIGRAZIO-POLITIKARI



buruzko ikuspegia; eta a  tzerriko immigrazioak gure gizartean dituen ERABATEKO ERAGINEI
buruzko per  tzepzioa.

Tarteko aldagaiak direnez (zenbakizkoak), erabaki dugu “k means” deri  tzon aldagai ani  tzeko sail-
kapen-analisia aplika  tzea, eta laginean bildutako mul  tzo osoa hiru taldetan sailkatu dugu: a -
 tzerriko immigrazioarekiko toleranteak, anbibalenteak eta uzkurrak. Teknika horrekin, irizpide
erlatiboen bidez sailkatuko da euskal gizartea hiru talde horietan. Hau da, datu-basea osa  tzen
duten per tsona guztien artean toleranteenek osatuko dute toleranteen mul  tzoa, hamar arloetan
puntuaziorik handienak eskura  tzen dituztenek; datu-baseko per tsona guztien artean toleran  tzia
gu txien ageri dutenek osatuko dute uzkurren taldea, puntuazio  txikienak dituztenek, alegia; eta
bi talde horietatik gehien urrun  tzen direnek osatuko dute anbibalenteena, erdibideko puntua-
zioak eskura  tzen dituztenek, alegia.

K-means sailkapen-analisiaren estatistika-prozesuetan talde-barneko homogeneotasuna eta tal-
deen arteko heterogeneotasuna aztertuz gero, ondorioztatu dugu onargarria dela banaketa eta
egiaz hiru talde berezitu daudela. Talde horien artean, nola ez, azpimarra  tzekoak dira batez ere
herritar toleranteen eta herritar uzkurren arteko aldeak. Azken urteotan gerta  tzen ari den
moduan, 2013an ere herritar anbibalenteen eta uzkurren arteko tartea eta anbibalenteen eta
toleranteen artekoa oso an  tzekoa izan da; hau da, per tsona anbibalenteen taldea distan  tzia bere-
ra dago puntuazioetan toleranteen taldera nahiz uzkurren taldera. Dena den, eta nahiz eta anbi-
balenteen taldearen eta beste bien arteko tarteak ez oso handiak izan, hiru taldeen artekoak (tal-
deen arteko heterogeneotasuna) behar bezain handiak dira, taldeen barnean sor  tzen diren batez
besteko aldeak baino handiagoak (talde-barneko homogeneotasuna), eta, horrenbestez, on  tzat
eman dezakegu sailkapena.

1. taula. Azken konglomeratuen zentroak 

Iturria: egileek egina.

Galdeketako itemei emandako eran  tzunen arabera eta hamar arloetan eskuratutako puntuen ara-
bera, talde bateko edo besteko kide  tzat jo  tzen da per tsona bakoi  tza, eta behin hori eginda, tal-
deek zer jarrera eta jokabide duten azter dezakegu. Nolanahi dela ere, hiru mul  tzoen arteko des-
berdintasunak nabarmenak dira, eta horixe adierazten dute aztertutako eremu bakoi  tzean talde
bakoi  tzak lortutako batez besteko puntuazioek (azken konglomeratuen zentroetan lortutako pun-
tuazioek). Hor ikus dezakegu aztertutako arlo bakoi  tzean toleranteen taldeak lortutako puntua-
zioa altuagoa dela anbibalenteen taldeak lortutakoa baino eta, era berean, anbibalenteen talde-
ak puntuazio handiagoa lor  tzen duela uzkurren taldeak baino. Aldagai guztiek F balio esangura -
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Konglomeratua
Toleranteak Anbibalenteak Uzkurrak 

Bolumenaren per  tzepzioa 6,33 4,61 3,28
Arazo  tzat har  tzea 9,81 9,62 8,61
Ekonomian dituen eraginak 7,12 4,56 2,34
Euskal gizartean dituen eraginak 8,15 6,96 5,15
Immigrazio-politika 6,43 4,75 3,75
Erabateko eraginak 7,23 5,47 3,01
Bizikide  tza-ereduak 4,35 3,7 2,42
Estereotipoak 5,9 3,8 2,27
Eskubideak eskura izatea 8,06 5,82 4,32
Harreman-espazioak 7,45 5,8 3,1



tsuak dituztela dio barian  tza-analisiak, eta horrek adierazten du finkatutako taldeen artean alde
esangura tsuak daudela, aztertutako aldagai guztietan.

Per tsona toleranteen taldeak, aurreko urteetako joerari jarraituz, balore handiagoak erakusten
ditu arlo guztietan: ez dute ikuspegi hain distor tsionatua a  tzerriko immigrazioaren egungo bolu-
menarekiko, ez dute uste immigrazioa arazo denik, immigrazioak ekonomian, gizarte osoarengan
eta euskal gizarte eta kulturarengan alderdi eta efektu onuragarriak dituela onar  tzen dute, ire-
kiagoak dira administrazioak egin beharko lukeen immigrazio-politikari buruzko iri  tzietan, ez
dute bizikide  tza-ereduak erabat asimilaziozkoak izan behar dutenik pen tsa  tzen, estereotipo gu -
txiago dituzte, jarrera ireki eta uniber tsalagoa ageri dute etorkinek eskubideak eta zerbi  tzuak
eskura  tzeko izan beharko luketen aukerari dagokionez eta haien harreman-eremuak irekiago
daude per tsonen arteko truke eta elkarreraginera.

Kontrako muturrean, uzkur joka  tzen duten per tsonen taldeak puntuazio oso baxuak ditu eremu
guztietan, immigrazio a  tzerritarra arazo  tzat har  tzeko eremuan izan ezik. Argi geratu da, beraz,
euskal gizartean inork, ezta uzkurren taldeak ere, ez duela immigrazioa arazo  tzat har  tzen.
Gainerako balioetan, aldiz, a  tzerriko immigrazioarekiko jarrera nabarmen intoleranteak adieraz-
ten ditu talde horrek. Per tsona uzkurren taldearen iri  tzi horrek agerian uzten du gure gizartearen
zati batek jarrera i txia duela etorkinekiko, asko edo gu txi direla pen tsatu eta arazo  tzat hartu zein
ez; izan ere, askotan, jarrera horiek etorkinen etorrera bera baino lehenagokoak dira. 

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

Iturria: egileek egina.

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

Oro har, hiru taldeen arteko jokabide berezitua aurreko urteetan aipatutakoaren oso-oso an  tze-
koa da, haien artean alderaketak egiten hasiz gero. Baina talde bakoi  tzak izandako jokabidea eta
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lortutako puntuazioak aurreko barometroetakoekin alderatuz gero, nabarmen  tzeko moduko hain-
bat aldaketa izan direla ohartuko gara. Erreparatu besterik ez dago ba  tzuek eta besteek arlo
bakoi  tzean lortutako puntuazioei: 

• Toleranteen taldeak aurreko urtean baino jarrera hobea azaldu du arlo guztietan, bizikide  tza-
ereduekin zerikusia dutenetan eta immigrazioarekiko estereotipo negatiboen per  tzepzioan
izan ezik, horietan 2012an baino puntuazio  txikiagoak eskuratu baititu.

2. grafikoa. Toleranteen taldea: bilakaera hamar arloetan

Iturria: egileek egina.

3. grafikoa. Anbibalenteen taldea: bilakaera hamar arloetan 

Iturria: egileek egina.
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• Per tsona anbibalenteen taldeak, nahiz eta 2012an baino jarrera irekiagoa eraku tsi duen
arlo guztietan, balio baxuei eusten die bizikide  tza-ereduei buruzko iri  tzietan eta immigra-
zioarekiko estereotipoen per  tzepzioan. Horrek adierazten du, beraz, jarrera eta jokabide
uzkurrak eta toleran  tzia gu txikoak dituela arlo horietan.

• Per tsona uzkurren taldeak jarrera zer txobait hobea eraku tsi du arlo guztietan, baina
bizikide  tza-ereduetan, immigrazioak euskal ekonomiak duen eraginaren per  tzepzioan eta
estereotipoen kontuan adierazitako balioak kezkagarriak dira.

4. grafikoa. Uzkurren taldea: bilakaera hamar arloetan 

Iturria: egileek egina.

5. grafikoa. Taldeek toleran  tzia-indizean lortutako puntuak 

Iturria: egileek egina.

2013ko barometroan immigrazioarekiko toleran  tzia-indizean talde bakoi  tzak batez beste lortu
duen puntuazioa kalkulatu eta ikusi besterik ez dago aurreko urteekin alderatuta 2013an izan
diren aldaketa horietaz kontura  tzeko: per tsona toleranteen taldeak 70,85 puntu eskuratu ditu;
per tsona anbibalenteen taldeak, 55,09 puntu, aurreko urtean baino puntuazio askoz handiagoa;
eta per tsona uzkurren taldeak 38,25 puntu, 2012an lortutakoa baino askoz handiagoa (ia 8
puntu gehiago). Hiru puntuazioek estatistika aldetik alde esangura tsuak isla  tzen dituzte elkarren
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artean. Horrek esan nahi du alde handiak daudela talde bat edo bestea osa  tzen duten per tsonen
per  tzepzio, iri  tzi, jarrera eta sinesmenetan.

Azken urteetan osatutako taldeekiko aldaketa ba  tzuk daude: 

• toleranteen taldeak 2012an lortutakoa baino puntuazio handiagoa du (2 puntu inguru
gehiago), eta 2008 eta 2011 artean lortutakoaren oso parekoa; beraz, talde horrek 2012an
baino toleran  tzia handiagoa adierazi du eta aztertutako aurreneko urteetan eraku -
tsitakoaren parekoa.

• anbibalenteen taldeak 2012an lortutako puntuazioa baino askoz handiagoa du (4,5 puntu
egin du gora), baita 2009 eta 2010ean lortutakoa baino handiagoa ere, eta 2008ko eta
2011ko zenbakien oso parekoa. Beraz, talde horrek aurreko urtean baino jarrera dezente
toleranteagoa adierazi du.

• per tsona uzkurren taldeak 2012ko puntuazioa baino askoz handiagoa izan du (7 puntu
baino gehiago egin du gora) eta aurreko urteetako toleran  tzia-maila parekoa adierazi du,
2012ko zori txarreko datuak alde batera u  tziz gero.

6. grafikoa. Talde nagusiek toleran  tzia-indizean lortutako puntuen bilakaera

Iturria: egileek egina.

Oro har, datu horiek adierazten dute talde
guztiek hobetu egin dituztela beren jarre-
rak 2012arekin alderatuta, batez ere
anbibalenteen eta uzkurren taldeek,
aurreko urteetakoak baino puntuazio
hobeak lortu baitituzte. Baina euskal
gizarteak jarrera toleranteagoak adierazi
zituen aurreko urteetan, eta, beraz, orain-
dik ez da guztiz berreskuratu toleran  tzia-
indizean galdutako tarte hori.

Taldeen tamainari dagokionez, 2013an
banaketa oso orekatua izan da: per tsona
toleranteen taldekoa da euskal gizartearen
heren bat; anbibalenteen taldekoa beste heren bat; eta uzkurren taldekoa ia-ia beste herena.

106

2013 Barometroa A    tzerriko immigrazioaren inguruko per    tzepzioak eta jarrerak

71,45 68,42 69,29 71,67 68,81 70,85

55,97
49,46 51,74

56,04
50,75

55,09

37,68 38,03
30,85

38,2537,24

42,57
30

40

50

60

70

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Toleranteak Anbibalenteak Uzkurrak

7. grafikoa. Taldeen tamaina

Iturria: egileek egina.

35,90

33,90

30,20

Anbibalenteak

Toleranteak

Uzkurrak



Hain zuzen, nahiz eta talde guztiek nabarmen hobetu duten batez besteko puntuazioa eta
toleran  tzia-eskalan duten posizioa, banaketa orekatu horren ondorio izan da euskal gizartearen
toleran  tzia-indizearen zifra orokorra aurreko urteetakoa baino handiagoa ez izatea. Toleranteen
taldeak kide asko galdu dituelako gertatu da hori (5 puntu inguru 2012arekin alderatuta), eta
beste horrenbeste anbibalenteen taldeak (beste 5 puntu); aldiz, dezente handitu da per tsona
uzkurren taldearen tamaina (10 puntu).

Aurreko urteekin aldera  tzen badugu talde horiek zer-nola osatuta dauden, zer tamaina duten eta
toleran  tzia-eskalan non dauden, ondorio hauek atera di  tzakegu:

• per tsona toleranteen taldea 70 puntutik hurbil ibil  tzen da urtea joan urtea etorri, baina
talde horren bolumena askoz aldakorragoa eta ausazkoagoa da. Toleran  tzia-maila altuari
eusteko, talde horrek “traba” egiten zuten hainbat kide galdu behar izan ditu, hain tole-
ranteak ez diren jarreretara, jarrera lausoago, anbibalenteago edo zuzenean arbuiozkoetara
lerra  tzen joan diren hainbat kide;

• Per tsona anbibalenteen taldea, erdibidean ibili da urteotan guztiotan, 50-55 puntu artean,
eta 2009an talde jende tsua izan bazen ere, geroztik kideak gal  tzen ari da pixkanaka. Per -
tsona toleranteen taldeari gertatutakoa gerta  tzen zaio anbibalenteen taldeari ere: gu txiago
edo gehiago aurreko urteetako puntuazioari eu tsi dio talde horrek, baina per tsona asko eta
asko jarrera uzkurragoetara lerra  tzearen ondorioz.

• Per tsona uzkurren taldea, 35 eta 40 puntu artean ibili da aztertutako urteotan gehienetan,
eta %20 inguruko bolumenekin, baina azken urteotan %30era ere hurbildu da. Nolanahi
ere, toleran  tzia-eremutik anbibalen  tzia aldera eta anbibalen  tzia aldetik arbuioaren eremu-
ra gertatu den per tsonen lerra  tze horrek izan du bere ifren  tzua edo konpen tsazioa; izan ere,
uzkurren taldean leundu egin da, i txuraz, a  tzerriko immigrazioarekiko intoleran  tzia eta
arbuioa: aurreko urteetan baino talde jende tsuagoa izan da uzkurrena (2011n salbu), baina
talde horrek a  tzerriko immigrazioarekiko adierazitako jarrerak, sinesmenak, iri  tziak, per -
 tzepzioak eta jokabideak moderatuagoak izan dira edo ez hain intoleranteak.

8. grafikoa. Talde nagusien tamainaren bilakaera

Iturria: egileek egina.
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2013an nabarmen  tzekoa izan da, halaber, muturreko taldeen puntuazioetan aldeak murriztu
egin direla: per tsona toleranteen taldearen eta uzkurren taldearen artean 32 puntuko tartea
dago, 2012an baino sei puntu  txikiagoa. Aurreko urteetan izan ziren aldeen an  tzekoa izan da
2013koa.

Indizeko 65 itemak mul  tzokatu ditugun 10 eremuetan lortutako puntuazio par  tzialen arabera
zehaztu dugu per tsona bakoi  tza zein taldetakoa den, eta per tsonak talde batean eta bestean
zuzen banatu ditugula egiazta  tzeko, analisi bereizle bat egin dugu, aurreko urteetan bezala. 

Aldagai ani  tzeko analisi-mota horrek, sailkapena egiteaz gain, aukera ematen digu jakiteko giza-
banako bakoi  tza dagokion taldean zuzen banatu dugun ala ez. Kasu honetan, gizabanako bakoi -
 tzak aztertutako hamar eremuetako bakoi  tzean 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 egiazta  tzeko, azter di  tzagun aurrez fun  tzio bereizleak, gizabanako bakoi -
 tza talde batean edo bestean modu egokian bana  tzeko aukera ematen dutenak.

Bi fun  tzio bereizleen azterketak argi uzten du biak ere bereizleak direla, baina lehenak (horrek
azal  tzen du barian  tzaren %97,3) bigarrenak baino lan bereizle nabarmen handiagoa egiten duela
(barian  tza osoaren %2,7 soilik azal  tzen du bigarrenak). I. Fun  tziorako .917 eta II. Fun  tziorako
.361 korrelazio kanonikoek eta Wilkins eta Chi lanba karratuko kontraste erabat esangura tsuek
(es. 0.000), adierazten dute bi aldagaiak direla bereizleak edo diskrimina  tzaileak, nahiz eta
bigarrenak korrelazio baxua izan eta barian  tza azal  tzeko lagun  tza handirik ez eman.

Fun  tzio bakoi  tza osa  tzen duten aldagaiei dagokienez, egiturazko matrizearen analisiak adieraz-
ten du hauek direla aldagai guztiak:

• Lehen fun  tzio bereizleak ia eremu guztiak bil  tzen ditu, baina lehen fun  tzio horretan, hauek
dira, batez ere, eremurik bereizleenak: a  tzerriko immigrazioak euskal gizartearengan dituen
ERABATEO ERAGINAK, a  tzerriko immigrazioak dituen ERAGIN EKONOMIKOEI buruzko
per  tzepzioa eta ESTEREOTIPOEN per  tzepzioa. Eta beste hauek ere fun  tzio horretan esku
har  tzen dute: HARREMANETARAKO ESPAZIOEN per  tzepzioa, ESKUBIDEAK eskura izate-
ari buruzko per  tzepzioa, immigrazio-POLITIKARI buruzko iri  tzia, immigrazioaren BOLUME-
NARI buruzko per  tzepzioa eta euskal KULTURA ETA GIZARTEAREN gain izan di  tzakeen
ERAGINEI buruzko per  tzepzioa.

• Bigarren fun  tzioak, fun tsean, eremu bakar bat bil  tzen du, herritarrek immigrazioa ARAZO -
 TZAT har  tzen duten ala ez; izan ere, BIZIKIDE  TZARAKO eremuei buruzko per  tzepzioak
0,30etik beherako talde barneko korrelazioa du egiturazko matrizean.

Lehen fun  tzioak toleranteen taldea bereizten du per tsona uzkurren taldearekiko, eta bigarren
fun  tzioak anbibalenteen taldea bereizten du batik bat, per tsona uzkurren eta toleranteen talde-
arekiko. Edonola ere, badirudi bi fun  tzioek ondo asko diskrimina  tzen dituztela hiru taldeak; izan
ere, azterketa diskrimina  tzaileak per tsonen %97 inguru sailka  tzen du modu egokian eta zuzen
(taldekatutako kasu originalen %97,0 eta balidazio guru  tzatu bidez taldekatutako kasu balida-
tuen %96,4 zuzen sailkatuta).
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9. grafikoa. EAEko biztanle taldeen lurralde-mapa

Iturria: egileek egina.

Amai  tzeko, erabaki genuen azter  tzea zer aldagai soziodemografiko, sozioekonomiko, ideologiko-
identitario, harremanei loturiko eta psikosozial eta horien arteko zein mul  tzo dauden lotuago
talde batekoa edo bestekoa izatearekin. Hau da, zein ezaugarri lo  tzen diren modu esangura tsuan
per tsona tolerante, anbibalente eta uzkurren taldeekin. Horretarako, kontingen  tzia-taulak eta
korresponden  tzia sinpleen AFC analisi faktoriala erabili ditugu (19. grafikoa), oso irtenbide gra-
fiko argigarria eta intuitiboa eskain  tzen dutelako, eta koherentea aurreko atalean deskribatutako
tipologiaren profilekin. 

Hala, behin egiaztatuta Chisquare delakoak estatistikoki balio esangura tsua duela (ChiSquare =
859,693, es. 0,000), eta ezaugarrien eta per tsona tolerante, anbibalente eta uzkurren taldeen
arteko loturak adierazten dituela, honako lotura hauek an  tzeman ditugu: 

• Per tsona toleranteen taldea: batez ere gizonezkoak dira, bigarren mailako ikasketak eta
erdi-mailako eta goi-mailako uniber tsitate ikasketak dituzte, gazteak dira (18 eta 44 urte
bitartekoak), Gipuzkoan bizi dira, euskaraz hi  tz egiten dute, hiriburuetan bizi dira, agnos-
tikoak dira, edo ateoak edo erlijioarekiko axolarik ez dutenak, ezkerrekoak eta zentro-ezke-
rrekoak, euskal aber  tzale moderatuak edo muturrekoak dira, soilik euskaldunak senti  tzen
dira edo espainiar baino gehiago euskaldunak, beren ekonomia-egoerarekin gustura daude,
beren familia-unitateak 1.800 eurotik gorako sarrerak ditu, lanean daude edo ikasleak dira,
estatus sozioekonomiko erdi-mailako altukoak edo altukoak dira, baikorrak dira, etorkizu-
nari begira aurreikuspen onak edo normalak dituzte, bizilagun gehienak bertakoak diren
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auzoetan bizi dira, eremu pribatuan hartu-eman handia dute etorkinekin edo badute behin -
 tzat harremana, eta eremu publikoan hartu-eman handia dute etorkinekin. 

10. grafikoa. Korresponden  tzia sinpleen analisia

Taldeen posizionamenduaren mapa 

Iturria: egileek egina.

• Per tsona anbibalenteen taldea (ezaugarri ba  tzuk konparti  tzen ditu per tsona uzkurren talde-
arekin eta beste ba  tzuk uzkurren taldearekin): batez ere gizonezkoak dira, per tsona helduak
(45 eta 64 urte artekoak), ez dute ikasketarik edo lehen mailako ikasketak dituzte, 5.000
eta 20.000 biztanle arteko udalerrietan bizi dira, katoliko praktikanteak dira edo ez prak-
tikanteak, ez dute euskaraz hi  tz egiten, zentroko eta eskuineko ideologia dute, espainiar
nazionalistak dira edo ez dute ardurarik ez euskal nazionalismoarekiko ez espainiar nazio-
nalismoarekiko, espainiar bezain euskaldun senti  tzen dira, lanean ari dira edo erretiroa har-
tuta daude, beren egoera ekonomikoarekin indiferenteak dira, hilean eta familian 1.000
eta 1.800 € arteko diru-sarrera garbiak dituzte, estatus ertainekoak, erdi-mailako baxuko-
ak eta baxukoak dira, ez dira ez baikorrak eta ez ezkorrak, etorkizunari begira aurreikuspen
 txarrak eta normalak dituzte, bertakoen eta etorkinen nahasketa dagoen auzoetan edo etor-
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kin asko dagoen auzoetan bizi dira, eta etorkinekin ez dute inolako hartu-emanik ez eremu
pribatuan eta ez eremu publikoan.

• Per tsona uzkurren taldea (ezaugarri konpartituak ditu per tsona anbibalenteen taldearekin):
batez ere emakumezkoak dira, per tsona helduak (45 urtekoak eta hortik gorakoak), lehen
mailako ikasketak dituzte, Bizkaian bizi dira 5.000 biztanle baino gu txiagoko udalerrietan
eta 20.000 eta 150.000 biztanle arteko udalerrietan, katoliko praktikanteak dira edo ez
praktikanteak, ez dute euskaraz hi  tz egiten, zentroko eta eskuineko ideologia dute, espai-
niar nazionalistak dira eta batez ere espainiar senti  tzen dira, langabeak, erretiratuak eta e -
txekoandreak dira, beren egoera ekonomikoarekin ez daude gustura edo ez dute horren gai-
neko iri  tzirik, hilean eta familian 1.000 €-tik beherako diru-sarrera garbiak dituzte, esta-
tus sozioekonomiko erdi-mailako baxukoak eta baxukoak dira, ezkorrak dira, etorkizunari
begira aurreikuspen  txarrak dituzte, bertakoen eta etorkinen nahasketa dagoen auzoetan
bizi dira, eta ez dute inolako hartu-emanik eta elkarreraginik etorkinekin, ez eremu priba-
tuan eta ez eremu publikoan.

AFC honetan, soilik hiru kategoriako aldagai batekin lan egiten dugunez (per tsona taldeak), bi
dimen tsio baino ez ditugu atera analisi horretatik, eta barian  tzaren %100 azal  tzen dute bi
dimen tsio horiek. Egia esan, lehen dimen tsioak azal  tzen du ia barian  tza osoa (%91,8), eta biga-
rrenak azalpen-balio oso  txikia du (gainerako %8,2).
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5. Ondorioak
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2013ko barometro honetan jaso eta aztertutako datuak ain  tzat hartuta, uste dugu garran  tzi tsua
dela honako ondorio hauek azpimarra  tzea:

1. Krisi ekonomikoak, a  tzeraldi ekonomiko eta sozialak eta Espainiako eta EAEko ongizate-
estatuaren krisiak indar betean jarrai  tzen duten arren, ez dira askorik aldatu euskal gizar-
teak a  tzerriko immigrazioarekiko agertutako jarrera, iri  tzi, sinesmen, per  tzepzio eta
balioak. Gure erkidegoaren iri  tzi eta jarreretan, aurreko urteetako argilunak, kontraesanak
eta anbibalen  tziak azaleratu dira 2013an ere.

2. 2013ko barometroaren datuak eta herritarren eran  tzunak ain  tzat hartuta, nabarmen -
 tzekoa da euskal gizarteak jarrera toleranteagoa adierazi duela; izan ere, aurreko urtean
nabarmen okerrera egin eta gero, aurten zer txobait hobea izan da a  tzerriko immigrazioa-
rekiko toleran  tzia-maila. 2007-2011 aldiko toleran  tzia-mailara iri tsi gabe, 2013ko
datuak hobeak izan dira 2012koak baino, eta gure indizearen balioa 55,35 puntukoa
izan da.

3. Gure toleran  tzia-indizea estu-estu loturik dago etorkizunari begirako konfian  tza falta,
kezka eta zalan  tza giroarekin; hori dela eta, nekez berreskuratuko dugu immigrazioareki-
ko toleran  tzia-maila gaur egungo krisi ekonomikoa gainditu eta euskal gizartearen ongi-
zatearekin loturiko jarraibideak argi eta garbi ezarri arte; izan ere, finan  tza-krisiaren ondo-
rengo aldian suma  tzen da bestelako harreman ba  tzuk izango direla indarrean gizarte,
politika, ekonomia eta lanaren arloan, eta, hortaz, behar-beharrezkoa da jarraibide horiek
finka  tzea.

4. Gure datuek egiazta  tzen dute a  tzerriko immigrazioaren fenomenoa normaliza  tzen ari
dela: lan arloan, ekonomian eta etikan (ustelkeria politikoa) kezka handiak izan arren,
euskal gizarteak ez du, inolaz ere, arazo  tzat har  tzen immigrazioaren gaia.

5. Hala ere, nabarmena da euskal gizartean suma  tzen den kezka eta errezeloa bizikide  tza-
ereduekin lotura duten zenbait alderdirekiko, eta begien bistakoak dira, orobat, a  tzerriko
immigrazioarekiko indarrean diren estereotipo negatiboak ere. Uneotan integrazio,
bizikide  tza eta gizarte-kohesioko prozesuak dira lehentasunezkoak, eta, beraz, oso
garran  tzi tsua da agintarien egitekoa (politika, ekonomia, gizarte eta kulturaren arloan),
prozesu horiek gidatuko dituzten erreferen  tziazko per tsona diren aldetik. 
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6. Euskal biztanleak hiru taldetan sailka  tzen ditugularik, toleranteak, anbibalenteak eta
uzkurrak, 2013an honako aldaketa hauek hauteman dira: a) toleranteen taldeak hainbat
kide galdu ditu (%5 anbibalenteen taldera lerratu da), baina aurreko urteetako toleran -
 tzia-maila berreskuratu du (2 puntu gehiago 2012an baino); b) anbibalenteen taldeak
jarrera nabarmen toleranteagoak agertu ditu 2012arekin alderatuta, baina batez ere
jarrera i txienak dituzten per tsonak uzkurren taldera lerratu direlako gertatu da hori: %10
lerratu da uzkurren taldera, eta ordainean, %5 etorri da toleranteen taldetik; c) uzkurren
taldea handitu egin da neurriz 2012arekin alderatuta (10 puntu gehiago) eta horrek adie-
razten du, orobat, talde horrek immigrazioarekiko adierazitako jarrerak eta toleran  tzia
asko hobetu direla (ia 8 puntu egin du gora uzkurren toleran  tzia-indizeak).

7. Per tsona tolerante, anbibalente eta uzkurren arteko aldeak asko murriztu dira 2012are-
kin alderatuta, eta aurreko urteetako mailetara i  tzuli dira (32 puntu inguruko aldea): eus-
kal gizartea, oro har, tartean edo erdibidean dago (55,35 puntu), toleranteen taldea
70,85 puntura iristen da, anbibalenteena 55,09 puntura eta uzkurrena 38,25 punture-
kin gera  tzen da.

8. 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: prestakun  tza-maila apalena dutenek jarrera uzkur eta toleran  tzia gu -
txikoak adierazi ohi dituzte, eta prestakun  tza-maila handiagoa dutenek jarrera ireki eta
toleranteagoak ager  tzen dituzte. Aldagai hori egindako barometro guztietan nabarmendu
da, jarrerak, balioak eta sinesmenak aurreikusteko ahalmen handiena duen aldagaietako
bat izateagatik.

9. 2013ko barometroaren datuek erakusten dute, beste behin, immigrazioarekiko jarrera
uzkurrenak adierazten dituzten per tsonen bi profil daudela: 1) objektiboki eta subjekti-
boki egoera per tsonal eta sozial ahulean dauden per tsonak (kualifikazio gu txikoak, lan
okerragoak eta diru-sarrera  txikiagoak dituztenak, beren egoera ekonomikoarekin gustura
ez daudenak, etorkizunari begira zalan  tza eta kezka gehien dutenak eta ezkorrenak); 2)
ideologikoki izaera autoritarioa dutenak (adineko per tsonak, zentroko eta eskuineko ide-
ologia dutenak, batez ere espainiar senti  tzen direnak, beren burua espainiar nazionalista -
 tzat dutenak eta katolikoak, praktikanteak eta ez-praktikanteak).

10. Lan-merkatuarekin eta merkatu horretan etorkinek duten fun  tzionaltasunarekin lotura
duten gaiak neur  tzen dituzten itemetan, euskal gizartearen jarrerak eta iri  tziak apal  tzen
ari dira urteen joanean, eta segida osoko zifrarik  txikienetara iri tsi dira 2013an, krisi eko-
nomikoak lan-merkatuan duen eraginaren ondorioz.

11. A  tzerriko etorkinak iristearekin lotutako gaien artean, bi hauek dira ziurgabetasun eta
susmo  txar handienak sor  tzen dituzten alderdiak: euskal gizartearen ongizate-egoerari
eustea eta oinarrizko eskubideak eta zerbi  tzu sozialak eskuratu ahal izatea.

12. Datu guztiak kontuan hartuta eta azken bi urteetako barometroak alderatuta, 2013ko
datuak hobeak izan dira 2012koak baino, eta aurreko urteetako datuetara hurbildu dira. 

13. Nola nahi ere, ukaezina eta nabarmena da krisiak immigrazioarekiko jarreretan oraindik
ere duen eragina.

2013 Barometroa A    tzerriko immigrazioaren inguruko per    tzepzioak eta jarrerak
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ERANSKINA

Honako hauek dira arlo bakoi  tzari esleitutako aldagaiak eta egin ditugun haztapenak:

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

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

koa) kodetua,
- 4. galdera: 0tik (%30 baino gehiago), 1 (%21-30), 2 (%11-20), 3 (%6-10) eta 4ra (%0-

5) kodetua.

• ARAZOA. Arazo  tzat har  tzea, 0tik 10erako eskala, honako hauen batukaria 
- 1. galdera: 0tik (arazoa 1. aipamenean), 1 (arazoa 2. aipamenean), 2 (arazoa 3. aipame-

nean) eta 3ra (ez da aipa  tzen) kodetua, 
- 2. galdera: 0tik (arazoa 1. aipamenean), 1 (arazoa 2. aipamenean), 2 (arazoa 3. aipame-

nean) eta 3ra (ez da aipa  tzen) kodetua, 
- 21. galdera: 0tik (arazoa 1. aipamenean), 1 (arazoa 2. aipamenean), 2 (arazoa 3. aipa-

menean) eta 3ra (ez da aipa  tzen) kodetua.

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

• EUSKGIZARTEA. Euskal gizartean dituen eraginak, 0tik 10erako eskala, honako hauen
batukaria 
- 17e galdera: 0tik (erabat ados), 0,5, 1, 1,5 eta 2ra (erabat kontra) kodetua,
- 20a galdera: 0tik (erabat ados), 0,375, 0,75, 1,125 eta 1,5era (erabat kontra) kodetua,
- 20b galdera: 0tik (erabat ados), 0,375, 0,75, 1,125 eta 1,5era (erabat kontra) kodetua,
- 20c galdera: 0tik (erabat ados), 0,375, 0,75, 1,125 eta 1,5era (erabat kontra) kodetua,
- 20d galdera: 0tik (erabat ados), 0,375, 0,75, 1,125 eta 1,5era (erabat kontra) kodetua,
- 22e galdera: 0 (bai) eta 2 (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 (erabat kontra), 0,5, 1, 1,5 eta 2ra (erabat ados) kodetua,
- 22b galdera: 0 (bai) eta 1 (ez) kodetua,
- 22c galdera: 0 (bai) eta 1 (ez) kodetua,
- 22d galdera: 0 (bai) eta 1 (ez) kodetua,
- 24. galdera: 0tik (negatiboak) 4ra (positiboak) kodetua.

• BIZIKIDE  TZA. Bizikide  tza-ereduak, 0tik 10erako eskala, honako hauen batukaria
- 17a galdera: 0tik (erabat kontra), 0,25, 0,5, 1, 1,5 eta 2ra (erabat ados) kodetua,
- 17b galdera: 0tik (erabat ados), 0,375, 0,75, 1,125 eta 1,5era (erabat kontra) kodetua,
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- 17c galdera: 0tik (erabat ados), 0,375, 0,75, 1,125 eta 1,5era (erabat kontra) kodetua,
- 17g galdera: 0tik (erabat ados), 0,25, 0,5, 1, 1,5 eta 2ra (erabat kontra) kodetua,
- 17h galdera: 0tik (erabat kontra), 0,375, 0,75, 1,125 eta 1,5era (erabat ados) kodetua,
- 17i galdera: 0tik (erabat ados), 0,275, 0,75, 1,125 eta 1,5era (erabat kontra) kodetua,

• ESTEREOT. Estereotipoak, 0tik 10erako eskala, honako hauen batukaria 
- 6g galdera: 0tik (erabat ados), 0,25, 0,5, 0,75 eta 1era (erabat kontra) kodetua, 
- 6h galdera: 0tik (erabat ados), 0,25, 0,5, 0,75 eta 1era (erabat kontra) kodetua, 
- 6i galdera: 0tik (erabat ados), 0,25, 0,5, 0,75 eta 1era (erabat kontra) kodetua, 
- 6j galdera: 0tik (erabat ados), 0,25, 0,5, 0,75 eta 1era (erabat kontra) kodetua, 
- 12a galdera: 0tik (erabat ados), 0,25, 0,5, 0,75 eta 1era (erabat kontra) kodetua,
- 17j galdera: 0tik (erabat ados), 0,25, 0,5, 0,75 eta 1era (erabat kontra) kodetua,
- 12c galdera: 0tik (erabat kontra), 0,25, 0,5, 0,75 eta 1era (erabat ados) kodetua,
- 17d galdera: 0tik (erabat ados), 0,25, 0,5, 0,75 eta 1era (erabat kontra) kodetua,
- 17f galdera: 0tik (erabat ados), 0,25, 0,5, 0,75 eta 1era (erabat kontra) kodetua,
- 17m galdera: 0tik (erabat ados), 0,25, 0,5, 0,75 eta 1era (erabat kontra) kodetua.

• ESKUBIDEAK. Eskubideak eta zerbi  tzuak eskura  tzeko aukera, 0tik 10erako eskala, hona-
ko hauen batukaria 
- 13a galdera: 0tik (inork), 0,75era (erregularizatutakoek) eta 1,5era (guztiek) kodetua,
- 13b galdera: 0tik (inork), 0,75era (erregularizatutakoek) eta 1,5era (guztiek) kodetua, 
- 13c galdera: 0tik (inork), 0,5era (erregularizatutakoek) eta 1era (guztiek) kodetua, 
- 13d galdera: 0tik (inork), 0,5era (erregularizatutakoek) eta 1era (guztiek) kodetua, 
- 13e galdera: 0tik (inork), 0,5era (erregularizatutakoek) eta 1era (guztiek) kodetua, 
- 13f galdera: 0tik (inork), 0,5era (erregularizatutakoek) eta 1era (guztiek) kodetua, 
- 13g galdera: 0tik (inork), 0,5era (erregularizatutakoek) eta 1era (guztiek) kodetua, 
- 14a galdera: 0tik (inork), 0,25era (erregularizatutakoek) eta 0,5era (guztiek) kodetua, 
- 14b galdera: 0tik (inork), 0,25era (erregularizatutakoek) eta 0,5era (guztiek) kodetua,
- 14c galdera: 0tik (inork), 0,25era (erregularizatutakoek) eta 0,5era (guztiek) kodetua,
- 14d galdera: 0tik (inork), 0,25era (erregularizatutakoek) eta 0,5era (guztiek) 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,
- 19. galdera: 0tik (desberdinik ez), 0,5era (desberdin ba  tzuk) eta 1era (desberdin asko)

kodetua, 
- 27. 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 (erabat ados), 0,375, 0,75, 1,125 eta 1,5era (erabat kontra) kodetua,
- 6f galdera: 0tik (erabat ados), 0,375, 0,75, 1,125 eta 1,5era (erabat kontra) kodetua,
- 8. galdera: 0tik (erabat debekatu), 1,5 eta 3ra (oztoporik ez) kodetua,
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- 9. galdera: 0tik (guztiak kanporatu), 1 (i  tzul  tzeko bitartekoak), 2 (langileak erregulariza-
tu) eta 3ra (guztiak erregularizatu) kodetua,

- 10. galdera: 0tik (inoiz ez), 0,5era (“baldin  tzak”) eta 1era (mugarik ez) kodetua.

Galdeketari eran  tzun dioten per tsonek 65 aldagairi emandako eran  tzunez osatutako indize bate-
kin lan egitean, beste zailtasun bat izan dugu: galdeketari eran  tzun dioten per tsonek galdera
gehienei eran  tzun dieten arren, askotan ez dira gai izan egindako galderetako bati eran  tzun balio-
duna emateko, eta horrek erago  tzi egin digu toleran  tzia-indizean per tsona horien azken puntua-
zioa kalkula  tzea. 

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

Nolanahi dela ere, hauek izan dira toleran  tzia-indizean eskuratutako hiru balioen arteko korrela-
zio-koefizienteak: 0.955, 0.981 eta 0.960, esangura tsuak guztiak, eta 0.000ko konfian  tza-
mailarekin.

Eranskina





Eranskina: galdetegia
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