
GENEROA ETA IMMIGRAZIOA EAEn 2007

2007 urtearen hasieran, Immigrazioaren Euskal Behatokiak inkesta bat egin zien kanpotik etorritako immigranteei. Panoramika
honen bitartez, inkesta haren ikerketa estatistikoaren eta interpretazio soziologikoaren emaitza nagusietako batzuk azalduko
ditugu generoaren ikuspegitik.

Adin taldea edozein dela ere, Latinoamerikako immigrante
gehienak emakumezkoak dira, eta afrikar eta portugaldarrak,
aldiz, gizonezkoak. Immigrante europarren kasuan, esate
baterako, immigrante errumaniar eta frantziarren feminizazio
maila lagin globalaren batez bestekoaren antzekoa da (%45).
Immigrante txinatarrei dagokienez, sexuaren banaketa pari-
tarioa da nagusiki. Talde etnikoei dagokienez, mestizo-latino-
en kasuan, emakumeen ehunekoa gizonezkoenaren bikoitza
da ia. Arabiarren kasuan, ordea, kontrakoa gertatzen da.
Neurri txikiagoan, immigranteen artean askoz ere gutxiago
baitira, etnia beltzeko gizonezkoen kopurua emakumezkoe-
naren hirukoitza da; mulatoei eta Amerikako indigenei dago-
kienez, emakumezkoen kopurua gizonezkoenaren bikoitza
da, eta, azkenik, zuri-kaukasiarretan eta ekialdeko asiarretan
ez dago desberdintasunik generoari dagokionez. Horrez
gain, jatorrizko herrialdeek ama-hizkuntza ere baldintzatzen
dute, eta gutxienez bi talde nagusi bereiz ditzakegu hiztun
kopuruari erreparatuz: bata, gaztelania darabilena eta nagu-
siki emakumezkoek osatua, eta bestea, arabiarrez mintzo
dena eta nagusiki gizonezkoek osatua.

Inkestatutako bi immigrantetik bat katolikoa da; bostetik bat
musulmana da; %7,2 ortodoxoak dira (errusiarrak, greziarrak,
errumaniarrak, eta abar), eta %3,1 ebanjelistak. Katolikoen
artean, emakumezkoen portzentajea gizonezkoena baino
askoz ere handiagoa da (18 puntu gehiago); islamari dagokio-
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1. Emakume latinoamerikarrak eta gizon afrikarrak: jatorrizko herrialdeak, talde etnikoak eta sinesmen erlijiosoak osatzen
duten hirukoaren konbergentzia

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007
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2. grafikoa.
Generoen arteko desberdintasuna ama-hizkuntza gaztelania

eta arabiera dituzten taldeen baitan, %

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007

1. taula. Feminizazio maila kontinenteei eta jatorrizko
herrialdeei dagokienez, %

Kontinentea
N-ri dagokion

ehunekoa
Herrialdea

N-ri dagokion
ehunekoa

Feminizazio maila
(FM)

Amerika
(FM=59)

50,2

Kolonbia 18,3 60

Ekuador 13,1 54

Bolivia 8 64

Brasil 5,7 70

Argentina 5,1 51

Afrika
(FM=24)

22,3

Maroko 11,9 28

Aljeria 3,7 25

Senegal 3,3 7

Beste batzuk 3,4

Europa
(FM=39)

20,2

Errumania 10,2 45

Portugal 8,2 28

Frantzia 1,8 49

Asia
(FM=27)

7,3
Txina 4,2 47

Pakistan 3,1 0

N=3.101 100 N=3.101 100 45
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nez –erlijio nagusia Marokon, Aljerian eta Senegalen–, gizo-
nezkoen kopurua emakumezkoenaren hirukoitza da; eta,
ebanjelisten artean ere –nagusiki latinoamerikarrek osatutako
taldea–, emakumezkoak gizonezkoak baino gehiago dira,
baina haien arteko aldea ez da hain handia. Txina, Argentina
eta Frantzia dira bi generoetan sinesmen erlijiosorik gabeko
pertsona gehien duten hiru herrialdeak, eta gizonezkoen kopu-
rua emakumezkoena baino askoz ere handiagoa da hiruretan.

2. Nork emigratzen duen, eta zergatik

Atzerriko biztanleriaren demografia-piramideari erreparatuz
gero, kontzentrazio maila nabaria (hamarretik lau) ikus deza-
kegu bi adin taldetan: 18-29 urtekoa (gazteenak) eta 30-40
urtekoa (hirutik bat). Adin talde horiek oso emankorrak dira
ekonomian, eta gizonezkoak emakumezkoak baino apur bat
gazteagoak dira.

Inkestan parte hartu duten pertsonen erdiak adierazi du bikoteki-
dea baduela, eta hori ohikoagoa da emakumeen artean. Gainera,
gizonezkoak baino maizago ezkontzen dira emakumezkoak, eta
banantzeko adina baxuagoa da emakumeetan gizonezkoetan
baino. Ezkontza exogamikoak edo ezkontza mistoak ere ugaria-
goak dira emakumeen kasuan, hots, gizonezko baino emakume
gehiago ezkontzen dira naziotasun espainiarra duten pertsone-
kin. Horrek badu zerikusia, besteak beste, emakume latinoame-
rikarren immigrazioak duen garrantziarekin.

Sarritan, migrazio berrien bitartez etortzen diren emakumeen
ikasketa maila haien jatorrizko herrialdeetako emakumeek
dutena baino altuagoa izaten da. EAEn bizi direnen artean,
erdiak erdi mailako prestakuntza-curriculuma du (gizonez-
koena baino portzentaje altuagoa da), eta analfabetismo-tasa
baxua da.

Gizonezko eta emakumezkoen arteko egoera parekoa da
herrialde garatuetatik datozen immigranteen artean.
Herrialde garatuak aipatzen ditugunean, erdialdeko herrial-
deez –Frantzia– , periferiakoez –Argentina– eta emakumeen
hezkuntza maila gizonezkoena baino maila baxuagoan
ezartzen duten herrialde asimetrikoagoez –alegia, Marokoz,
Portugalez eta, neurri txikiagoan Errumaniaz– ari gara.

Hiru atzerritarretik bik lan egiten zuten haien jatorrizko
herrialdean (haien erdiak kontratu finkoa eta mugagabea
zuen). Emakumeak –batez ere marokoarrak eta aljeriarrak–
etxekoandreak ziren (horixe adierazi digu inkestan parte har-
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3. grafikoa.
Generoen arteko desberdintasunak autoidentifikazio

erlijiosoari dagokionez, %

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007
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3. taula. Bikote-harremanak sexuen arabera, %

4. taula. Bikotekidearen naziotasuna sexuaren arabera, %

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007

5. taula. Jatorrizko herrialdean lortutako ikasketa maila
sexuaren arabera, %

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007

6. taula. Jatorrizko herrialdean lan egiten zuten immigran-
teak jatorrizko herrialdeen eta sexuaren arabera, %

2. taula. Feminizazio maila jatorrizko herrialdeari eta adin
taldeei dagokienez, %

Ezkonduak edo
bikotekidea dutenak

Dibortziatuak
edo bananduak

Alargunak
Bikotekide

gabeak
EDE

Guztira 52,4 6,3 1,5 39,6 0,2

Emakumezkoak 56,6 9,3 2,2 31,7 0,2

Gizonezkoak 49,0 3,8 0,9 46,1 0,2

Informatzailearen
naziotasun bera

Espainiarra Beste bat

Guztira 79,7 14,5 5,8

Emakumezkoak 76,8 17,2 6,0

Gizonezkoak 82,7 11,7 5,6

1 2 3 4 5 6 7 8 ED/EDE

Guztira 2,3 1,1 7,2 12,4 18,6 37,1 6,9 14,1 0,3

Emakumezkoak 2,5 1,1 7,4 9,8 17,2 38,5 8,4 15,0 0,1

Gizonezkoak 2,1 1,1 7,1 14,6 19,8 36,0 5,6 13,4 0,3

1=Haurra zen bere herrialdetik atera zenean (<16 urte); 2=Bat ere ez; ez daki ez
irakurtzen ezta idazten ere; 3=Idazten eta irakurtzen bakarrik daki; 4=Lehen sektoreko
langileak, ofizioak; 5=Lehen mailako ofizialak; 6=Bigarren mailakoak; 7=Erdi mailako
profesionalak; 8=Unibertsitarioak.

1 2 3 4 5 6 7

Emakumezkoak 66,9 66,1 71,7 82,4 68,8 21,6 27,6

Gizonezkoak 76,1 84,5 86,4 73,6 68,8 55,6 67,1

1=Kolonbia 2=Ekuador 3=Bolivia 4=Brasil 5=Argentina 6=Maroko 7=Aljeria

8 9 10 11 12 13

Emakumezkoak 42,9 53,2 49,3 44,4 38,7 --

Gizonezkoak 76,6 69 80,5 64,3 61,4 56,8

8=Senegal 9=Errumania 10=Portugal 11=Frantzia 12=Txina 13=Pakistan

1 2 3 4 5 6 7

18-29 58,4 56,4 66,0 62,7 44,3 26,1 25,0

30-40 60,4 54,4 62,1 75,3 54,1 25,8 24,4

> 40 61,9 50,9 63,8 76,7 61,5 36,1 28,6

1=Kolonbia 2=Ekuador 3=Bolivia 4=Brasil 5=Argentina 6=Maroko 7=Aljeria

8 9 10 11 12 13 X

18-29 7,9 41,5 25,4 53,3 55,2 0,0 42,9

30-40 5,7 45,6 26,5 40,0 41,5 0,0 44,8

> 40 7,1 48,3 33,9 60,0 39,4 0,0 48,8

8=Senegal 9=Errumania 10=Portugal 11=Frantzia 12=Txina 13=Pakistan
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tutako emakumeen %60k), eta soldatapeko lanaldi murriz-
tuak zituzten. Gizonezko gehienek, aldiz, ofizioetan eta erai-
kuntzan lan egiten zuten.

Emakume immigranteek neurri handiagoan pairatu dute
baliabideen urritasuna. Berez txiroak diren herrialdeen baita-
ko desberdintasunek generoen ondoriozko asimetria garran-
tzitsuak uzten dituzte agerian: elkarrizketatutako emakume
aljeriarren artean, hamarretik zortzik gosea pasatu izana edo
ezintasun ekonomikoak jasan izana aitortu dute.
Gizonezkoen artean, ordea, bitik batek sufritu du horrelako
egoeraren bat. Horrez gain, jatorrizko herrialdean zuten
lanak badu eragina immigranteen estatusean: hamarretik lau
langile inguru ekonomikoki ongi bizi ziren, baina, etxekoan-
dreei dagokienez, lautik bat besterik ez. Haien jatorrizko
herrialdean langabezian zeudenen artean, aldiz, bostetik bat
bizi ongi zen ekonomikoki. Ikasketa mailak ere badu eragi-
na, baina, emakumeei dagokienez, unibertsitarioen %40k
adierazi digu haren herrialdeko gabezia ekonomikoak paira-
tu dituela.

Immigranteen %60k adierazi digu emigratzeko ideia berare-
na izan zela; lautik batek azaldu du ideia familiarena izan
zela, eta, azkenik, hamarretik batek erantzun du senarrak
edo emazteak hartu zuela erabakia. Erabaki pertsonala izan
zela adierazi duten gehienak gizonezkoak dira (batez ere
afrikarrak). Familiak eta senarrak, ordea, garrantzi gehiago
dute emakumeengan. Kasu horietan, familiarekin elkartzeak
garrantzi berezia du, batez ere aljeriarren artean, eta, oro har,
emakume musulmanen artean.

Emakumezko zein gizonezkoentzat, lan hobea bilatzea da
jatorrizko herrialdea uzteko arrazoi nagusienetako bat,
baina, emakumeentzat batez ere, garrantzi gehiago dute
familiarekin elkartzeak eta bikotekideari edo gurasoei lagun-

tzeak. Hala ere, familiarekin elkartzeak gero eta garrantzi
gutxiago du emakumeen artean. Lan hobea bilatzeak, aldiz,
gero eta garrantzi gehiago du orain dela gutxi iritsitako ema-
kumezko eta gizonezkoen artean. Horrek, modu desberdine-
tara bada ere, emakumezko zein gizonezkoak ongizate maila
hobea lortzeko emigratzen dutela pentsatzera garamatza.
Immigranteek, gero eta gehiago, beren burua eragile aktibo-
tzat hartzen dute, eta ez pasibotzat (gogora dezagun datu
bat: Ikuspegiren ikerketaren arabera, EAEko emakume immi-
granteen artean, bitik batek beraren erabakiaren ondorioz
emigratu zuen).

Laburbilduz, gurera iristen diren emakumeen artean, gero eta
gehiagok dituzte goi mailako ikasketak. Beren helburua lan-
postu bat lortzea da, bizi-egitasmo autonomo bat garatu ahal
izateko. Horren ondorioz, emakume atzerritarrek gero eta
jarduera ekonomiko handiagoa dute jomuga-herrialdeetan.
Gaur egun, EAEn (%37,6) eta Espainian (%39,3) Gizarte
Segurantzan izena emanda dauden hiru atzerritarretik bat
baino gehixeago da emakumezkoa.

3. Jomuga-gizarteetan etniaren eta generoaren arabera
bananduta dauden langileak

Hamar immigrantetik zazpi –gizonezko eta emakumezkoen
artean bereizketarik egin gabe– lanean ari dira. Langabezian
dauden gizonezkoen kopurua emakumezkoen kopuruaren
bikoitza da. Hala ere, desberdintasun hori etxekoandreen
kolektiboari esker orekatzen da estatistikoki. Langabeziaren
eta jarduerarik ezaren tasak begiratuz gero, kopuruak altua-
goak dira Marokoko eta Aljeriako etorkinen kasuan; bi
herrialdeotako gizonezkoen eta Aljeriako emakumezkoen
kasuan, hain zuzen ere.
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4. grafikoa.
Nork izan zuen emigratzeko ideia?

Sexuaren araberako banaketa, %

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007

5. grafikoa.
Generoen arteko desberdintasunak gaur egungo lan-egoeran, %

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007

7. taula. Jatorrizko herrialdean beharrak eta gosea pairatu
zituztenen ehunekoa. Sexuaren eta zuten lanpos-
tuaren araberako banaketa

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007

8. taula. Emigratzeko arrazoi nagusia sexuaren arabera, %

Haurrak Ikasleak Zaintzaileak Lan bila ari zirenak Langileak

Emakumezkoak 31,7 47,5 74,5 80,0 56,7

Gizonezkoak 55,1 42,0 61,9 81,9 51,8

1 2
3 4

5
6 7 8

1a 1b 2a 2b 5a 5b

Guztira 15,5 7,4 31,2 9,7 3,2 2,6 11,0 8,3 2,0 8,9 0,2

Emakumezkoak 14,2 8,0 27,5 8,7 2,0 2,5 15,3 11,3 2,0 8,4 0,1

Gizonezkoak 16,6 6,9 34,1 10,5 4,1 2,8 7,5 5,8 2,0 9,4 0,3

1=egoera ekonomikoa (1a=herrialdearena eta 1b=norberarena); 2=lana (2a=hobetzeko
eta 2b=aurkitzeko); 3=lanbidearekin harremana zuena; 4=ikasketak; 5=familia
(5a=laguntzea 5b=elkartzea); 6=gerra/askatasun falta; 7=beste arrazoi batzuk;
8=ED/EDE.
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Besteen kontura lan egiten duten pertsonen nagusitasuna
(%88) ahulagoa da, batetik, txinatarren kasuan –bitik batek
bere kontura lan egiten du, sarritan familiako negozioetan–,
eta, bestetik, gizonezko senegaldar eta pakistandarren
kasuan. Azken bi herrialdeotako gizonezkoen kasuan,
bostetik batek negozio etniko autonomoak dituzte.

Lau immigrantetik batek baino gehixeagok neskame-lanak,
pertsonak zaintzeko lanak eta kanpoko garbiketa-lanak egi-
ten dituzte; bi emakumetik batek eta gizonezkoen %4k baka-
rrik, hain zuzen. Enplegu mota horren garrantzia hazten ari
da euskal gizartean. Izan ere, gero eta gaituagoak diren ber-
tako emakumeak sartzen ari dira lan-merkatuan; jaiotza-tasa
baxua da, bizi-itxaropena hazten ari da, eta populazioa
zahartzen, eta horrek mendekotasun-egoerak ugaritzea eragi-
ten du; familia gurasobakarren kopurua hazten ari da; gizar-
te-zerbitzuek ez dute gaitasunik tradizionalki ugalketaz ardu-
ratu izan diren emakumeen egiturazko beharrei erantzuteko;
eta, azkenik, ongizate-estatua ez dago behar bezala finkatu-
ta. Horrez gain, ostalaritzak, merkataritzak eta eraikuntzak
ere garrantzi handia dute. Lanbideon enplegu-tasa
%15,1ekoa da. Eraikuntzako langile gehienak gizonezkoak
dira, eta ofizioetan eta peoi-lanetan ere gizonezkoak dira
nagusi (esparru horretan lan egiten du informatzaileen
%16,5ek). Merkataritzan ez dago generoen arteko desberdin-
tasunik. Espainia mailan ere antzeko egoera da nagusi.
Miguel Pajaresek azaldu zuen modura (2007), lanpostu one-
nak gizonezko espainiarrentzat izaten dira lehenik, emakume
espainiarrentzat ondoren, gizonezko atzerritarrentzat gero,
eta emakume atzerritarrentzat azkenik.

Laburbilduz, harrera-herrialdeetako lan-munduko diskrimi-
nazioak badu izaera etnogenerikoa, atzerriko emakumeak
beren heziketa maila eta prestakuntza kontuan hartu gabe
diskriminatzen baitira. Bost immigrantetik batek lehen maila-
ko ikasketak dituen arren eta %15 inguruk goi mailako hez-
kuntzako titulua duen arren –sexuen arteko desberdintasun
maila oso txikia da–, atzerriko emakume kopuruaren erdiak
zainketa-zerbitzuetan eta etxetik kanpoko garbiketa-lanetan
lan egiten du. 

Bi langile immigrantetik batek aldi baterako lan-kontratua
du; lautik batek kontratu mugagabea du, eta beste hainbes-
tek, gutxi gorabehera, ez dute kontraturik. Aldi baterako lan-
kontratuak dituztenen artean, gizonezkoak emakumezkoak
baino askoz gehiago dira. Kontratu mugagabea dutenen arte-
an, emakumezko zein gizonezkoen kopurua oso antzekoa
da, eta, kontraturik gabe lan egiten dutenen artean, emaku-
mezkoen kopurua gizonezkoenaren bikoitza da. Emakume
immigrante gehienek hurbiltasunezko zerbitzuetan lan egi-
ten dute, eta kontraturik gabe lan egiten dutenen arteko des-
oreka horrek harreman zuzena du horrekin.

Lau atzerritarretik hiruk lanaldi osoko lan-jarduna dute
(40 ordu); gizonezkoen kasuan, hamarretik ia bederatzik,
eta, emakumezkoen kasuan, hamarretik seik. Soldatei
dagokienez, immigranteen hiru laurdenak ez dira 1.000
eurora iristen –lagineko batez bestekoa bitik batekoa da–,
eta bost immigrantetik batek 500 euro baino gutxiagoko
soldata du.

Enplegu-aniztasunaren fenomenoa ohikoagoa da emaku-
mezkoen artean (etxeetan, orduka lan egiten dute sarritan),
eta, soldatari dagokionez, enplegu nagusiaren kasuan aurki-
tu ditugun soldata-desberdintasunak bere horretan manten-
tzen dira. Gabezia-egoerek okerrera egiten dute kasu batzue-
tan; esate baterako, Andeetako herrialdeetatik eta
Errumaniatik datozen immigranteen kasuan.

Eskasia-egoera horrek badu eragina jatorrizko herrialdeetara
aldizka dirua bidaltzen duten emakumezkoen eta gizonezko-
en kopuruan (hirutik bik hilabetero bidaltzen dute dirua):
100-300 € bitarteko kopuruak 300 € gainditzen dituztenak
baino ugariagoak dira.
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6. grafikoa.
Generoen arteko desberdintasunak enplegu nagusian jaso-

tzen duten hilabeteroko soldatari dagokionez, %

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007

9. taula. Immigranteek EAEn duten lanpostua, sexuaren ara-
bera, %

10. taula. Errumaniatik, Ekuadorretik, Boliviatik eta
Kolonbiatik datozen immigranteen egoera (%),
jatorrizko herrialdearen eta generoaren arabera
antolatuta. a) 500 €-tik beherako soldata dutenak;
b) 500 eta 1.000 € arteko soldata dutenak.

1 2 3 4 5 6 7

Guztira 26,9 15,1 15,1 12,9 15,1 3,6 11,3

Emakumezkoak 55,1 17,3 1,2 2,7 14,1 1,0 8,6

Gizonezkoak 3,9 13,4 26,6 21,2 16,1 5,7 13,1

1=Etxe-zerbitzuak, pertsonen zaintza eta etxetik kanpoko garbiketa-lanak; 2=Ostalaritza;
3=Eraikuntza; 4=Ofizioak; 5=Merkataritza; 6=Peoi-lanak; 7=Beste batzuk

< 500 € 500-1.000 €

Emakumezkoak
Errumania

38,1 44,0

Gizonezkoak 3,6 35,7

Emakumezkoak
Ekuador

18,2 61,0

Gizonezkoak 4,5 29,7

Emakumezkoak
Bolivia

17,9 65,1

Gizonezkoak 12,0 41,4

Emakumezkoak
Kolonbia

20,6 53,2

Gizonezkoak 5,0 27,5
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4. Nortasun-arazoak eta noranzko bikoitzeko harremanak.
Immigrazioa eta integrazioa

Inkestan parte hartu duten bi generoetako immigrante gehie-
nek adierazi digute badutela beren jatorrizko herritartasuna-
rekiko identifikazio-sentimendua (%74), eta herritartasun
horretaz harro daudela (%93). Begikotasun-ezinikusi eskala
batean, identitate-sentimendu hori dela eta, begikotasun
handiagoa dute geografikoki eta historikoki beren jatorrizko
herrialdetik gertu dauden talde etniko-nazionalekin. Hori
dela eta, herrialdekako eta eskualdekako feminizazio eta
maskulinizazio mailak kontuan hartzen baditugu, koheren-
tea da emakume immigranteek kolonbiarrekiko eta argenti-
narrekiko enpatia izatea, eta gizonezkoek Saharaz hegoalde-
ko afrikarrak eta marokoarrak begi onez ikustea.

Harrera-herrialdeetan izaten dituzten harremanei dagokie-
nez, pertsonen heziketa maila handiagoa den heinean, herri-
kide izendapena alde batera utzi eta biztanleria autoktonoa
eta beste herrialde batzuetako atzerritarrak izendapenak era-
biltzen dira, hots, pertsonen heziketa maila handiagoa den
heinean, beste kulturetako pertsonekin harremanetan jartze-
an, emakumezko zein gizonezkoek aniztasunaren aldeko
jarrera izaten dute.

Emakumezko zein gizonezko errumaniarrek, txinatarrek eta
senegaldarrek herrikideak aukeratu ohi dituzte lagun gisara.
Lan-munduan, txinatarrek -emakume zein gizonezko- izaten
dute harreman gehien beren herrikideekin, ostalaritzan eta
merkataritzan aritzen diren txinatarren kopurua oso handia

baita. Bi generoetako frantziar eta argentinarrek, aldiz, sarri-
tan izaten dituzte harreman profesionalak biztanleria autok-
tonoarekin.

Gizonezko zein emakumezkoek, beren itxura fisikoa dela
eta, sarritan nabaritu izan dituzte gutxiespena eta haien kon-
trako iritziak (hirutik batek). Bertakoek mehatxu ekonomiko-
tzat hartzen dituztenik, ordea, ez dute hainbestetan nabaritu
izan (lautik batek). Euskaldunok immigranteei buruz dugun
iritziari dagokionez, doi-doi gaindituko genuke, haien ustez
(10etik 5,7). Beraz, immigranteen aburuz, bertako biztanle-
riaren sozializazioan bide luzea dugu egiteko immigranteeki-
ko tolerantziaren esparruan. Integrazioaren ikuspegitik eta
generoa eta jatorrizko herrialdea kontuan hartuta, norbana-
koei dagokienez, emakume aljeriarrak eta bi generoetako txi-
natarrak dira gutxien integratuta daudenak. Komunitateei
dagokienez, aldiz, asiarrak dira gutxien integratuta daudenak.

Emakumezko zein gizonezko, proxemiaren munduari dago-
kionez, hots, norbanakoaren esparru pribatuari eta kapital
sozialari (familia, lagunak, erlijioa) dagokionez, gehiago dira
beren herrialdeko ohiturak mantendu nahi dituztenak. Joera
hori, ordea, alderantzizkoa da migrazio-egitasmoaren, lan-
merkatuaren, gizarte-ongizatearen eta eredu politikoaren eta
gobernu-ereduaren esparru publiko/politikoan. Kasu horie-
tan, immigranteak atxikiago daude ohitura autoktonoekin.

Badirudi batik bat sinesmenen eta praktika erlijiosoen espa-
rruan mantendu nahi dituztela immigranteek beren ohitu-
rak. Bi generoetako marokoarrek eta aljeriarrek eta gizo-
nezko pakistandarrek –guztiak musulmanak– dute beren
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8. grafikoa.
Generoen arteko desberdintasunak munduko zenbait

herrialde eta eskualdetako jendearekiko begikotasun mailari
dagokionez (Asko eta Nahikoa aukeren batuketa), %

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007
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7. grafikoa.
2006an bidalitako diruaren hilabeteroko maiztasuna eta

kopurua, sexuaren arabera, %

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007

11. taula. Jatorrizko gizartearekiko identitate-sentimendua.
Sexuaren araberako banaketa, %

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007

12. taula. Lortutako heziketa mailaren eragina lagunak hau-
tatzerakoan. Sexuen araberako banaketa, %

Batere ez Gutxi Erdizka Nahikoa Asko ED/EDE

Norberaren herri-
tartasunarekiko
identifikazio- sen-
timendua dutenak

Guztira 0,9 1,4 4,0 18,9 74,1 0,7

Emakumezkoak 1,2 1,6 4,3 18,6 73,9 0,4

Gizonezkoak 0,7 1,3 3,8 19,1 74,2 0,9

Beren
jatorriaz harro
daudenak

Guztira 0,8 1,5 3,5 17,6 76,0 0,6

Emakumezkoak 0,9 1,7 3,4 17,7 75,6 0,7

Gizonezkoak 0,8 1,3 3,5 17,6 76,4 0,4

Herrikideak
Beste nazionalitate

batzuetako atzerritarrak
Bertako

pertsonak

Emakumezkoak

Lehen mailako
ikasketa ofizialak 

61,3 7,1 26,1

Unibersitarioak 36,7 17,2 42,5

Gizonezkoak

Lehen mailako
ikasketa ofizialak

69,5 6,6 20,4

Unibersitarioak 41,9 20,3 33,6
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erlijioarekiko lotura gehien. Argentinarrak eta emakume
frantziarrak –jatorri katolikokoak– aldentzen dira gehien
beren jatorri erlijiosotik. Aldentze hori ingurumariko seku-
larizazio-prozesu handien ondorio da.

Informatzaileen –emakumezko zein gizonezkoen– iritziek
migrazioaren fenomenoari buruzko diskurtso arauemaile-
ranzko eta kulturarteko diskurtsoranzko joera adierazten
dute. Hala ere, hamarretik zortzik uste badute ere herrialde
aberatsek herrialde pobreetan gertatzen denaz arduratu
behar dutela eta immigranteen baldintzak hobetzen saiatu
behar dutela (%78), eta immigrazioak harrera-herrialdeetako
ekonomian eragin positiboa duela (%83), bitik batek soilik
uste du ikastetxe mistoak egokiak direla (%55) edo immi-
granteen liturgia erlijiosoak ez direla arriskutsuak (%54).
Haien kulturari eta ohiturei eusteari ez diote garrantzi bera
ematen immigranteek. Batzuek badute goi-erdi mailako hez-
kuntza maila eta erosteko ahalmena, eta haien jatorri erlijio-
sotik nabarmen aldentzen dira, hala nola bi generoetako
frantziarrak eta argentinarrak. Beste batzuentzat, ordea, afri-
karrentzat eta errumaniarrentzat adibidez, haien herrialdee-

tako kultura eta ohiturak ezinbestekoak dira eguneroko bizi-
tzan, ohitura horiek duten izaera erlijiosoagatik edota sozioe-
konomikoki edo kulturalki kontrakotzat duten ingurunearen
aurkako mekanismoak direlako.

Aztertutako gai askori buruz kezka dutela azaldu dute ema-
kumezko eta gizonezko boliviarrek; kezkatuta daude immi-
granteen uholdeak esparru pertsonalean eta familiarteko
esparruan ondorio kaltegarriak eragingo ote dituen. Lan-
esparruak eta etxebizitzak eragiten dute kezka gehien ema-
kumezko zein gizonezkoengan (%55 inguru). Kezka gutxien
agertu duten immigranteak dira argentinarrak, gizonezko
portugaldarrak eta pakistandarrak, eta emakumezko maroko-
arrak, txinatarrak, aljeriarrak eta frantziarrak.

1 2 3 4 5 ED/EDE

Familia

Guztira 2,6 6,6 15,3 40,9 32,9 1,7

Emakumezkoak 2,9 6,1 15,0 38,5 36,0 1,5

Gizonezkoak 2,3 7,0 15,7 42,8 30,3 1,9

Lagunak

Guztira 2,6 6,8 18,4 40,7 29,6 1,9

Emakumezkoak 3,2 7,4 16,3 38,4 32,8 1,9

Gizonezkoak 2,2 6,3 20,2 42,6 27,0 1,7

Erlijoa

Guztira 6,6 8,8 19,0 33,5 27,3 4,8

Emakumezkoak 6,6 7,8 19,1 32,5 29,0 5,0

Gizonezkoak 6,7 9,6 18,9 34,4 26,0 4,4

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007

13. taula. Zein neurritan mantendu nahiko zeniztuzke zure
herrialdeko ohiturak? (1etik 5erako jarrera-eska-
la: 1=Batere ez eta 5=Asko) Sexuen araberako
banaketa, %

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007

14. taula. Zein neurritan zeureganatu nahiko zenituzke eus-
kal ohiturak? (1etik 5erako jarrera-eskala: 1=Batere
ez eta 5=Asko) Sexuen araberako banaketa, %

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007

15. taula: Beste herrialde batzuetako pertsonak etortzeak
immigranteei edo haien familiei kalte egingo ote
dien ez jakiteak etorkinei eragiten dien kezka.
Jatorriaren eta sexuaren araberako banaketa, %

1 2 3 4 5 ED/EDE

Lana

Guztira 2,5 7,6 22,9 45,9 18,3 2,8

Emakumezkoak 3,7 8,6 23,9 42,6 18,1 3,1

Gizonezkoak 1,6 6,7 22,0 48,5 18,4 2,8

Gizarte-
ongizatea

Guztira 2,6 6,4 16,3 45,5 26,7 2,5

Emakumezkoak 2,4 7,5 14,6 41,6 31,5 2,4

Gizonezkoak 2,7 5,5 17,8 48,7 22,8 2,5

Sistema
politikoa

Guztira 8,5 7,8 21,3 37,2 17,2 8,0

Emakumezkoak 9,2 7,7 20,1 34,8 18,9 9,3

Gizonezkoak 8,0 7,9 22,3 39,3 15,9 6,6

Asko+Nahikoa Gutxi+Batere ez

Lana aurkitzea edo
mantentzea

Emakumezkoak Bolivia (54,8)

Maroko (80,3)

Txina (83,8)

Argentina (78,8)

Frantzia (77,8)

Gizonezkoak Bolivia (56,8)
Portugal (81,6)

Argentina (79,0)

Soldata txikiagoa
jasotzea

Emakumezkoak Bolivia (60,4)

Maroko (77,5)

Txina (77,4)

Argentina (75,1)

Gizonezkoak Bolivia (56,8)
Portugal (83,2)

Argentina (79,2)

Etxebizita aurkitzea

Emakumezkoak

Kolonbia (51,9) Txina (82,3)

Bolivia (50,9) Maroko (79,4)

Ekuador (50,7)
Frantzia (77,8)

Aljeria (75,9)

Gizonezkoak
Bolivia (56,8) Portugal (84,9)

Brasil (49,1)

Ospitaletako
itxaron-zerrenda

Emakumezkoak Kolonbia (35,5)

Frantzia (85,2)

Brasil (83,2)

Maroko (83,2)

Aljeria (82,8)

Txina (79,1)

Gizonezkoak Bolivia (40,9)

Pakistan (83,2)

Argentina (81,8)

Aljeria (80,0)

Kalitate gutxiagoko
irakaskuntza

Emakumezkoak Bolivia (26,4)

Txina (87,1)

Maroko (85,3)

Brasil (83,2)

Aljeria (82,7)

Gizonezkoak Bolivia (34,1)

Portugal (87,6)

Argentina (84,4)

Pakistan (82,1)

Hiritarren
segurtasun eza

Emakumezkoak Senegal (71,4) Frantzia (75,0)

Gizonezkoak
Bolivia (50,0) Portugal (77,8)

Ekuador (50,0) Pakistan (75,8)

Identitate kulturala
galtzea

Emakumezkoak Bolivia (26,4)

Argentina (90,1)

Maroko (86,2)

Frantzia (85,2)

Aljeria (82,8)

Gizonezkoak Bolivia (29,6)

Argentina (85,7)

Portugal (85,4)

Pakistan (84,3)
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Emakume immigranteen indargunea osasuna dela esan deza-
kegu, haietako askok balio handia ematen baitio (%84,4).
Etxeko egoera ekonomikoa da, ordea, ahulgune nagusietako
bat, %40k baino ez baitu egokitzat jotzen. Bi adierazle
horien artean, kutsu positiboarekin, aukeratzeko askatasuna
eta norberak bere bizitzaren kontrola izatea koka dezakegu.

Amaitzeko, badira migrazio-egitasmoaren balantzean kon-
tuan hartu beharreko beste aspektu batzuk: a) Gaur egun
duzun bizitzak zenbaiteraino asetzen zaitu? galderari dago-
kionez, hirutik bi emakumek adierazi dute gustura daudela
beren egoerarekin, baina gainerakoek ezetz erantzun dute.
Gustura ez daudela erantzun dutenen kasuan, zerikusi zuze-
na du prekarietate ekonomikoak; b) Denboran atzera egiterik
izango bazenu, egindako guztia errepikatuko al zenuke? gal-
derari baietz erantzun diote lau emakumetik hiruk. Generoen
arteko desberdintasunak handiak dira. Askatasuna, estatus
ekonomikoa eta gaur egun duten bizitza balioesten dituzte
gehien emakumeek, eta gizonezkoek, aldiz, osasuna eta
EAEra emigratu izanaz ez damutzea. Herrialdeei dagokienez,
argentinar gizonezko zein emakumeak damutzen dira gu-
txien emigratu izanaz. Hamar emakumezko marokoarretik
bat, ordea, emigratu izanaz damutzen da, eta ez luke berriro
egingo.

• Migrazio-mugimenduetan, feminizazioa eta etnifikazioa
dira nagusi. Hori dela eta, emakumezkoak dira latino, mes-
tizo, gaztelaniaren hiztun eta katoliko gehienak. Afrikarrak,
arabiarrak eta musulman gehienak, aldiz, gizonezkoak
dira.

• Hezkuntzari dagokionez, immigrazioak izaera selektiboa
du; immigranteen artean, badira aldi berean analfabetoak
–gutxi badira ere– eta unibertsitate-titulua duten pertsonak
–batez ere emakumeak–.

• Emigratzeko arrazoiei dagokienez, familiartekoekin elkar-
tzeak garrantzi handia badu ere, are gehiago musulmanen
artean, erabakia norberarena izatea erabakigarria da ema-
kumezkoentzat, batez ere duela gutxi iritsi direnentzat.

• Harrera-gizarteko enpleguen kalitateak argi erakusten digu
lanpostuen egitura etnikoki bananduta dagoela. Beste
modu batera esateko, bertakoek nahi ez dituzten lanpos-
tuak hartzen dituzte atzerritarrek. Bertakoek ere hartzen
dituzten lanpostuak hartzen dituztenean, ordea, langile
atzerritarrak positiboki diskriminatzen dituztelako izan ohi

da, eta diskriminazio horren arrazoia izaten da atzerrita-
rrek lan-baldintza eskasak onartzea. Enplegu motaren,
kontratuak ez arautzearen, lanaldi partzialen eta soldata
urrien artean eratzen den gurpil zoroaren ondorio da ema-
kumezko immigranteen ahultasuna.

• Emakumezko immigranteek lan-esparruetako ghettoetatik
irteteko dituzten aukerak elkarren artean lotura eta eragina
duten faktoreen araberakoak dira: heziketa maila eta harre-
ra-gizartean hitz egiten den hizkuntza ezagutzea, migrazio-
egitasmoa eta egitasmo horren barneko sare motak, harre-
ra-gizartean pertsona bakoitzak daraman denbora – alegia,
finkatze-denbora– eta, nola ez, pertsona bakoitzak familia-
egituran duen boterea edo mendekotasuna.

• Generoen arteko bereizketaz aparte, immigranteek gizarte-
erakundeez egiten duten publiko/pribatu dialektikaren ara-
berako balioespenak adierazten du migrazioaren jatorria
sozioekonomikoa dela, eta emakumezko eta gizonezkoek
–jatorrizko herrialdearen arabera– beren ohiturei eutsi nahi
dietela esparru pribatuan, hots, familian, lagunartean eta
erlijio-gaietan.
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9. grafikoa.
Emakume immigranteek beren bizitzako zenbait alderdireki-

ko duten gogobetetze maila (1=Erabat desgogara eta
10=Erabat gustura), %

Iturria: Ikuspegi. Atzerriko Populazio Etorkinari Inkesta 2007
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• Género e Inmigración

Genero eta immigrazioaren
inguruko txosten hau,
Ikuspegik, Immigrazioaren
Euskal Behatokiak, 2007an
atzerriko populazio etorkinari
egindako inkestan oinarritzen
da. Ikerketa haren ustiaketa
berri eta sakonagoa da. Duela
gutxira arte, Ikuspegik konti-
nente eta herrialdekako txos-
ten deskriptiboak kaleratu
baditu ere eta, neurri handi
batean, ezinbestekoak ziren analisiak baziren ere, oraingo-
an immigrarien araketa sakon bat bideratu du genero pes-
pektiban oinarrituta, Izaskun Saez de la Fuente-ren eskutik.

• Salud e Inmigración

Immigrazioa eta osasuna txoste-
na, Ikuspegik, Immigrazioaren
Euskal Behatokiak, 2007an
atzerriko populazio etorkinari
egindako inkestan oinarritzen
da. Txosten honetan etorkin
berrien egokiera psikoziala eta
ongizate pertsonala aztertzen
dira. Aurreko testuak datu des-
kriptibo eta egoeren azterketan
oinarritu badira, oraingo honek
etorkinen barnekaldera begiratu
nahi du. Horretara, euren kultur-balioak, identitatea, akul-
turazio estrategiak eta egokitzapenaren estresari aurre egi-
teko modua aztertzen dira Nekane Basabe-ren eskutik.

DOKUMENTAZIO ZENTROKO NOBEDADEAK

Ikuspegiren dokumentazio zentroak helburu nagusi hauxe du: Euskal Herrian migrazio-fenomenoen, kultura-aniztasunaren
eta kulturen arteko elkarbizitzaren alorrean egingo diren ikerketa guztietarako informazioa eta bibliografia eskaintzea. Hauxe
da Ikuspegiren dokumentazio zentroan hilabete honetan jasotako nobedadeen hautaketa. Dokumentazio zentroan inolako
kontsultarik edo eskaerarik egin nahi baduzu, jarri zaitez gurekin harremanetan. Ondorengo helbidean ere kontsultatu deza-
kezu gure datu-basea: http://www.ikuspegi.org. Webgune horretan, gainera, bibliografiako azken nobedadeak jasotzen ditu-
gu buletin batean. 

IKUSPEGIren HURRENGO NOBEDADEAK

Hona hemen argiratuko ditugun hurrengo bi liburuak. Eskuragarri izango dituzu gure web-orrian: www.ikuspegi.org

Izenburua: Migration and remittances.
Factbook 2008

Egilea: The World Bank

Izenburua: Mamadú va a morir. El
exterminio de inmigrantes
en el Mediterráneo

Egilea: Gabriele del Grande

Izenburua: Inmigrantes. Tu país los
necesita

Egilea: Philippe Legrain

Izenburua: Racismo, xenofobia y anti-
semitismo en España.
Informe anual 2007

Egilea: Xavier Vallvé
(Gabinet d’Estudis Socials)

EAEko immigrazioaren inguruko informazio gehiagorako kontsul-
ta ezazu gure web orria: www.ikuspegi.org

Behatokiaren beste zerbitzu batzuk ere zure esku daude:
- Dokumentazio zentrua: kontsulta zerbitzua eta liburutegi maile-
gua eskeintzen ditu.
- Informazio estatistikoa.

Gurekin harremanetan jartzeko:
Tlf.: 94 601 82 75
Fax: 94 402 35 40
e-mail: info@ikuspegi.org

Postaz eta pertsonalki helbide honetan aurki gaitzakezu:
Alameda Mazarredo 39, 4.C, 48009 Bilbo - Bizkaia
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