
JARRERAK, TOLERANTZIA ETA GIZA GARAPENAREN INDIZEA

Begirada honetan, aurreko argitalpenak eguneratu, eta era berean, CIS barometroko hainbat datu emango ditugu, bai eta

tolerantzia-indizeari eta autonomia-erkidego bateko eta besteko immigrazioari buruzko datuak ere, eta azkenik, NBGP-k giza

garapenaren indizeari buruz argitaratutako txostenaren zenbait zati berreskuratuko ditugu. Hain zuzen, aurtengo txostenaren

ardatza giza mugikortasuna da, eta kanpoko baino barneko migrazio gehiago izatea du ezaugarri.

13. begiradan, 2006ko abendukoan (www.ikuspegi.org-
/documentos/documentos_internos/panoramica13eus.pdf),
Espainian atzerriko immigrazioaren fenomenoak iritzi publi-
koan izandako eraginari buruzko hausnarketa egin genuen,
Ikerketa Soziologikoen Zentroak (CIS) hilero osatzen duen
barometroaren informazioan oinarrituta. Era berean, galdera
hau sortu zitzaigun: datu horiek iritzi-egoerak islatzen dituz-
te, edo gogo-aldarteak besterik ez direnak biltzen? Gure
hipotesia zera zen: aldarteak direla, immigrazioaren fenome-
noak sortutako egoerak nabarmen baldintzatutako aldarteak. 

Hauek dira aztertu genituen galderak: batetik, "zein da, zure
irudiko, Espainian gaur egun dagoen arazo nagusia? Eta biga-

rrena? Eta hirugarrena?", eta bestetik, "eta zein da, zuri
gehien eragiten dizun arazoa? Eta bigarrena? Eta hirugarre-
na?".

2001etik 2006ra bitartean adierazitako iritzia jasotzen zuen
azterketa hartan, zera jakin genuen: lehenik eta behin, gai
guztien inguruan iritzi publikoa zein aldakorra eta arina den,
nahiz eta gehien aipatutakoetatik baziren zenbait gai, behin
eta berriz adierazi zirenak (langabezia; herritarren segurtasu-
na; terrorismoa; etxebizitza edo arazo ekonomikoak; immi-
grazioa), eta bigarrenik, serieko barometro guzti-guztietan
aurreneko eta bigarren galderari emandako erantzunen arte-
an dagoen desadostasun edo alde deigarria. Beste modu

1.Gogo-aldarteak edo iritzi-egoerak?
CISen barometroaren azterketa, krisi-garaian
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1. grafikoa. Immigrazioa Espainiaren arazo eta norberaren arazo delako irudipenak izan duen bilakaera.

2002ko urtarrila - 2009ko uztaila

1. taula. CISen barometroak, eta immigrazioa Espainiaren arazo eta norberaren arazo delako irudipena.

2007ko urtarrila - 2009ko uztaila
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batera esanda: immigrazioa Espainiako arazo larrientzat jo-
tzen dutenen eta eurei gehien eragiten dien arazo gisa aipa-
tzen dutenen artean dagoen alde izugarria.

Panoramika horretan, datuak hartu eta 2007ko urtarriletik
2009ko uztailera arte (azken azterketa argitaratu zen data)
izandako erantzunak eman ditugu. 2006ko irailean, immi-
grazioa zen Espainiaren arazo nagusia (%59) eta norberaren
arazo nagusia (%18), baina orduz geroztik pixkanaka jaitsi
egin da, eta nolabait, paradoxa handia da: alde batetik,
azken urteotan, eztabaida askotan eta eragile askok adierazi
dute zer arrisku ekar zezakeen ekonomiaren atzeraldiak
immigrazioari buruzko jarreran, baina bestetik, ohartu gara

krisialdiaren unerik larrienean ez direla jaso jarrerei buruzko
datu negatiboenak. Hain zuzen, aztertutako denbora-tarte
horretan, %20k baino gutxiagok uste du immigrazioa
Espainiaren arazoa dela, eta ez dira %6ra iristen immigrazioa
norberaren arazotzat hartzen dutenak.

Erantzun horiek guztiak kontuan hartuta, bi interpretazio
hauek egin ditugu, behinik behin: 1) ekonomia-egoerak ez
ditu erabatean baldintzatzen immigrazioari buruzko jarrerak
eta ulertzeko moduak, batzuetan usten den bezala; izateko-
an, nolabait baldintzatzen duela esan dezakegu, baina inolaz
ere, determinatu. 2) Langabeziak hartu duen garrantziak,
beste arazo batzuen garrantzia gutxitu edo ezkutatu du.

27. begiradan jakinarazi genuen Ikuspegin egindako atzerriko
immigrazioaren Tolerantzia Indizeak neurtzen duela atzerriko
immigrazioaren aurrean Autonomi Erkidegoko bertako biztan-
leek zer-nolako jarrera eta prestutasuna duten. Indize horretan,
immigrazioaren aurrean euskal biztanleek dituzten iritziak,
jarrerak, balioak, sinesmenak, estereotipoak eta abar zifra bakar
baten bidez laburtzen ahalegindu gara, 0tik 100era doan zifra
bakar baten bidez, gertakari horren aurrean nola hartzen dugun
arnasa ikusteko eta gure bilakaeraren jarraipena egiteko. 

CIS barometroari esker eta Ikuspegik pasa den ekainean eza-
gutzera eman zuen aurtengo 2009ko urteko barometroko
datuei esker (28. begirada), egiaztatu dugu euskal biztanle-
riak immigrazioari buruzko iritzia gogortu badu ere, benetan,
ez dituela funtsean ez pertzepzioak ez iritziak aldatu, nahiz
eta atzeraldi eta ekonomia-krisialdi sakoneko egoera izan.
Euskal biztanleriaren jarrera hori argi eta garbi islatu da
2009ko Immigrazioaren aurreko Tolerantzia Indizearen
balioan. Balio hori kalkulatzeko, 62 galderaren erantzunak
hartzen dira kontuan, eta, hain zuzen, euskal biztanleriak
batez beste 57,18 puntu bildu ditu, 2008an baino 1,56 puntu
gutxiago. Horrenbestez, ondorioztatu dezakegu euskal biz-
tanleriak atzerriko immigrazioari buruz duen jarreren,

ideien, estereotipoen eta iritzien multzoak uste baino egitura
sendoagoa duela, eta ez dirudiela egoeraren araberako fakto-
reek edo unean uneko gorabeherek baldintzatzen dutenik.

Lehen aipatutako 28. begiradan aditzera emandako datu des-
kribatzaile orokorrez gain, 2009ko barometroak -Immigra-
zioaren aurreko Tolerantzia Indizeaz bestalde- atzerriko
immigrazioaren aurrean euskal gizartearen jarrerari buruzko
informazio zehatzagoa eman digu. 2009ko lehen estatistika-
prozesuek aurreko ikerketetako erantzunak finkatu dituzte,
ildo honetan: euskal biztanleriak atzerriko immigrazioari
buruz dituen jarrera gutxi gorabehera tolerantearen atzetik,
hainbat aldagai soziodemografiko, sozioekonomiko eta ide-
ologiko-identitario daude. 

Hain zuzen, aldez aurretik esan dezakegu sexua, adina, ikas-
ketak, erlijioa, diru-sarrerak, egoera ekonomikoa, lanbidea,
estatusa, euskaraz hitz egitea, ideologia, nazionalismoa eta
identitate-sentimendua aldagaiak estatistikoki nabarmen
lotuta daudela Immigrazioaren aurreko Tolerantzia
Indizearen puntuazio handiagoa edo txikiagoa lortzearekin.
Horrenbestez, toleranteen taldekoak dira (puntuazio handie-
na): gizonak; 16 eta 44 urte bitarteko pertsonak; erdi- edo

2. Tolerantzia-indizearen bilakaera
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3. grafikoa
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2. grafikoa
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Azken hamar urteotan, Espainiara atzerriko 5 milioi pertsona
inguru etorri dira bizitzera. Horietatik 132.000 inguru EAEra
etorri dira, 2009ko urtarrilaren 1a bitartean; alegia, gure erki-
degoko guztizko biztanleriaren %6,1. Data berean,
Espainiako batez bestekoa bikoitza zen: %12.

EAEn urtetik urterako hazkunderik handiena gertatu da azken
hiru urteotan; nolanahi ere, autonomia-erkidego bakoitzeko
atzerritarren ehunekoaren arabera, zerrendan azkenetakoa da.
EAEren atzetik, hauek soilik daude Asturias eta Galizia (%4,3),
Extremadura (%3,3) eta Ceutako autonomia-hiria (%4,4).

Aurretik, berriz, EAEko atzerritar biztanleriaren ehunekoa
aise bikoiztu edo hirukoizten duten erkidegoak daude:

Balearrak (%21,7), Valentziako autonomia-erkidegoa
(%17,4), Madril (%16,4), Murtzia (%16,3), Katalunia (%15,9)
eta beste batzuk. Erkidego horietan guztietan, ehunekoa ez
ezik immigranteen bolumena ere oso handia da.

1998 eta 2009 bitartean, autonomia-erkidego guztietan gora
egin dute guztizko biztanleriak eta atzerritar biztanleriak.
Baina zenbaitetan, bertako biztanleriak behera egin du; esa-
terako, EAEn: espainiar nazionalitateko 44.376 biztanle gu-
txiago daude. Gauza bera gertatu da Bizkaiko golkoko isu-
rialdeko beste zenbait erkidegotan: Asturiasen (-37.707) eta
Galizian (-16.184). Kantabrian, ordea, ez da horrelakorik
gertatu (+27.209). Era berean, bizitegi-aldakuntzei buruzko
azterketa batek agerian utziko liguke zeinen esanguratsua

Iturria: EIN. Norberak landua

2. taula. Bertako eta atzerriko biztanleria, autonomia-erkidego bakoitzeko (1998 eta 2009) eta denboraldi horretako saldoa.

3. Atzerriko immigrazioa eta autonomia-erkidegoak

1998 2009 1998-2009

Guztira Bertakoak Atzerritarrak Guztira Bertakoak Atzerritarrak Guztira Bertakoak Atzerritarrak

Andaluzia 7.236.459 7.136.678 99.781 8.285.692 7.617.599 668.093 1.049.233 480.921 568.312

Aragoi 1.183.234 1.175.388 7.846 1.342.926 1.172.631 170.295 159.692 -2.757 162.449

Asturias 1.081.834 1.075.805 6.029 1.085.110 1.038.098 47.012 3.276 -37.707 40.983

Balearrak 796.483 758.390 38.093 1.094.972 857.613 237.359 298.489 99.223 199.266

Nafarroako F. E. 530.819 526.506 4.313 629.569 559.420 70.149 98.750 32.914 65.836

Kanariak 1.630.015 1.574.797 55.218 2.098.593 1.799.373 299.220 468.578 224.576 244.002

Kantabria 527.137 523.990 3.147 589.043 551.019 38.024 61.906 27.029 34.877

Gaztela-Mantxa 1.716.152 1.706.298 9.854 2.079.401 1.854.509 224.892 363.249 148.211 215.038

Gaztela eta Leon 2.484.603 2.469.482 15.121 2.560.031 2.393.999 166.032 75.428 -75.483 150.911

Katalunia 6.147.610 6.026.249 121.361 7.467.423 6.283.231 1.184.192 1.319.813 256.982 1.062.831

Valentziako A. E. 4.023.441 3.921.323 102.118 5.084.502 4.201.632 882.870 1.061.061 280.309 780.752

Extremadura 1.069.419 1.065.337 4.082 1.100.000 1.063.511 36.489 30.581 -1.826 32.407

Galizia 2.724.544 2.704.851 19.693 2.794.796 2.688.667 106.129 70.252 -16.184 86.436

Errioxa 263.644 261.105 2.539 321.025 274.609 46.416 57.381 13.504 43.877

Madril 5.091.336 4.976.134 115.202 6.360.241 5.317.108 1.043.133 1.268.905 340.974 927.931

Murtzia 1.115.068 1.103.152 11.916 1.445.410 1.210.276 235.134 330.342 107.124 223.218

Euskadi 2.098.628 2.083.430 15.198 2.171.243 2.039.054 132.189 72.615 -44.376 116.991

Ceuta 72.117 69.003 3.114 78.591 75.100 3.491 6.474 6.097 377

Melilla 60.108 57.648 2.460 73.382 65.810 7.572 13.274 8.162 5.112

Espainia 39.720.426 39.088.915 631.511 46.509.977 40.922.349 5.587.628 6.789.551 1.833.434 4.956.117

goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituztenak; agnostiko eta
ateo eta axolagabe ageri direnak; familian hilean 1.800 €tik
gorako diru-sarrerak dituztenak; norberaren egoera ekonomi-
koarekin pozik daudenak; lanean ari direnak eta ikasleak;
goi-mailako estatusa eta erdi-maila altukoa dutenak; euska-
raz hitz egiten dutenak; ezkerrekoak eta zentro ezkerrekoak;
muturreko euskal nazionalista, nazionalista moderatu eta
axolagabe ageri direnak; eta euskal identitate-sentimendua,
eta euskal eta espainiar identitate-sentimendua dutenak.

Aitzitik, uzkurragoak dira hauek (puntuazio txikiena): ema-
kumeak; 65 urtetik gorakoak; lehen mailako ikasketak egite-

ra iritsi direnak; katolikoak (praktikatzaileak eta ez praktika-
tzaileak); familian hilean 1.800€ra bitarteko diru-sarrerak
dituztenak; norberaren egoera ekonomikoarekin pozik ez
daudenak; etxekoandreak; estatus baxua edo erdi-mailako
estatus baxua dutenak; euskaraz ez dakitenak; eskuinekoak;
nazionalista espainiarrak; eta espainiar identitate-sentimen-
dua dutenak.

Urtearen amaiera baino lehen, prest izango dugu (eta gure
webgunean eskuragarri) 2009ko Barometroari buruzko txos-
tena. Txosten horretan sakon aztertuko ditugu lortutako datu
guzti-guztiak.
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izan den EAEtik Kantabriara joandako
pertsonen kopurua.

Autonomia-erkidegoetan, zenbaki indi-
zeen igoerarik handienak Gaztela-
Mantxan, Aragoin, Murtzian, Errioxan eta
Nafarroan izan dira. Euskadin, hazkun-
dea Espainian (8,8) izandakoaren antze-
koa izan da, eta ia bederatzi aldiz han-
diagoa (8,7 aldiz). 

Edonola ere, atzerritar biztanleriaren ez
dago berdin banatuta autonomia-erkide-
goen artean eta nolabaiteko pilaketa gerta-
tu da: lau autonomia-erkidegotan, guztiz-
koaren bi herenetik gora bizi da (%67,6). 

Espainiara bizitzera etorritako 5 pertsonatik
1 Katalunian bizi da (%21,7). Madrilen,
kopuru hori zerbait txikiagoa da (guztizko-
aren %18,7). Horien bien atzetik
Valentziako Autonomia Erkidegoa eta
Andaluzia daude (%15,8). EAEn, Espainian
bizi den atzerritar biztanleriaren %2,4 bizi
da, eta Espainiako biztanleriaren %5.

Espainian bizi den hamar atzerritarretik lau
Europako Erkidegotik etorritakoak dira; %32, Latinoamerikatik;
%14, Magrebetik; eta Saharaz hegoaldeko Afrikatik, Erkidegoz
kanpoko Europatik eta Asiatik, bakoitzetik %5.

Erkidegoko bertako biztanleria erdia edo erdia baino gehiago
da zazpi autonomia-erkidegotan; besteak beste, turismo
gehien dutenetan (Valentziako Autonomia Erkidegoa -%55-,
Kanariak -%53- eta Balearrak -%51-). Ziur asko, biztanle
horiek lana utzi eta erretiratu ondoren finkatuko dira erkidego

horietan. EAE Erkidegoko biztanleen ehuneko txikiena duen
autonomia-erkidegoetako bat da: jatorri hori dutenak %27
dira. Horrez gain, Erkidegoaz kanpoko europarrak %3 dira. 

Aldiz, zenbait autonomia-erkidegotan -besteak beste, EAEn-,
latinoamerikako biztanleria da nagusi: atzerritik etorritako
hamarretik lau edo bost handik etorritakoak dira. Multzo
horretakoak dira Bizkaiko golko eskualdeko autonomia-
erkidegoak: Galizia (%47) eta Asturias, Kantabria eta EAE

Hazkundea. Zenbaki indizeak.
1998-2009

Atzerritar biztanleriaren banaketa
AA.EE.en arabera 2009

Banaketaren pilatutako
ehunekoa (%)

Katalunia 976 21,2 21,2

Madril 905 18,7 39,9

Valentziako A. E. 865 15,8 55,7

Andaluzia 670 12,0 67,6

Kanariak 542 5,4 73,0

Balearrak 623 4,2 77,2

Murtzia 1.973 4,2 81,4

Gaztela-Mantxa 2.282 4,0 85,5

Aragoi 2.170 3,0 88,5

Gaztela eta Leon 1.098 3,0 91,5

Euskadi 870 2,4 93,8

Galizia 539 1,9 95,7

Nafarroako F. E. 1.626 1,3 97,0

Asturias 780 0,8 97,8

Errioxa 1.828 0,8 98,7

Kantabria 1.208 0,7 99,3

Extremadura 894 0,7 100,0

Melilla 308 0,1 100,0

Ceuta 112 0,1 100,0

Espainia 885 100,0 100,0

Iturria: EIN. Norberak landua

3. taula. Atzerritar biztanleriaren hazkundea, autonomia-erkidego bakoitzeko (1998-2009) eta atzerritar biztanleriaren

banaketa autonomia-erkidego bakoitzeko (% eta pilatutakoa)

Iturria: EIN. Norberak landua

1. mapa

Atzerritarren ehunekoa, autonomia-erkidego bakoitzeko, 2009
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(bakoitzean %45). Madrilgo Autonomia Erkidegoan ere
Latinoamerikatik etorritako biztanleria da nagusi: %44. 

Ceuta eta Melillako autonomia-hirietan magrebtarrak dira
hamarretik zortzi, eta hiri horietaz gain, jatorriz nazionalitate
hori dutenak asko dira Murtzian (%28), Extremaduran (%24),
Katalunian eta Errioxan (%20), eta Andaluzian eta Gaztela-
Mantxan (%16).

Azkenik, erkidego barruko osaerari buruz, Katalunian, bertan
bizi diren atzerritarren %10 Asiatik etorritakoak direla ikusten
da (ehuneko hori Espainiako batez bestekoaren bikoitza da).

Amaitzeko, autonomia-erkidego bakoitzeko biztanleriaren
banaketaren azterketan, ohartuko gara atzerriko biztanleria-
ren banaketarekin gertatzen zen bezalatsu, atzerritar erregu-
larizatu gehienak erkidego gutxi batzuetan biltzen direla.
Horrenbestez, atzerritar biztanleria gehien duten lehen lau
autonomia-erkidegoetan, egoitza-baimenaren modalitateren
bat dutenen %65 bizi da.

Euskal Autonomia Erkidegoak Espainiako biztanleria osoaren
%4,7 du; espainiar nazionalitatea dutenen %5; atzerritar
nazionalitatea dutenen %2,4; eta egoitza-baimena duten
atzerritarren %2,2.
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4. grafikoa. Autonomia-erkidego bakoitzeko atzerriko biztanleriaren osaera, jaioterri-eremu handien arabera,

ekarpen-eremuaren arabera banatuta. 2009. (%)

Iturria: EIN. Norberak landua

5. grafikoa. Guztizko biztanleriaren, atzerriko biztanleriaren eta egoitza-baimena duen biztanleriaren banaketa,

autonomia-erkidego nagusietan. (%)
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Migrazioari buruzko eztabaida askoren abiapuntua garapen-
bidean dauden herrialdeetatik Europako, Ipar Amerikako eta
Australasiako herrialde garatuetara joaten diren korronteak
izan ohi dira. Hala ere, lekualdaketa gehiena ez da bi herrial-
de mota horien artean gertatzen, ezta herrialdeen artean ere.
Ohiko bizilekua aldatzen duten pertsona gehienek beren
herrialdearen barnean egiten dute. Definizio kontserbadore
bat erabiliz, barne-migratzaileak 740 milioi direla kalkulatu
da; hau da, beste herrialde batera joandako pertsona kopu-
rua baino lau aldiz gehiago. Azken horietatik herena baino
zertxobait gehiago garapen-bideko herrialdeetatik herrialde
garatuetara joan da; horiek 70 milioi pertsona baino gutxia-
go dira. Nazioarteko 200 milioi migratzaileren artean, gehie-
nak garapen-bideko herrialdeetatik garatuetara joan dira, edo
herrialde garatuen artean mugitu dira.

Migratzaile gehienek (barneko zein nazioartekoek) diru-
sarrera hobeak, hezkuntzarako eta osasunerako erraztasunak,
eta haien seme-alabentzako aukera gehiago dituzte. Inkesten
arabera, gehienak pozik sentitzen dira helmugako herrialde-

an, nahiz eta egokitze-prozesu ugari eta bizilekuz aldatzeak
dakartzan hainbat muga gainditu behar izan. Finkatu ostean,
migratzaileak bertakoak baino gehiago intergratzen dira
gremio-elkarteetan edo erlijio-talde eta bestelakoetan. Hala
ere, abantailak eta desabantailak daude, eta mugikortasuna-
ren onurak oso modu desorekatuan banatzen dira.

Gatazken eta segurtasunik ezaren eraginez lekualdatzen
diren pertsonak erronka bereziak izaten dituzte. Gutxi gora-
behera, 14 milioi errefuxiatu -hau da, munduko migratzaile-
en %7 inguru- beren herrialdetik kanpo bizi dira. Gehienak
ihes egin duten herrialdetik hurbil geratzen dira, eta kanpa-
menduetan bizi ohi dira, egoera hobetu eta etxera itzultzen
direnera arte. Hala ere, urtero, milioi erdi pertsonek herrial-
de garatu batera bidaiatzen dute, eta babes politikoa lortzen
saiatzen dira. Askozaz pertsona gehiago, 26 milioi inguru,
barne-migratzaileak dira. Mugarik zeharkatzen ez dutenek
zailtasun bereziei egin behar izaten diete aurre; izan ere,
normalean gatazkaren bat edo hondamendi natural bat izan-
dako herrialde batean egoten dira, etxetik urrun. Beste talde

4.Giza Garapenaren 2009ko Indizea
Oztopoak gaindituz: Giza mugikortasuna eta garapena. [Zenbait zati]

Nola eta zergatik aldatzen du jendeak bere ohiko bizilekua? [1. zatia]

Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostena. NBGP. 2008

2. mapa. NBGPren nazioarteko migratzaileei buruzko mapa, Giza Garapenaren Indizearen arabera. 2000

Nazio Batuen Garapen Programak (NBGP) 1990. urteaz geroztik egiten du Giza Garapenari buruzko txostena.
Garapen Indizea, herrialdeak biztanleko errentaren arabera ordenatzen dituena, baino haratago doan indize bat azter-
tzen du: Giza Garapenaren Indizea. Giza Garapenaren Indizea (GGI) giza garapenaren adierazlea da, eta batez bes-
teko aurrerapenak oinarrizko hiru alderditan neurtzen ditu: bizitza luze eta osasuntsua; hezkuntza; eta bizi-maila duina.

Indize horren arabera, garatutako herrialdeak dira GGI 0,9 edo handiagoa dutenak, eta garapen-bidean daudenak GGI
txikiagoa dutenak. Herrialdeak tarte hauen arabera sailkatzen dira: 0tik 0,499ra, GGIak apalak dira; 0,500tik 0,799ra,
ertainak; 0,800tik 0,899ra, handiak; eta 0,900tik gorakoak, oso handiak.

Indize horretan oinarritutako herrialdeen sailkapenaren buruan Norvegia, Australia, Islandia eta Kanada daude, eta
zerrendaren amaieran, Erdialdeko Afrikako Errepublika, Sierra Leona, Afganistan eta Niger. Espainia hamabosgarrena da.
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bat ere bada, gizakien trafikoa jasaten
dutenek osatutakoa. Bereziki emakume
gazteekin trafikatzen da; eta normalean,
bizitza hobeak izango dituztela esan eta
engainatu egiten dituzte. Haien lekualda-
tzea ez da borondatezkoa izaten, derrigor-
tua baizik, eta askotan indarkeria eta sexu-
gehiegikeriak jasan behar dituzte.

Orokorrean, hala ere, jendea borondatez
mugitzen da baldintza hobeak dauden
lekuetara. Nazioarteko migratzaileen hiru
laurden baino gehiago jatorrizko lekuan
baino giza garapen-maila hobea duten
herrialdeetara joaten da. Hala eta guztiz
ere, pertsona horiek murrizketa handiak
izaten dituzte, herrialde horietara sartzea
oztopatzen duten politiken eta lekuz alda-
tzeko dituzten baliabideen eraginez. Hori
dela eta, gutxien emigratzen dutenak
herrialde txiroetako biztanleak dira: adibi-
dez, afrikarren %1 baino gutxiago leku-
aldatu da Europara. Horrenbestez, historia-
ko eta gaur egungo zifren arabera, garape-
na eta migrazioa batera doaz: giza garapen
apala dagoen herrialde batean, batez bes-
teko emigrazio-tasa %4 baino baxuagoa
da; eta garapen-maila handia duen herrial-
dean, berriz, %8. 

(2009ko Giza Garapenari buruzko Txosteneko

Oztopoak gaindituz: giza mugikortasuna eta

garapena ataletik ateratako zatia)

Etorkin irregularren kontaketa [2. zatia]

Munduan, atzerrian jaio diren pertsonen
kopuruari buruzko zenbatespen osoak
Nazio Batuetako Ekonomia eta Gizarte Gaietako Sailak
(EGGS) egiten ditu, eta Nazio Batuetako gutxi gorabehera
150 estatu kide hartzen ditu barne.

Zenbatespen horiek nazioko errolda jakin batzuetan oinarri-
tzen dira. Errolda horien helburua da herrialde batean, une
jakin batean bizi den pertsonen kopurua kalkulatzea. Beste
era batera esanda: nazioko errolden helburua da bertako
guztiak zenbatestea, kontuan hartu gabe horien egoera erre-
gularra ala irregularra den. Horrenbestez, errolda horietan,
egoiliarra honi esaten zaio: bizitzeko leku bat duen pertsona,
egunero atseden hartzeko denbora bertan igaro ohi duena. 

Nolanahi ere, badago arrazoi sendorik susmatzeko erroldetan
egiten den etorkinen kontaketa ez dela osoa; izan ere, etorki-
nak elkarrizketei ez erantzuten saiatzen dira, ziur asko beldur
direlako informazio hori gobernuko beste agintari batzuei
emango zaiela. Etxebizitzen jabeek isilean gorde ohi dute etxea
etorkin irregularrei alokatzen diela. Etorkinak hemendik hara
ibiliko dira, agian, eta askoz zailagoa izango da kontatzea.

Azterketetan, hainbat metodo demografiko eta estatistikotara
jo izan da, gutxieste hori zenbatekoa den jakiteko.
Ameriketako Estatu Batuetan, Pew Hispanic Center erakun-

deak hainbat hipotesi landu ditu, Mexikoko erroldetan eta
datu demografiko historikoetan oinarritutako azterketekin
koherenteak direnak, eta zera ondorioztatu du: gutxiestea
%12 ingurukoa dela. Beste ikertzaile batzuek uste dute Los
Angelesen 2000. urteko erroldan izandako estaldura-falta
%10 eta %15 bitartekoa dela. Beraz, badirudi Ameriketako
Estatu Batuek egindako zenbatespen ofizialak kanpoan utzi
zituela 1-1,5 milioi inguru etorkin irregular; alegia, herrialde-
ko biztanleriaren %0,5.

Garapen-bidean dauden herrialdeetan, etorkinak ez zenba-
testeari buruzko ikerketa gutxi dago. Argentina salbuespena
da: duela gutxiko ikerketa baten bidez jakin zen kontaketaz
kanpo geratutako etorkinen guztizkoa biztanleriaren %1,3
zela. Garapen-bidean dauden beste zenbait herrialdetan,
ehunekoa are handiagoa izan daiteke. Hainbat herrialdetan
-besteak beste, Errusiako Federazioan, Hegoafrikan eta
Thailandian-, egoera irregularrean dauden etorkinen kopu-
ruen %25 eta %55 artekoak direla kalkulatzen da. Hala ere,
ez daki inork benetako kopurua zein den ziur. Giza
Garapenari buruzko txostena egin duen taldeak elkarrizketa-
tutako immigrazio-adituen arabera, garapen-bidean dauden
herrialdeetan, immigrazio irregularra batez beste guztiko
migrazioaren herena inguru izan daiteke. Nazioarteko esta-

Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostena. NBGP. 2008

6. grafikoa

Helmuga-herrialdeko eta jaioterriko GGIren arteko aldeak, 2000-2002

Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostena. NBGP. 2008

7. grafikoa. Emigrazio-tasak, GGI eta diru-sarreraren arabera
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tistiketan kontatu gabe utzitako etorkin kopuruaren goiko
muga kalkulatzeko, nazioko erroldan etorkin horietako bat
bera ere ez dela kontatzen jo daiteke; alegia, %100 zenbatu
gabe daudela). Kasu horretan, garapen-bidean dauden
herrialdeei buruzko estatistika orokorretatik ondorioztatuta-
ko gutxiespena 30 milioi etorkin ingurukoa izango litzateke.
Iturria: NBE (1998), Passel eta Cohn (2008), Marcelli eta Ong
(2002), Comelatto, Lattes eta Levit (2003). Begiratu
Andrienko eta Guriev (2005), Errusiako Federazioari buruz
jakiteko; Sabates-Wheeler (2009), Hegoafrikari buruz; eta
Martin (2009b), Thailandiari buruz.

Gatazkak eta pertsonen salerosketak bultzatutako
mugimendua [3. zatia]

Etorkin guztien artean, gatazkak eta segurtasun eza jasaten
dituztenek izan ditzakete ondoriorik txarrenak giza garape-
nean. Haatik, gatazkak direla-eta lekuz aldatzen diren per-
tsonen kopurua nabarmena da: 2008. urtearen hasieran, 14
milioi inguru errefuxiatu zeuden ENBGKren agindupeko
ekintza-esparruaren baitan, edo Ekialde gertuko Palestinako
Errefuxiatuentzako Nazio Batuetako Herri Lanen eta
Sorospen Erakundearen baitan. Kopuru hori nazioarteko guz-
tizko immigrazioaren %7 da, gutxi gorabehera. Errefuxiatu
gehienak munduko herrialde txiroenetakoak dira eta horrela-

ko herrialdeetan hasten dira berriro bizitzen: Asian eta
Afrikan, errefuxiatuak nazioarteko migratzaileen %18 eta
%13 dira, hurrenez hurren. 

Bortizkeriak eta gatazkak bultzatutako are pertsona gehiago
joaten dira bizitzera jaioterriko mugen barrualdera. 2009an,
barneko lekualdatzeak 26 milioi inguru zirela kalkulatu da.
Hor sartzen dira, esaterako, Sudango 4,9 milioi, Irakeko 2,8
milioi eta Kongoko Errepublika Demokratikoko 1,4 milioi
lekualdaketa.

Pertsonen salerosketa zenbatekoa den zehaztea are zailagoa
da. Ez dago delitu hori jasaten dutenen joan-etorriari eta guz-
tizkoari buruzko kalkulurik. Zenbait alderdik zailtzen dute
kalkulua; besteak beste, salerosketari buruzko datuak nahas-
tuta egon ohi direla migrazio irregularrari edo etorkinen
esplotazioari buruzko informazioarekin; zaila izatea boron-
datezko migrazioa eta derrigortua bereiztea; eta trafiko mota
horren izaera klandestinoa eta kriminala. Tartean sartuta dau-
den herrialdeek zalantzan jartzen dituzte sarritan aipatzen
diren kopuruak, eta alde handiak daude kalkulatutako eta
identifikatutako kasuen artean.

Iturria: IDMC (2009b), Carling (2006), Kutnick, Belser eta

Danailova-Trainor (2007) eta de Haas (2007).

Iturria: Giza Garapenari buruzko Txostena. NBGP. 2008ko datuen arabera norberak landua

3. mapa. Munduko herrialdeen sailkapena Giza Garapenaren Indizearen arabera 

Apala

Giza Garapenaren Indizea (GGI)

Ertaina

Handia

Oso Handia

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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