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Immigranteen ondorengoen kolektiboa da egungo eta etorkizuneko aniztasu-
naren erakusleetako bat, eta kolektibo hori nola integratu den da, hain zuzen, 
EAEn, migrazio-fenomenoari lotuta gutxien aztertu diren gaietako bat . Hala zen 
2016an, azterlan sorta hau abian jarri genuenean, atzerritar jatorriko biztan-
leen seme-alaben integrazio-prozesuari buruzko zalantzak argitze aldera . Eta 
horretan, azterlanen sorta honek, bere definiziotik1 hasi eta garapen konplexue-
netaraino, hezkuntza-, komunitate- eta familia-es-
parruak hartu zituen ikerketaren ardatz . Esparru 
horiek zabaldu egin ziren, gerora, lehen emaitzak 
aztertu ostean, eta identitatearen, ongizatearen 
eta espektatiben esparruetara hedatu ziren, fun-
tsezkoak baitira bigarren belaunaldiei dagokienez . 

Txosten honek, zehatz esanda, goian azalduta-
koen artean gutxien aztertu den esparruetako bat 
izango du ardatz: familien aniztasuna . Izan ere, 
familia funtsezko eragilea da atzerritar jatorriko 
pertsonen ondorengoen integrazio-prozesuan, 
bai migrazioen soziologiatik eta bai hezkuntzaren 
soziologiatik aztertuta . Asko dira beste testuin-
guru batzuetan klase sozialari, arrakasta akade-
mikoari, errendimenduari eta identitateari lotuta 

1 Ikerlan honen beste kapitulu batzuetan seinalatzen genuenez, definizio hauek ditugu abiapuntu. Bi-
garren belaunaldia EAEn jaiotako edo lau urterekin edo gutxiagorekin berriz elkartutakoen multzoa 
da, gutxienez gurasoetako bat atzerritar jatorrikoa dutenena. 1.5 kategoria, berriz, gutxienez gura-
soetako bat atzerritar jatorrikoa izanik, bost eta hamaika urte bitartean zituztela berriz elkartutakoen 
multzoa da. Azkenik, hamabi eta hamabost urte bitartean zituztela (1.25 belaunaldia) eta hamasei 
urterekin edo gehiagorekin berriz elkartutakoak daude (1.0 belaunaldia), eta horiek migrazioa lehen 
pertsonan egindakoen kategoriakotzat jotzen dira, gutxi asko.

SARRERA

1. eskema. Ikertutako esparruak

Iturria: egileek egina.

Ongizatea

Espektatibak

Identitatea
Hezkuntza-

esparrua

Komunitate-
esparrua

Familia-
esparrua
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egindako azterketak (Gualda, 20102; García eta Carrasco, 20113; Aparicio eta 
Portes, 20144) . Alabaina, atzerritar jatorriko familiek berezitasun batzuk dituzte 
eta askotarikoak dira, eta alderdi horiek jaso nahi genituzke beren diskurtsoen, 
identitateen, motibazioen, kezken, asmoen, irriken, espektatiben, integrazio-
prozesuen, arazoen eta abarren bidez . EAEra iritsitakoen bigarren belaunaldien 
argazki zehatz bat egin nahi dugu, ikuspegi kualitatibo baten bidez, eta, hala, 
ikerlanaren 2 .3 kapitulua “Aniztasuna ikasgeletan: ikuspegi kuantitatiboa (6-16 
urte)” eta haren emaitzak osatu eta azaldu .

Hori horrela izanik, atzerritar jatorrikoen eta haien ondorengoen familien errea-
litatea jasotzea eta ulertzea da lan honen funtsezko helburua, eta, horretarako, 
aipatutako ikerlanetan identifikatutako zenbait esparru eta alderdi garrantzitsu 
kontuan hartu dira . Eta asmo handiko helburu hori betetzeko, familia-elkarriz-
ketaren teknika aukeratu dugu . Elkarrizketa horiek teknika moduko bat dira, 
bakarkako elkarrizketa sakonaren eta eztabaida-taldeen artekoa: familia-giroko 
mikrotalde bati egindako elkarrizketa, nolabait esanda . Elkarrizketa horiek au-
kera paregabea dira familiako kideak elkartzeko eta haien dinamikak, agerikoak 
zein ezkutukoak, azaleratzeko .

Ikerlanaren kapitulu honek hainbat atal ditu: atal metodologikoa, familia-elka-
rrizketak zehazten dituena; familia-dinamiken azterketa, arreta berezia jartzen 
diona genero-ikuspegiari; eskola-esparruaren eta haren garrantziaren ingu-
ruko atala; identitateari eta hark erlijio-esparruarekin duen loturari buruzkoa; 
hizkuntzari loturiko atala, integraziorako zein transmisiorako bide den aldetik; 
gizarte-harremanei eta horiek gurasoen eta ondorengoen integrazio-prozesuan 
duten eraginari buruzko atala; eta, azkenik, gurasoen zein seme-alaben espek-
tatibei buruzkoa, batzuen eta besteen jarrera ulertzen laguntzen digun begirada 
baikorrari buruzkoa, alegia .

2 Gualda, E. (2010). La segunda generación de inmigrantes en Huelva: estudio HIJAI. Xativa: Estrella 
Gualda.

3 García, F., eta Carrasco, S. (2011). Población inmigrante y escuela: Conocimientos y saberes de in-
vestigación. Madril: Hezkuntza Ministerioa.

4 Aparicio, R., eta Portes, A. (2014). Crecer en España. La integración de los hijos de inmigrantes. 
Bartzelona: “La Caixa” Gizarte Ekintza.
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Familia-taldeak: 
metodologia eta lagina1

Esan bezala, familiak dira pertsona guztien sozializazioaren eta garapenaren 
oinarria, eta, beraz, funtsezko pieza dira bigarren belaunaldien puzzlean . Fami-
lia-egoeren aniztasuna ulertzeak, beraz, fenomenoa bere osotasunean ulertzen 
lagunduko digu .

Familia-ingurunearen diagnostikoa egiteko, inkesta baliatu genuen hurbilketa-
rako teknika kuantitatibo moduan . Ikasleei eta gurasoei egindako inkesta ho-
rien bidez, esparru hauek aztertu ziren: komunitatea, hezkuntza, familia, iden-
titatea, ongizatea eta espektatibak .

Alabaina, hurbilketa hori deskribatzailea izan zen, hots, diagnostiko ona egiteko 
eta atzerritar jatorriko familien eta/edo bertako familien arteko desberdintasu-
nak adierazteko aukera ematen digu, baina ez digu asko laguntzen desberdin-
tasun horiek guztiak ulertzen, ez eta haien jatorria eta aztertutako esparruen 
inguruko diskurtsoak ulertzen ere . Helburu horrekin, hain zuzen ere, hurbilketa 
kualitatibo bat egin zen, aurrez aipatutako esparruak aztergai hartuta, hezkun-
tza-arloan eta psikologia sozialean asko erabiltzen den teknika bat erabiliz, fa-
milia-elkarrizketa erabiliz, hain zuzen (Minuchin, 19745) . Teknika horrek fami-
lia bateko kide batzuk edo guztiak mikrotalde batean biltzen ditu, eta aukera 
ematen digu familia-nukleo bereko diskurtsoen aniztasunari buruzko informa-
zio garrantzitsua jasotzeko, belaunaldien arteko logika azterlanean txertatzeko, 
familia-dinamikak ezagutzeko eta gainerakoan esparru pribatura mugatzen den 
errealitate batera iristeko . 

Familia-elkarrizketak egitean, berebiziko garrantzia du horretarako leku egokia 
aukeratzeak; horregatik, elkarrizketatutako pertsonen etxeetan egiten dira, eta, 

5  Minuchin, H. (1974). Concepción sistémica del desarrollo familiar. Buenos Aires: Paidós.
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horri esker, pertsona horiek beren bizitza-istorioak kontatzeko prestutasun han-
diagoa dute, espazio ezagun, eroso eta natural batean daudelako . Aldi berean, 
elkarrizketarako gidoi irekia erabiltzea erabaki da, elkarrizketatutako familian 
elkarrekin bizi diren gurasoei, seme-alabei edo beste senide batzuei hitz egite-
ko lekua emango diena; eta horrek, sarritan, bat-bateko eztabaidak edo familia 
barruko gogoetak eragiten ditu, beste ikerketa-teknika batzuen bidez jaso ezin 
direnak . 

Esanak esan, teknika horrek baditu zailtasun batzuk ere; esate baterako, fami-
liako kide guztiak elkartzea eskatzen du, elkarrizketa egiteko . Zailtasunak era-
giten ditu, halaber, familia-elkarrizketaren bidez bilatutako informaltasunaren 
ondorioz, elkarrizketatutako pertsona batzuk elkarrizketa egin bitartean sartu 
eta irten ibiltzeak, batez ere haur txikiak tartean direnean . 

Familia-elkarrizketek, batez beste, bi ordu inguru iraun zuten, eta 2018ko ekai-
netik 2019ko irailera bitartean egin ziren .

Atzerritar jatorriko pertsonen kolektiboaren barruan dagoen aniztasuna jaso-
tzeko helburuarekin, hogei elkarrizketa egin ziren, elkarrizketatuek zer jatorri 
zuten, zer lurraldetan bizi ziren, zer familia mota ziren eta zer osaera zuten kon-
tuan hartuta . Informazio hori guztia 1 . koadroan dago zehaztuta .

1. koadroa. Lagina

ALDAGAIA DESKRIBAPENA

JATORRIA

Txinatar jatorriko 4 familia

Latinoamerikar jatorriko 4 familia

Errumaniar jatorriko 4 familia

Magrebtar jatorriko 4 familia

Saharaz hegoaldeko jatorriko 4 familia

LURRALDE HISTORIKOA

Arabako 7 familia

Gipuzkoako 7 familia

Bizkaiko 7 familia

FAMILIA MOTA

Gurasobakarra

Nuklearra

Zabala

FAMILIAREN OSAERA
Mistoa

Jatorri bereko gurasoak
Iturria: egileek egina.
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Elkarrizketatutako pertsonen anonimotasuna babesteko eta testigantzak erra-
zago irakurtzeko, 2 . koadro honetan zehaztutako kode-sistema baliatu dugu . 

2. koadroa. Elkarrizketen zerrenda

Kodea Jatorria Lurralde historikoa Familia mota Seme-alabak

E1 Magreb Bizkaia Nuklearra 2, LH

E2 Latinoamerika Bizkaia Zabala 2, LH

E3 Magreb Bizkaia Nuklearra 2, LH

E4 Magreb Araba Nuklearra 4, LH eta DBH

E5 Saharaz hegoaldeko Afrika Araba Gurasobakarra (ama) 2, DBH

E6 Errumania Araba Gurasobakarra (ama) 3, LH eta DBH

E7 Saharaz hegoaldeko Afrika Gipuzkoa Gurasobakarra (ama) 3, DBH

E8 Magreb Araba Zabala 1, LH

E9 Errumania Gipuzkoa Nuklearra 2, LH eta DBH

E10 Errumania Gipuzkoa Nuklearra 2, LH

E11 Txina Bizkaia Nuklearra 1, LH

E12 Txina Araba Nuklearra 2, LH eta DBH

E13 Errumania Gipuzkoa Nuklearra 2, DBH

E14 Txina Araba Nuklearra 2, LH

E15 Saharaz hegoaldeko Afrika Gipuzkoa Gurasobakarra (ama) 3, LH eta DBH

E16 Latinoamerika Gipuzkoa Gurasobakarra (ama) 2, LH

E17 Latinoamerika Bizkaia Gurasobakarra (ama) 1, LH

E18 Latinoamerika Araba Nuklearra 3, LH

E19 Saharaz hegoaldeko Afrika Bizkaia Nuklearra 1, LH

E20 Txina Bizkaia Nuklearra 2, LH

Iturria: egileek egina.
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Honako atal honetan, familia-mikrotaldeekiko lanak eskura jartzen dizkigun 
gaietan garrantzitsuenetako bat aztertuko dugu: familia-dinamika . Hau da, nola 
antolatzen diren atzerritar jatorrikoen edo haien ondorengoen familiak, beren 
eguneroko bizitzan, lan produktiboa eta lan erreproduktiboa bateragarri egiten 
saiatzeko . Alderdi horri lotuta, ikusiko dugu gai horri emandako erantzuna izu-
garri aldatzen dela familia motaren (gurasobakarra, nuklearra, zabala, ugaria, 
etab .) eta familiako kide helduen lan-egoeraren arabera . Oso garrantzitsua da 
familien aniztasun hori aintzat hartzea; izan ere, Aniztasuna ikasgeletan azter-
laneko datuek erakusten zuten bezala, atzerritar jatorriko pertsonen etxeetan 
pertsona gehiago bizi dira, batez beste, bertako pertsonek osatutako etxeetan 
baino . Era berean, atzerritar jatorriko familietan handiagoa da gurasobakarre-
ko familien intzidentzia (ama bakarrekoena), bai eta seme-alaben kopurua ere 
(Fernández, Shershneva eta Fouassier, 20176) . Hori horrela izanik, talde-dina-
miketan behin eta berriz adierazten ziren familia-antolaketaren funtsezko alder-
diak aztertuko dira: ondorengotza, etxeko lanak, ikastetxearekiko harremana, 
familiako aisialdia, laguntza-sarea eta kontziliazio-estrategiak . Eta, horrez gain, 
azterketa honetan, arreta berezia jarriko zaie dinamika horietatik eratorritako 
genero-desorekei .

6 Fernández, I., Shershneva, J. eta Fouassier, M. (2017). Aniztasuna ikasgeletan: ikuspegi kuantita-
tiboa (6-16 urte). Hemen: J. A. Oleaga Páramo. (Arg.), Haur eta gazteen aniztasuna EAEn. (Oker 
izendatutako) bigarren belaunaldiak. Bilbo: Euskal Herriko Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua. 
Hemendik hartua: https://www.ikuspegi.eus/documentos/investigacion/eus/gazte_aniztasuna/P2_
CAP3_aulasEUS_DEF_reduc.pdf 

Familia-dinamikak2
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Familia-antolakuntza: denbora eta zereginak
Lan erreproduktiboa aipatzen dugunean, lan produktiboaren aurrean, etxeko 
pertsonen zaintza, ongizatea eta biziraupena bermatzeko beharrezkoak diren 
zereginen multzoaz ari gara . Hau da, erreprodukzio edo ugalketa biologikoari lo-
tutakoez gain, erreprodukzio sozialari edo gizartearen biziraupenari lotutakoez: 
etxea eta etxekoak zaintzeaz, ohiturak erreproduzitzeaz edo transmititzeaz, 
hazkuntzaz eta hezkuntzaz, kidekoen arretaz eta zaintzaz eta gizarteko talde ja-
kin baten balioen arabera sozializatzeaz . Hain zuzen ere, lan produktiboa (sos-
tengu ekonomikoa) alde batera utzi gabe lan erreproduktiboa egite aldera fami-
lia-agenda antolatzeko ahalegina da, hain zuzen, familiak antolatzeko beharra 
eragiten duena, bai bertako familietan eta bai atzerritar jatorrikoetan . Hala ere, 
aurretiazko azterketek erakusten dutenez, atzerritar jatorriko familiek zailtasun 
handiagoak dituzte kontziliazioaren puzzlea osatzeko (Fernández et al ., 2017) .

Alde horretatik, ondorengoak izatea funtsezko pieza da puzzle horren konple-
xutasunean . Talde-dinamikek agerian uzten dute alderdi hori, diskurtsoek des-
kribatzen duten egoerarekin: lanegun gogorrak eta seme-alaben zaintzarekin 
uztartu beharreko ordutegi konplexuak . 

“Lan egin eta gimnasiora joan besterik ez dut egiten. Nik lan asko egiten dut, astebu-
ruetan batez ere. Zaila da haiekin egotea”. (E6)

“Eta laneko txanda horiekin, nola moldatzen zara biak zaintzeko?
Am7: Lana egin eta umeak zaindu behar dira. Eta nola egiten da 
hori txandaka lan eginda? Eta guardia duzunean? Nola egiten da 
hori, guardian zaudela, goizeko 5:00etan deitzen dizutenean? 
Ez dakit, bada. Beste norbaiti deituta, ezta?
Am: Ez pentsa. Batzuetan, ez da mesede hori egingo dizun inor 

izaten. Agian behin bai, baina ez beti. Gainera, bakarrik nago haiekin; senarrak utzi 
gintuen. Eta, orain, nori deituko diot?” (E16)

Goiko bi testigantzek errealitate bera uzten dute agerian, kontziliazioa familia 
guztientzat erronka bada ere, are gogorragoa baita ama bakarreko familientzat 
edo familiako edo bestelako laguntza-sarerik ez dutenentzat . 

Lan erreproduktiboa seme-alabei lotuta dago, eta, besteak beste, eskolari lo-
tutako zereginak dakartza berekin . Bereziki konplexutzat aipatzen dira hona-
ko hauekin zerikusia dutenak: haurrei ikastetxeko joan-etorriak egiten lagun-
tzea —lan-ordutegiarekin bateraezina denean—; eskolako lanekin laguntzea 
—ezjakintasunagatik, baliabide materialik ezagatik edo denbora faltagatik—; 
eskolan inplikatzea —erakundean bertan edo guraso-elkartean, lanaldiarekin 
bateraezina denean—; tutorearekin bilerak egitea; edo gaixotasunagatik edo 
oporrengatik eskolakoak ez diren aldiak kudeatzea .

7 Hauek dira elkarrizketetan parte hartzen duten pertsonak identifikatzeko gakoak: Am: ama, Ai: aita, 
Se1: 1. semea, Se2: 2. semea, Al1: 1. alaba, Al2: 2. alaba, Ax: aitona/amona. 

“Lana egin eta umeak zaindu 
behar dira . Eta nola egiten da 

hori txandaka lan eginda?” 
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“Nola antolatzen zarete umeak zaintzeko?
Am: Ni lanean nagoela, oporretan badago, berak laguntzen dit.
Goizean, jaiki eta ikastetxean uzten ditut, eta handik, lanera joaten naiz. Orain, hiru 
orduz besterik ez dut lan egiten. Lehen goizez lan egiten nuen, bai eta iluntzeko 
8etan ere, amonatxo batekin. Baina hil zen, eta orain, esku hutsik geratu naiz. Orain, 
zerbaiten bila nabil.
Baina hori bai, goizetan, oporretan daudenean, amak laguntzen dit.
Am: Neba ere etortzen zaio batzuetan, neskatoa uztera, txikiena, urtebete duena.
Ax: Txikitxoena da.
Am: Hura uztera etortzen dira, nire nebek ere lan egiten baitute, batzuetan.
Ax: Guztiei luzatzen diet eskua. Handienak ere ekartzen dizkigute, niri edo senarrari, 
eskolan edo institutuan gaixotzen badira”. (E2)

“Eta nola ikasten du?
Am: Arratsaldeetan arabiera-irakasle bat etortzen da, eskolak ematera.
Eta eskolako lanekin laguntzeari dagokionez...
Am: Lanik ez badut, nik laguntzen diet, baina euskararekin ezin... Esan dudanez, 
gaztelania apur bat badakit, bai, baina euskara ez.
Ai: Euskararekin ez dugu arazo handirik izan. Hauek jada koskortuta zeuden eta, bai-
na niri euskaraz egiten badidate, ez dut ulertzen. Hamar hitz ulertzen ditut”. (E9)

“Nola moldatzen zarete eskolako lanak egiteko?
Se1: Asteazkenetan eta ostiraletan eskola partikularrak ditugu. Pedagogo batengana 
joaten gara, eskolako lanekin eta lagundu diezagun.
Ikastetxean bertan?
Se1: Ez, Donostian, autobusaren ondoan.
Am: Guk ordaintzen dugu, aparte, ordu estrak balira bezala, horregatik diogu par-
tikularrak direla. Apur bat laguntze aldera. Guk ez dakigunez oso ongi hitz egiten, 
gauzak azaltzeko, hobe da beraiek ikas dezaten. Han, guztiarekin laguntzen diete: 
ingelesarekin, euskararekin... guztiarekin”. (E13)

Arazo horiek konpontzeko, goiko aipu horiei erreparatuta ondoriozta daitekee-
nez, familiek lana eta familia bateragarri egiteko kontziliazio-estrategiak ga-
ratzen dituzte . Atal honen hasieran aipatu dugun bezala, estrategia horietako 
asko baliatzen dituzte bertako familiek ere, baina badira espezifikoagoak diru-
diten batzuk . Honako eskema honetan (2) ageri dira:

2. eskema. Kontziliazio-estrategiak

 Iturria: egileek egina.

Familiako laguntza-sarea

Laneko negoziazioa

Auzoko laguntza-sarea

Baliabide publikoak Profesionalak
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Familia ugaria edo zabala izanez gero, ohikoa da, bertako pertsonen kasuan be-
zala, aitona-amonak (bereziki amonak aipatzen badira ere) seme-alabak zain-
tzeaz arduratzea, premiazko egoeretan . Anai-arreba nagusien lana ere aipatzen 
da, txikienei ikastetxera joaten edo eskolako lanak egiten laguntzen baitiete . 
Era berean, lana eta familia bateragarri egiteko beste baliabide bat da ikaste-
txeko lagunek eta auzokoek osatzen duten laguntza-sarea; esate baterako, goi-
zean, familia batek eramaten baditu umeak ikastetxera, eta arratsaldean, beste 
batek jasotzen baditu . Baliabide publikoak ere aukera gisa ageri dira: ikasleak 
ordubete lehenago sartzea ikastetxera eta eskolako lanak egiteko laguntza-tai-
lerrak izatea, ikastetxean edo gizarte-etxeetan, edo eskola-laguntzako langileen 
laguntza izatea . Familia batzuek profesionalak kontratatzen dituzte laguntza 
emateko, eskolako lanekin, batez ere . Azkenik, lanera sartzeko eta lanetik irte-
teko ordutegiak malgutzeko enpresarekin eta laneko arduradunarekin negozia-
tzea ere ohiko baliabidea da, baina ez beti eraginkorra .

Nabarmentzekoa da aurretik aipatu dugun “Aniztasuna ikasgeletan: ikuspegi 
kuantitatiboa (6-16 urte)” azterlanaren diskurtsoen eta datuen artean dagoen 
koherentzia . Azterlanak erakusten zuen atzerritar jatorriko aurrekoak zituzten 
ikasleek laguntza handiagoa behar izaten zutela bertako familietako ikasleek 
baino . Izan ere, gurasoek lehen hezkuntzako ikasketak baino ez dituzten edo 
ikasketarik ez duten familietan, gehiago dira eskolako lanak egiteko laguntzarik 
ez duten haurrak, eta egoera hori ohikoagoa da atzerritar aurrekoak dituzten 
familien artean (Fernández et al ., 2017) . Garrantzitsua da hori azpimarratzea, 
hezkuntza publikoa gizartearen eragile-berdintzaile edo -mugiarazlea dela 
dioen diskurtsoa zehazteko . Prestakuntza eta errendimendu akademikoa ikas-
tetxean garatzen dira batez ere, baina baita etxean ere, eta, datuen zein diskur-
tsoen arabera, hor daude desberdintasun eta zailtasun handienak, jatorri edo 
aurreko atzerritarreko familientzat . 

Aipuek agerian uzten dute, halaber, seme-alaben zaintza eta ongizatea emaku-
meen esku dauela, amen edo amonen esku, batez ere . Gai horiek ez dira ohar-
kabean pasatzen, baina berariaz aztertuko dira hurrengo atalean .

Lan erreproduktiboari lotuta daude etxeko lanak ere, garbiketa eta elikadura, 
nagusiki, eta horretan, berriz ere, aldagai garrantzitsua da familiaren tamaina 
(kide kopurua), lana zenbat pertsonaren artean banatzen den zehazten baitu . 

“Nola banatzen dituzue etxeko lanak?
Am: Gehienak nik egiten ditut, senarrak lan asko egiten baitu. Gauez laguntzen dit 
apur bat, umeak oheratzen eta harrikoa egiten.
Baina zuk ere lan egiten duzu, ezta?
Am: Bai... Baina nik egin ditzaket. Ez naiz hasiko beste bati ordaintzen. Umeak txikiak 
dira oraindik, beraiek lagunduko didate, gero”. (E12)

“Am: Hala da, biek laguntzen didate guztiarekin, oso ume onak dira.
Eta hori asteburuetan egiten duzue?
Se2: Oso zikin dagoenean. Tira, ez hain gutxitan, zikin dagoenean.
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Am: Egia. Ez dezazula pentsa etxea hala moduz izaten dugunik. Denborarik ez du-
danean laguntzen didate. Nik egun bat bai eta bestea ez lan egiten dut, eta, lan egi-
ten dudan egun horretan, berandu banabil, lagundu egiten didate, noski. Bizkorrago 
oheratu ahal izateko edo. Asteburuan egitea ez da araua; behar denean egiten da. Eta 
batzuetan nik bakarrik egiten dut, presarik edo beste zereginik ez badut.
Behar dudanean laguntzen didate, egunero ez bada ere.
Ulertzen dizut. Egunerokoan zu zara lan horiek egiten dituena, batez ere.
Am: Bai, nik jasotzen dut guztia.
Eta senarrak ere bai?
Am: Asteburuan bai, laguntzen dit (senarrak ez du ezer esa-
ten)”. (E13)

“Mutilek ez dute beti etxean laguntzen; zuk aginduta ere, ez 
dute nahi izaten. Neskek apur bat gehiago laguntzen dute. 
Azkenerako, egunero apur bat egiten dut, eta, lanik ez dudan 
egunean, dena txukun-txukun uzten dut. Pozik mahaia jar-
tzen badute, ohea egiten badute...”. (E16)

“Al1: Eta dirua nahi baduzu, etxean zerbait egin behar duzu.
Hori da, harrikoa edo beste etxeko lanen bat egin behar duzu.
Al1: Bai, ohea egin edo. Etxean zereginak ditugu, eta horren arabera ematen digute 
astesaria. Ez beste batzuei bezala, ezer egin gabe ere ematen baitiete.
Eta etxean gauzak egiten dituzue?
Zenbaitek: Bai.
Al2: Behartuta gaude.
Se: Behartuta, bai.
Eta nola banatzen dituzue zeregin horiek?
Al2: Egunean gela bat egin behar dugu, geure logelaz gain. Ze 
nork bere gela egin behar du, bai ala bai.
Zer egun da gaur?
Osteguna.
Al2: Bada, gaur komuna egin behar dut.
Al1: Nik, sukaldea. 
Se: Eta nik, egongela.
Eta zuk ezer ez? 
Am: Nik asko. Beraiek egin arren, ongi ez badut ikusten, gaizki dagoela esaten diet. 
Eta gero, larunbatero nik egin behar, ongi-ongi geratu dadin. Garbiketa orokorra egi-
ten dut. Ezin dut utzi beraiek eginda bezala.
Oraindik ez.
Am: Baina egin dezatela, gutxienez”. (E7)

Aipuetan ikusten denez, emakumeek funtsezko eginkizuna dute etxeko lane-
tan, bi zentzutan: bai egile diren aldetik eta bai antolatzaile diren aldetik . Be-
raiek dira guztiaren azken arduradun, eta, lanak banatzen badira, beraiek dira 
zereginak banatzen dituztenak . Seme-alabek eta senarrak “laguntza” ematen 
dietela diote, baina “laguntza” hitza erabiltze hutsak jada adierazten du nor den 
arduraduna eta nork ematen duen unean uneko babesa . Hala ere, aipagarriak 
dira familia ugarietako kideen artean irizpide eta teknika desberdinekin egiten 
diren banaketak . Pertsona gehiago izateak lan gehiago eskatzen du, askotan 
pertsona bakar batek egin ezin duen adina . Hala, badirudi mota horretako fami-

“Mutilek ez dute beti etxean 
laguntzen; zuk aginduta ere, ez 
dute nahi izaten . Neskek apur 
bat gehiago laguntzen dute .”

“Etxean zereginak ditugu, eta 
horren arabera ematen digute 
astesaria .” 
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lietan errealagoa eta landuagoa dela zeregin-banaketa hori, nahiz eta ama den, 
horietan ere, lanen antolatzaile eta egile nagusia . 

Familiek elkarrekin igarotzen duten denbora hizpide hartzen badugu, hau da, 
denbora librea edo aisialdia, pertsona askok diote horretarako denbora gutxi 
dutela eta duten hori asteburuan pilatzen dela, batez ere . Alabaina, ez dute la-
naldi mota guztiek asteburuaz gozatzeko aukerarik ematen . Askotan, erlijioare-
kin edo kirolarekin lotutako asteburuetako planak ikusten ditugu .

“Mezatara joaten zarete?
Am: Elizara, bai.
Al1: Igandeetan.
Am: Hauek han abesten dute.
Abesbatzan?
Am: Bai.
Eta horrez gain, zer egiten duzue?
Al1: Errugbia”. (E7)

“Eta familiarekin egoten zarete edo egiten duzue zerbait elkarrekin?
Ai: Igandetan izatekotan, larunbatetan zaila zaigu, eta astean zehar, ostegunetan, 
akaso”. (E11)

“Garrantzitsua da familiaz gozatzea ere, ezta?
Am: Larunbatean esan nahi duzu? 
Bai, asteburuan.
Am: Nik lana izaten dut askotan. Eta ez da beti jolaserako astirik 
izaten. Eskolako lanak badituzu, garrantzitsuagoak dira. Nik du-
dan denbora eskolako lanak egiten ematen dut, eta ia ez zaigu 
denborarik geratzen guztiok elkarrekin egoteko”. (E16)

Etxea eta generoa: esandakoaren eta ikusitakoaren 
arteko aldea

Azterketa honetarako egin den landa-lanean, elkarrizketatzaileek audioetan 
erregistratzen ez ziren gauza batzuk idatziz jaso zituzten, behaketaren ondorioz 
hautemandakoak . Familiako mikrotaldeen bilerak beren etxeetako egongelatan 
egiten dira, familian, giro natural eta erosoan . Agian horregatik, elkarrizketa-
tutako pertsonen naturaltasunak genero-ikuspegitik aztertu daitezkeen eta az-
tertu behar diren xehetasun batzuk erakusten zituen . Euskadin urteak eman 
arren, hizkuntza ez dakiten eta senarraren (edo seme-alaben) bidez komunika-
tu behar izaten duten emakumeez ari gara; batzuetan hitzez eta beste batzue-
tan begiradaz, hitz egiteko baimena eskatzen duten emakumeez; hizketan ari 
direnean egiten dizkieten etenez eta etengabeko zuzenketez; eta, gehienetan, 
aperitiboak eta edariak modu atseginean prestatzen eta zerbitzatzen dituzten 
emakumeez . Garrantzi handiegirik gabeko dinamikez ari gara, audioetan edo 
txostenetan oso gutxitan identifikatzen direnez, baina erregistratzen ditugun 

“Nik dudan denbora eskolako 
lanak egiten ematen dut, eta ia 

ez zaigu denborarik geratzen 
guztiok elkarrekin egoteko .”
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esaldien atzean ezkutatzen den hutsunea erakusten edo ageriko egiten dute-
nez: “Nire etxean mundu guztiak lan egiten du”, “denok laguntzen dugu guztia-
rekin” edo “hemen dena berdina da” .

Alde horretatik, mikrotaldeekin egindako lanean lehenbizi azaleratzen den gau-
za diskurtsoen arteko aldea da, elkarrizketaren lehen faseetan ematen den ha-
sierako diskurtsoaren eta amaierako diskurtsoaren artean dagoen aldea, hain 
zuzen . Lehena teorikotzat har genezake, eta gizartean onargarriak eta onartuak 
diren narratibetan oinarritzen da; azkenak, berriz, xeheta-
sun eta gogoeta handiagoa biltzen ditu, konfiantza handiko 
giroa lortzen denean, batez ere . Bestela esanda, generoa-
rekin lotutako gaiak oso gutxitan agertzen ziren berez edo 
azkar, elkarrizketatzaileen sakontze-lanaren edo elkarriz-
ketatuek beste xehetasun batzuk azaltzean egindako des-
kuiduen ondorioz baizik . Esate barerako, familiako amak “laguntza” zuela eta 
seme-alabak berdintasunean hezten zituela esan zuen elkarrizketa berean, hau 
esan zuen alabak, aurrerago:

“Al: Amak antzinako bizimodua du, emakumeek guztia egiten zutenekoa, jaten ema-
ten zutenekoa eta abar. Zentzu horretan, ahizpak eta ni ez gara halakoak. Gure gizo-
nek, gure bikotekideek, garbitu eta xurgagailua pasatu dezaten lortzen dugu”. (E2)

Nabarmentzekoa da “lagundu” hitza erabiltzea ere, teorian eta berdintasun-
testuinguru batean parekidea izan beharko lukeen erantzukizun bat aipatzeko . 
Era berean, jabetu gara zenbait pertsonak diskurtsoa aldatzen dutela elkarriz-
ketak aurrera egin ahala, erosotasun handiagoa sentitzeagatik edo hausnarke-
taren ondorioz . Hala, emakume batek “Nola banatzen dira etxeko lanak? Berdin 
denen artean ala bada gehiago egiten duen norbait?” galderari “Berdin, bai . Ba-
koitzak ahal duena egiten du” erantzun ostean, honela adierazi zuen egoerak 
sorrarazten zion erabateko frustrazioa:

“Eta, une hartan, ez zenuen laguntzarik? 
Am: Begira, senarra ez dago gurekin jada, baina gurekin zegoenean ez zuen ezer 
egiten. Nik esaten nion, bai, ezer egin behar ez baduzu, zoaz hemendik. Jendearen 
aurrean babesten nuen, baina umeekin jolastu besterik ez zuen egiten.
Eta orain, semeak?
Am: Aita bezalakoxeak dira. Traste horrekin, bideokontsolarekin, jolastu eta beren 
gauzak egin besterik ez dute nahi; ez dute ezertan laguntzen. Gehiago ezin duzula 
ikusi arren... Hortxe egoten dira, sofan. Jakin ere ez dakite nola lagundu, eta zerbait 
egiten dute, baina okerrago da, ez baitakite nola egin behar duten”. (E16)

Aipatzekoa da emakumez soilik osatutako taldeen diskurtsoak zuzenagoak eta 
argiagoak direla; izan ere, elkarrizketatzaileen oharrek erakusten dutenez, pare 
bat aldiz bederen beharrezkoa izango zen banakako elkarrizketa bat egitea, 
gaian sakontzeko .

Hamaika keinu, xehetasun eta diskurtsok errealitate bat erakusten dute: se-
me-alabak etxeko emakumeenak dira . Seme-alaben osasuna, eskolako erren-

“Gure gizonek, gure 
bikotekideek, garbitu eta 
xurgagailua pasatu dezaten 
lortzen dugu .”
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dimendua, ongizatea, eskolako bilerak . . . Amen gain geratzen da ardura guztia . 
Badirudi elkarrizketatutako familietako gizonek ez dutela askorik egiten, aisial-
dian edo jolasean ez bada . Atal honetan orain arte jaso ditugunez gain, badira 
errealitate horiek ageriko egiten dituzten beste aipamen batzuk:

“Eta ikastetxera joaten zen?
Am: Ez. Nik ikusten nituen bertako aita batzuk, baina nire senarra inoiz ez. Galdetu 

ere ez zuen egiten, neuk esan behar izaten nion. Haiekin jolasteko 
bai, baina ez etxean beste ezer egiteko. Ez dut alderik sumatzen.
Ene bada...
Am: Hala da, eta ez zait niri bakarrik gertatzen, baina nik esan 
egiten dut”. (E16)

“Se1: Alfer hutsa da etxean.
Bai, etxean ere bai?
Se1: Egun guztia ohean etzanda, telebistari begira.
Eta zu, gizajo hori, erratza pasatzen, ziur.

Se1: Ez, ni ere ohean egoten naiz, Playarekin jolasten.
A ze parea! Azala behar da gero. Eta, orduan, nork egiten ditu etxeko gauzak?
Se1: Nire amak”. (E9) 

“Harreman ona duzu irakasleekin? Asko hitz egiten duzu haiekin?
Am: Bai, nik bakarrik hitz egiten dut ia. Hurbilago nagoenez... Baina halaxe izan da 
beti.
Beti hartu duzu ardura hori; zu izan zara erreferentziazko pertsona, beti.
Am: Bai”. (E6)

Gai horiek koherentzia estua dute familia-testuinguruetan egindako azterlan 
kuantitatiboaren emaitzekin, gurasoetako bat gutxienez atzerritar jatorriko zen 
etxeei dagokienez . Jada aipatu dugu ama izaten dela familiako erreferentziazko 
pertsona ikastetxearekiko harremanean, bai bertako familietan eta bai atzerri-
tar jatorrikoetan (kasuen % 88), nahiz eta bertako familietan aitaren presentzia 
aipagarriagoa den atzerritar jatorrikoetan baino (Fernández et al ., 2017) . 

“Nik ikusten nituen bertako 
aita batzuk, baina nire senarra 
inoiz ez . ( . . .) Haiekin jolasteko 

bai, baina ez etxean beste ezer 
egiteko .”
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Atal honetan, atzerritar jatorriko familien eskola-esparruko errealitatea aztertu-
ko da . Lehenik, ikastetxea aukeratzeko prozesuarekin lotutako alderdiak landu-
ko dira . Ondoren, atzerritar jatorriko gurasoek ikastetxearekin eta beste guraso 
batzuekin dituzten harremanei buruz egiten dituzten diskurtsoak aztertuko dira, 
bai eta ikastetxeko aniztasunari buruz eta, oro har, giroari buruz egiten dituzten 
diskurtsoak ere . Azkenik, atzerritar jatorriko pertsonen seme-alabentzako es-
kola-laguntzari buruzko alderdiak aztertuko dira, eta bereziki azpimarratuko da 
euskara ikasteari buruz duten ikuspegia .

Ikastetxearen aukeraketa
Elkarrizketatutako atzerritar jatorriko familiek zer irizpideri jarraitzen dieten ai-
patzean, lehenengoa eta garrantzitsuena ikastetxea bizilekutik gertu egotea da . 
Hala, guraso gehienek adierazi dute, lehenik eta behin, hurbileneko ikastetxee-
kiko interesa agertu zutela .

“Am: Hurbilagoko ikastetxe bat bilatzen saiatu gara, besterik gabe”. (E4)

“Eta zergatik aukeratu zenuten ikastetxe hori?
Am: Nik aurkitu dut, begira ibilita. Eta gertu dugu. 
Haurtzaindegi bila ere banenbilen, eta ez dago hain gaizki. Ez dago aukera handirik. 
Semeari ez zaio asko gustatzen. Baina oso ikastetxe ona da”. (E12)

“Zergatik aukeratu zenuen ikastetxe hori?
Am: Bizi guztian horkoa izan naizelako. Etorri nintzenetik, zezen-plazaren aurren bizi 
nintzen. 
Hurbiltasunagatik ere bai, ezta?
Am: Bai”. (E2)

Eskola-esparrua3
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“Am: Hurbilago zegoen ikastetxe bat aurkitu genuen hemen, baina ez zegoen leku-
rik”. (E4)

“Eta zer moduz? Gustuko duzu?
Al2: Bai.
Am: Santa Teresita ere gustuko zuen. Baina hura Barakaldon dago, eta urrun gera-
tzen zaigu. Horregatik ekarri nuen hona”. (E2)

Hala ere, kasu batzuetan hurbiltasuna ez da izan irizpide bakarra, eta beste 
faktore batzuk ere hartu izan dituzte kontuan, hala nola hezkuntza-eskaintza 
edo beste pertsona batzuen erreferentziak . Irizpide horiek Ikuspegik egindako 
“Aniztasuna ikasgeletan: ikuspegi kuantitatiboa (6-16 urte)” azterlanean ere 
ageri ziren . Azterlan horretan adierazten zenez, atzerritar jatorriko gurasoek 
familia-etxebizitzatik hurbil egoteagatik aukeratzen dute ikastetxea oro har 
(% 55,4); alabaina, prezioak, kalitateak eta hezkuntza-eskaintzak ere (% 13,3) 
eragina dute ikastetxe baten edo bestearen alde egiteko aukeran (Fernández et 
al ., 2017) .

“Bazenekien ezer ikastetxe horri buruz? Zerbait esan zizuten?
Am: Ez, baina gustatu zitzaidan, lagun baten alabatxori euskaraz hitz egiten dezente 

irakatsi ziotelako. Eta begiko ditut hasieratik, nahikoa lagundu 
zidatelako. Semeak ez bazuen zerbait ulertzen, lagundu egi-
ten zioten. Medikuak, psikologoak eta abar zituzten. Eta alaba 
txikitan han sartu zenean, garbi-garbi izaten zuten, oraindik 
pardela erabiltzen bazuen ere”. (E2)

“Eta zergatik aukeratu zenuten ikastetxe hori? Bazenuten bes-
te aukerarik ala hara joan zineten zuzenean?
Am: Niri asko gustatu zitzaidan, galdetu nuenean. Lehenik 
mutikoaren izena eman nuen. Eta, egia esan, haurrekiko eta 
gurasoekiko harremana, nola hartzen zaituzten eta hori guz-
tia, oso hurbilekoa da. Ez nituzke hemendik aldatuko.
Al: Eta, gainera, etxetik hurbil dago.
Am: Bai, hurbiltasunagatik ere bai. Eta irakasleak gurasoeki-
ko eta seme-alabekiko erakusten duten hurbiltasunagatik ere 
bai. Aise komunikatzen zara haiekin, eta berehala kasu egiten 
dizute, edozer dela ere”. (E3)

Horrela, ikus dezakegun bezala, tratua da garrantzi handiena ematen zaion 
beste alderdietako . Horri lotuta, pertsona batzuek aipatu dute beste pertsona 
batzuen erreferentziak hartu dituztela kontuan beren seme-alabentzat ikaste-
txea aukeratzeko orduan, eta, batez ere, hezkuntza-zerbitzuen kalitatea .

“Baina orain zaudeten horretatik aldatzea gustatuko litzaizueke?
Am: Niri bai. Eurei ez, txikiak direlako; baina niri bai. Mailagatik. Ikastetxe honetakoa 
baino maila handiagoa ikusten dut. Eta gehiago ikasteko aukera”. (E13)

“Eta, gainera, alabaren gelan hamar-hamabi ikasle baino ez daude”. (E2)

“Gustatu zitzaidan, lagun baten 
alabatxori euskaraz hitz egiten 
dezente irakatsi ziotelako . Eta 

begiko ditut hasieratik, nahikoa 
lagundu zidatelako . Semeak 

ez bazuen zerbait ulertzen, 
lagundu egiten zioten . Medikuak, 
psikologoak eta abar zituzten . Eta 

alaba txikitan han sartu zenean, 
garbi-garbi izaten zuten, oraindik 

pardela erabiltzen bazuen ere .”
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Bestalde, familia batzuek diote ez zutela ikastetxe jakin bat aukeratu, plaza li-
break zituen bat esleitu zitzaiela besterik gabe, matrikulazio-alditik kanpo iritsi 
zirelako . 

“Ezer jakin gabe eman zenuten izena Barrutian... Esan nahi dut inork ez zintuztela 
aholkatu edo inork ez zizuela esan ikastetxe ona zenik ez 
besterik.
Am: Ez. Lekua zuten, eta etxetik hurbilen zegoen.
Zure senar ohiak ere ez zekien ezer honetaz?
Am: Ez. Hona iristen zaren arte ezin baituzu ezer eskatu. 
Ezta begiratu ere, ez baitizute uzten. Behin hona etorri gi-
nenean, Hezkuntza Sailera joan ginen, hor dagoen horreta-
ra, eta lekua eskatu genuen. Ikasturtea hasita zegoela esan 
zidaten, eta, horregatik, egokitzen zen tokian emango zigutela. Ezin duzu aukeratu. 
Esan zidaten hurrengo urterako begiratu dezakegula ea baden interesatzen zaigun 
bat, eta eskaera egin dezakegula. Baina, tira, honetan gustura gaudenez eta ez da-
goenez etxetik oso urrun...”. (E6)

Hizkuntza-eredua, eta, zehazki, D eredua izatea, ez da ikastetxea aukeratzean 
eragin handia duen faktorea, kasu gehienetan . Hala, beren ondorengoak euska-
raz irakasten den ereduan nahita matrikulatu dituzten galdetzen zaienean, el-
karrizketatutako pertsonek adierazi dute aukeratutako ikastetxean eskuragarri 
dagoen eredu bakarra dela .

“Eta, orduan, zergatik eman zenuten izena D ereduan? Ez zenuten aukeratu?
Al: Ez, ez nuen aukeratu. Ikastetxe horretan, D ereduan ikasi behar duzu; A eta B 
ereduak kendu zituzten. D eredua bakarrik geratzen da. Eta, gainera, etxetik hurbil 
dagoenez, ez dut beste erremediorik”. (E8)

“D eredura joan zarela esan didazu. Zergatik aukeratu zenuen ikastetxe hori?
Am: Kale horretan bizi gara... Nola du izena?
Se1: Herrandarren kalean.
Se2: Lehen, han bizi ginen.
Am: Hori da, lehen.
Al1: Oso hurbil zegoen Ramon Bajo ikastetxetik. Eta han, euskaraz egiten da.
Batez ere hurbil zegoelako, beraz.
Al1: Bai”. (E5)

 “Eta hori zuek aukeratu duzue edo hala etorri zaizue Udaletik?
Am: Hala iritsi da, eta kito.
Eta orain, ikastetxea aldatzerakoan, ordu gehiagoz euskara ematen duen bat bilatzea 
pentsatu duzu edo ez?
Am: Ez. Hara eramango badugu, lagun errumaniar batzuek han ikasten dutelako da, 
ez euskaragatik. Badakit hemen lan-aukera zabalagoa dugula, baina badakite eus-
karaz hitz egiten”. (E9)

“Am: Ez dut inolako eragozpenik. Gustura geratuko nintzateke euskaraz hitz egingo 
balu. Nik, orain, arazoak ditut euskara ez dakidalako. Lan bila nabilenean, ea euskara 
dakidan galdetzen didate. Eta ez dakidanez... hor konpon”.(E8)

Testigantzetan ikus daitekeenez, nahiz eta hasiera batean aukeraketa estrate-
gikoa ez izan, elkarrizketatutako pertsonek oso positibotzat jotzen dute seme-

“Ikasturtea hasita zegoela 
esan zidaten, eta, horregatik, 
egokitzen zen tokian emango 
zigutela . Ezin duzu aukeratu .”
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alabek euskaraz ikastea, etorkizunean lan-aukera gehiago izango dutela uste 
baitute . Elkarrizketatutako pertsonetako batzuek diote beldur izan direla beren 
ondorengoak D ereduan matrikulatzeko orduan, baina orain pozik daude egoe-
rarekin .

“Zer eredutan zaude? A, B edo D?
Al1: Euskara hutsean. Hasieran, gaztelaniaz hitz egiten genuen, eta han, euskaraz. 
Orain, pozik nago, baina hasieran gaztelaniaz ikas zezan nahi nuen, errazago izango 
zitzaiola uste nuelako. Urduri jarriko zela pentsatzen nuen, negar egingo zuela. Baina 
ikasturtea hasita zegoenez, bi aukera baino ez zizkiguten eman. Han edo hemen, 
esan ziguten.
Ez zegoen aukerarik, beraz.
Am: Hasi zen, eta oso ongi. Hasieran errefortzu apur baten premia izan zuen, baina 

oso tratu ona eman diotela uste dut”. (E6)

“Jendea ezagutzen zenuelako eta abar. Horrek esan nahi du ez 
zentozela ezer jakin gabe.
Am: Ez, senar ohiak esan zidan.
Eta esan zizun zer izan zitekeen onena?
Am: Bai. Euskaraz ikas zezan nahi zuen hark, etorkizunean he-
men geratuko bagina, ongi etorriko zitzaiola uste zuelako. Nik 
ez nuen nahi, ez ote zen gai izango beldur nintzelako.
Agian asko estutuko zelako edo.
Am: Bai, eta orduan ez zuela ikasi nahi izango pentsatu nuen, 
blokeatu egingo zela. Eta nik ere ez nekienez euskara...”. (E6)

“Am: Bai, baina aldatzen badut, urtea errepikatzeko gera daiteke, hizkuntzaren kon-
tuengatik, esaterako. Ez dira matematikaren kontuak, hizkuntzarenak baizik. Euska-
raz egitea apur bat gehiago kostatzen zaie. Eta maila altuagoko ikastetxe batera joa-
ten bada, maila gainditu gabe gera daiteke, hizkuntzagatik. Euskaraz bakarrik egiten 
badiote, eta hori litekeena da, ez du ikasiko ez matematika eta ez beste ezer: fisika, 
kimika edo dena delakoa. Izen ere, horiek ezin dituzu ikasi ulertzen ez baduzu”. (E13)

Euskarazko ikasketekin zerikusia duten goiko zalantza eta beldur horiek ema-
kume errumaniar baten testigantzan ageri; izan ere, emakume horrek uste du 
bere seme nerabea ikasturtea errepikatzera irits daitekeela, euskara hutseko 
eredura, D eredura aldatzen badu, eta, horrez gain, euskararekiko zailtasunak 
semearen errendimendu akademikorako oztopotzat ikusten ditu . 

Bestalde, hezkuntza-sistemari buruzko informazioa funtsezkoa da ikastetxe bat 
edo bestea aukeratzeko orduan . Hala ere, elkarrizketatuek ez dute beti tresna-
rik izaten, eskura duten eskaintza baloratzeko eta erabaki bat hartzeko . Alde 
horretatik, administrazioek aholku ematea funtsezkoa da familia horiei orien-
tazioa emateko eta aukerarik egokiena aukeratzen laguntzeko . Alde horretatik, 
familia batzuek ikastetxe edo hezkuntza-eredu jakin batera bideratuak izan di-
rela diote . 

“Zergatik aukeratu zenuen ikastetxe hori?
Am: Gizarte-langilearen beldur nintzelako. Hona iritsi nintzenean, hark lagundu zi-
dan, eta esan zidan ikastetxe hori zela onena nire umeentzat”. (E15)

“Euskaraz bakarrik egiten 
badiote, eta hori litekeena da, 

ez du ikasiko ez matematika eta 
ez beste ezer: fisika, kimika edo 

dena delakoa . Izen ere, horiek 
ezin dituzu ikasi ulertzen ez 

baduzu .”
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Hala ere, batzuek diote ez dutela aholkurik jaso, eta, ondorioz, aukeraketa ez dela 
oso egokia izan. 
Eta zergatik aukeratu zenuten ikastetxe hori? 
Am: Hona iristen zarenean dena delako zaila. Badakizu, ezta? Ez dakizkizu gauza 
asko: ikastetxea non dagoen, nolakoa den eta abar. Hona iritsi ginenean, apur bat 
urrun zegoen ikastetxe bat aukeratu genuen. Eta gero, hona iritsi gara, gure herrira, 
bertako La Inmaculada ikastetxera, baina ikastetxe ona den jakin gabe”. (E13)

“Eta hori zuek aukeratu duzue edo hala etorri zaizue Udaletik?
Am: Hala iritsi da, eta kito”. (E9)

Hala, atzerritar jatorriko familiek ikastetxea aukeratzea baldintzatzen duten 
zenbait faktore ikusi ahal izan dira . Horietako batzuk han-hemenka baino aipa-
tzen ez diren arren, gurasoek irizpide bat baino gehiago kontuan hartuta egiten 
dute ikastetxe baten edo bestearen alde, gehienetan . 

3 . eskeman ageri dira elkarrizketatutako pertsonek gehien nabarmendu dituz-
ten aukeraketa-irizpideak . Lehena bizilekuarekiko hurbiltasuna da, eta, zeharka 
bada ere, kasu gehienetan aipatzen da faktore hori . Hala ere, familia batzuek 
nahiago izan dute beren ondorengoak urrunagoko ikastetxe batean matrikula-
tzea, garrantzitsuagotzat jotzen dituzten beste ezaugarri batzuk dituztelako han . 

3. eskema. Ikastetxea aukeratzeko irizpideak

 Iturria: egileek egina

Hezkuntzaren kalitatea da atzerritar jatorriko familiek kontuan hartzen duten 
beste irizpideetako bat . Ezaugarri hori hurbiltasunarekin batera aipatzen dute 
askotan, eta alderdi hauek biltzen ditu, besteak beste: taldeko ikasle kopurua 
edo ikastetxearen hezkuntza-maila . 

Gizarte-langileak
Administrazio publikoa

IKASTETXEAREN
AUKERAKETA

Orientazioa

Hurbiltasuna

Hezkuntzaren
kalitatea Erreferentziak

Hezkuntza-
eskaintza
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Bestalde, elkarrizketatutako pertsonetako batzuek beste guraso batzuek eman-
dako erreferentziak aipatu dituzte ikastetxe jakin bat aukeratzeko arrazoitzat, 
batez ere haurrei ematen zaien tratuari eta familiekiko komunikazioari buruzkoak . 

Azkenik, hezkuntza-eskaintza ere faktore erabakigarria da ikastetxea aukera-
tzeko orduan . Alde horretatik, familia batzuek ikastetxe jakin baten alde egiten 
dute, hizkuntza-eredu jakin batzuk eskaintzen dituztelako . 

Prozesu horretan guztian, funtsezkoak dira informazioa eta orientazioa; izan 
ere, askotan, familia etorri berriek ez dute euskal hezkuntza-sistema ezagu-
tzen, eta, beraz, nekez balioets ditzakete eskura dauden aukera guztiak eta 
nekez har dezakete erabaki egoki bat . Informaziorik eta orientaziorik ez iza-
teak eta matrikulazio-epeaz kanpo ibiltzeak, aukera desegokiak egitea eragiten 
dute zenbaitetan, hizkuntza-eredua aukeratzeari dagokionez, batez ere . Hala, 
guraso askok esan dute hizkuntza-eredua aukeratzeko orduan ez zekitela zer 
abantaila ekar zitzakeen euskaraz ikasteak . Izan ere, D ereduan ikasten duten 
ondorengoak dituzten familiek adierazi dute ez zela hautu estrategiko bat izan, 
eta, gainera, hasieran seme-alabentzat kaltegarria izango zen beldur zirela eta 
errezelo egin zutela . 

Ikastetxearekiko harremana: irakasleak eta gainerako 
gurasoak

Hasteko, nabarmendu beharra dago elkarrizketatutako pertsona gehienek 
adierazi dutela oso pozik daudela beren seme-alaben ikastetxearekin .

“Pozik zaude ikastetxearekin?
Am: Bai, oso pozik. Ez ditut ikastetxez aldatu nahi, nire umeak oso pozik daudelako 
han”. (E15)

“Pozik zaudete ikastetxearekin?
Am: Bai, oso ongi dago”. (E12)

“Eta pozik zaudete ikastetxearekin?
Ai: Bai, ezin dugu kexatu ikastetxeaz”. (E11)

Zentzu horretan, atzerritar jatorriko familiei ikastetxearekin duten harremanari 
buruz galdetzean, elkarrizketatutako pertsonek oso balorazio positiboa adierazi 
dute . Horri lotuta, irakasleekiko harremana oso erraza dela diote, eta gurasoei 
beren seme-alaben bilakaera akademikoaren berri ematen dietela .

“Zer moduzko harremana duzue irakasleekin?
Am: Ona, oso ona. Oso harreman ona dugu”. (E12)

“Eta zer moduzkoa da ikastetxearekin duzun harremana?
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Am: Ona, ikastetxearekin, oso ona.
Baduzue harremanik irakasleekin?
Ai: Bai, deitu egiten digute. Mutikoak zer bilakaera duen eta abar esaten digute, bai”. (E4)

“Ai: Ez, ez dugu arazorik. Orain arte ez dugu esperientzia txarrik izan irakasleekin”. 
(E11)

“Baina erregulartasunez elkartzen zara irakasleekin? Harre-
man ona duzue?
Am: Bai”. (E5)

“Am: Orain deitu didate irakasleek, ikasturtearen amaieran, 
eta esan didate guztiak pasatuko direla hurrengo mailara”. (E4)

“Am: Ikastetxeko bileretara joaten gara”. (E4) 

“Baduzu harremanik ikastetxeko irakasleekin?
Am: Bai, horretan ez dut arazorik. Onak eta jatorrak dira. Galderak egiten dizkiet, 
eta beti esaten diet esan diezadatela zer gertatzen den eskolan, zelan dabilen eta 
abar. Urtean hiru bilera egiten ditugu, haurra nola dabilen jakiteko. Nola dagoen eta 
zer jarrera duen. Horrez gain, “jantokitik” orri bat bidaltzen dizute (elkarrizketatuak 
euskaraz aipatu du, eta hitz hori alabak irakatsi diola), eta han jakinarazten dizute 
nola portatzen den, zer jaten duen eta zer ez. Eta, egia esan, ongi gaude. Miguel de 
Cervantes ikastetxe ona da. Irakasleak onak dira eta zuzendaria ere oso ona da, asko 
eskatzen baitu ordutegiari dagokionez...”. (E8)

Hala, elkarrizketatutako pertsonek adierazi dute aktiboki parte hartzen dutela 
beren ondorengoen hezkuntza-prozesuaren jarraipenean, tutoreengana joaten 
direla eta ikastetxearekin erregulartasunez komunikatzen direla . Izan ere, gura-
so batzuek diote eskolako bizitzan sartuta daudela sentitzen direla, antolatzen 
diren jarduerak direla eta . Hala ere, eta aurrez esan bezala, neurri handiagoan 
gertatzen da hori emakumeen artean .

“Am: Baina bai, ni naiz egunero doana eta jakiten duena. Edo telefonoz deitzen dida-
te. Normalean, tutoretza bat eskatzen dut hiruhileko bakoitzean. Edo urtean. Baina 
irakasleak hitzordua jartzen du hiruhileko bakoitzean, ezer bada esateko, eta ezer ez 
bada, kito”. (E3) 

“Eta ikastetxean, zer moduzko harremana duzue irakasleekin?
Ai: Ona. Harekin hasi gara eta txikitatik zuen oro badaki hark. 
Beraz, badakigu dugu guztia. Eta pozik gaude”. (E11)

“Parte hartzen al duzue eskola-bizitzan, han antolatzen diren 
ekintzetan?
Am: Bai.
Eta irakasleekin egiten diren bileretan ere bai?
Am: Bai, eta urtebetetzeetan ere bai. Gonbidatzen badute, joan egiten da. Tira, oso 
urrun bada, ez; ez baitugu autorik”. (E12)

“Eta irakasleekiko harremana?
Am: Oso ongi. Badut haren WhatsApp-a, eta oso ongi. Tutorea oso atsegina da nire-
kin”. (E15)

“Ez, ez dugu arazorik . Orain 
arte ez dugu esperientzia 
txarrik izan irakasleekin .” 

“Baina bai, ni naiz egunero 
doana eta jakiten duena .”
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Alde horretatik, seme-alabak bat datoz irakasleekiko harremanaren balorazioa-
ri dagokionez; beraiek ere eskola-bizitzan inplikatuta sentitzen dira, eta giroa 
ontzat jotzen dute .

“Eta zer moduzko harremana duzue irakaslearekin?
Se1: Oso ona”. (E13)

“Zer moduzko harremana zenuten ikastetxe harekin?
Al: Irakasleekin ona, eta ikaskideekin era bai, ona”. (E14)

“Eta zer moduz irakasleekin? Harreman ona duzue haiekin?
Al: Bai, oso ona.
Al: Bai”. (E3)

“Al1: Ni ez naiz egon Ramon Bajon, baina bai Campillon eta Goyan, eta neskatoa za-
renean jolasean eta hasten zara; gero, handitu ahala, begiralearen laguntzaile izaten 
uzten dizute, eta azkenean, begirale izaten. Hala hasi nintzen harremana izaten, eta 
oso ongi dago.
Ahizpa ere bide bera egiten ari da. Txikitan hasi zen. Gero begiralearen laguntzaile 
izaten irakatsi zioten, eta orain begirale da. Eta oso ongi dago, ze ez zara horretatik 
erabat irteten”. (E5)

Azken testigantza horretan ikus daitekeenez, ikastetxe batzuek ikasle zaharre-
nen eta beheragoko mailetakoen arteko harremana errazten dute begiralearen 
figuraren bidez, ikasleak inplikatzeko eta ikastetxearekin harreman eta lotura 
handiagoa izateko .

Hala ere, ikastetxearekiko harremana zaildu egiten da batzuetan, hizkuntzak 
eragindako oztopoengatik batez ere . Familia txinatar baten hurrengo testigan-
tzan, alaba zaharrenak esan du gurasoek ezin zutela irakasleekin komunika-
tu, ez zutelako gaztelaniaz hitz egiten . Kasu horietan, neba-arreba nagusienak 
behartuta daude komunikazioan esku hartzera, izan bileretara joanda edo elka-
rrizketetan interpretari-lanak eginda . 

“Eta nolakoa zen zuen gurasoek ikastetxeko beste guraso batzuekin zuten harrema-
na? Gogoratzen bazara.
Al: Nik uste dut ez zela inolako harremanik egon, ni ikasten ari nintzenean ez baitze-
kiten gaztelaniaz, eta ezin izaten zuten bilerarik egin irakasleekin. Ni joaten nintzen, 
edo aitak sinatutako paper bat eramaten nien, eta kito.
Orain, zure nebarekin, gauzak bestelakoak izango dira, ezta?
Al: Nebarekin bai, orain joaten dira. Oraindik txikia da eta”. (E14)

Ikastetxeko beste guraso batzuekiko harremanari dagokionez, atzerritar jatorri-
ko familia askok diote ikastetxeko beste guraso batzuekin harremanetan dau-
dela . Gehienak guraso-elkartean parte hartzen ari dira, eta WhatsApp taldeen 
bidez komunikatzen dira . Harreman horiek pertsonal bihurtzen dira gerora, fun-
tzionalak izatetik harago, eta 6 . atalean zehaztuko dira, hots, gizarte-harrema-
nei buruzko atalean .
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“Am: Bai, badugu harremana”. (E4)

“Eta gainerako gurasoekin?
Ai: Ongi moldatzen gara. Harreman ona dugu.
Ikastetxeko elkarteren bateko kide zarete, guraso-elkarteko kide, esaterako?
Ai: Bai, bai”. (E4)

“Eta gainerako gurasoekin? Ongi haiekin ere?
Ai: Bai, WhatsApp talde batean nago haiekin. Eta han sartzen naiz ezer berririk baden 
jakiteko, bai nagusiarekin bai txikiarekin. Haren bidez jasotzen dut berri oro. Eta ez 
dut arazorik jendearekin”. (E11)

Eskola-laguntza
Atal honetan, atzerritar jatorriko gurasoen seme-alabek ikasketei lotuta du-
ten eskola-laguntzaren alderdi garrantzitsuenak landuko ditugu . Horri lotuta, 
familiei galdetu izan diegunean ea nor arduratzen den haien ondorengoei la-
guntzeaz, eskolako betebeharrekin edo ikasketekin laguntza behar izanez gero, 
elkarrizketatutako pertsona batzuek esan izan digute akademia partikularren 
batera edo gizarte-etxeren batera joan ohi direla . 

“Al: Gizarte-etxean”. (E2)

“Eta txikiagoa zinenean, nori eskatzen zenion laguntza, arazoren bat zenuenean? Esa-
te baterako, eskolako arazoren bat, eskolako lanekin laguntza behar zenuenean edo 
azterketaren bat zenuenean eta gaizki zenbiltzanean. Nori eskatzen zenion laguntza?
Al2: Ikasketa-txoko batera joaten ginen.
Al1: Gizarte-etxera. 
Al2: Edo ikaskideren bati galdetzen nion.
Al1: Lehen hezitzaile bat ere bagenuen. Etxera etortzen zen, eta eskolako lanak egi-
ten laguntzen zigun”. (E5)

Beste familia batzuek, ostera, nahikotzat jotzen dute ikastetxeak berak ematen 
dien laguntza .

“Am: Ikastetxean egiten ditu, bai. Eta ikastetxeko liburutegira ere joaten dira”. (E4)

“Eta eskolako lanekin arazoren bat baduzu, nori eskatzen diozu laguntza?
Se3: Nire irakasleari”. (E15)

“Eta arazoren bat duzunean, nori eskatzen diozu laguntza?
Am: Andereñoak (hitz horixe aipatu du elkarrizketatuak) azaltzen die, apurka-apur-
ka. Ez dute arazorik izaten ordea, ohituta daude dagoeneko. Bi urterekin hasi zenetik, 
egokituta dago. Egunen batean gaixo badago edo, deitu egiten dute”. (E12)

“Se2: Ikastetxean laguntzen digute, euskararekin eta abarrekin”. (E9)

Bukatzeko, badira gurasoen edo familiako beste kideren baten laguntza dute-
nak ere, seme-alaben edozein behar asetze aldera .
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“Umeek arazoren bat dutenean eskolako lanekin edo eskolako 
beste konturen batekin, nori eskatzen diote laguntza?
Ai: Niri eskatzen didate, edo amari”. (E4)

“Eta arazoren bat duzunean eskolako lanekin edo, nori eska-
tzen diozu laguntza?
Se: Nire arrebari”. (E14)

“Beraz, zeure kasa moldatzen zara, ezta? Zorionak, bada, hori 
zinez garrantzitsua baita.

Ai: Orain arte ezin gara kexatu. Matematikarekin lagun diezaiokegu apur bat, eta in-
gelesarekin era bai; baina gaztelaniarekin gutxi eta euskararekin bat ere ez”. (E11)

Hala ere, atzerritar jatorriko guraso gehienek onartzen dute eskolako lanekin la-
guntzeko duten gaitasuna nahiko mugatua dela, euskaraz ez jakiteagatik, batez 
ere . Halakoetan, familiek kanpoko laguntza behar izan dute, dela ikastetxekoa, 
dela akademia pribatuena, errefortzu akademiko gehigarri bat jasotzeko .

“Esaterako, eskolako lanak beraiekin egiten dituzu, denbora duzunean?
Am: Gutxi. Kontua da ez dudala euskara ulertzen eta, beraz, ezin diedala askorik 
lagundu. Eta, gainera, ez naiz beraiekin egoten, kanpoan izaten naizelako. Baina be-
rak, bai, egiten du”. (E6) 

“Am: Nigana etortzen zen, baina, oso zaila zenez, ezin izaten nion lagundu. Laguntza 
eskatzen zidan, matematikako problemak ez zituelako ulertzen, esaterako. Ez zuen 
jakiten zer eskatzen zioten. Eta nik antzeman egin behar izaten nuen, euskara jakin 
gabe, zenbakiei eta abarri erreparatuta. Hau edo hura eskatzen zioten asmatu behar 
izaten nuen”. (E6)

“Eta eskolako lanekin laguntzeari dagokionez, euskarari dagokionez...
Am: Euskararekin ezin... Esan dizudanez, gaztelania apur bat badakik, bai, baina 
euskara ez.
Ai: Euskararekin ez dugu arazo handirik izan. Hauek jada koskortuta zeuden eta, 
baina niri euskaraz egiten badidate, ez dut ulertzen. Hamar hitz ulertzen ditut. Eta 
hauek, nagusienek...”. (E9)

“Al1: Hori da. Eta niri asko kostatzen zait eskolako lanekin laguntzea. Berak euskaraz 
egiten du, eta nik, gaztelaniaz. Batzuetan ez du jakiten gaztelaniaz nola azaldu. Esa-
terako, odolari edo beste zerbaiti buruzko galderaren bat egiten badiot, ez du jakiten 
gaztelaniaz azaltzen. Euskaraz esaten dit, eta nik asmatu behar izaten dut nola den 
gaztelaniaz“. (E5)

Oztopoa da, halaber, gurasoek behar adinako prestakuntzarik edo ezagutzarik 
ez izatea, eta horrek seme-alabei eskolako lanak egiten laguntzea eragoztea . 
Hori da nigeriar jatorriko emakume baten kasua . Semeek diotenez, amak ezin 
die ikasketekin lagundu, ikasketarik ez duelako . 

“Eta arazoren bat duzuenean eskolako lanekin edo, nori eskatzen diozue laguntza? 
Amak laguntzen dizue?
Se1: Ez, berak ez daki eta.
Se1: Nik behin zatiketak egiten laguntzeko eskatu nion, eta ez zidan lagundu nahi 
izan, ez dakielako.

“Orain arte ezin gara kexatu . 
Matematikarekin lagun 

diezaiokegu apur bat, eta 
ingelesarekin era bai; baina 

gaztelaniarekin gutxi eta 
euskararekin bat ere ez .” 
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Se2: Zuk ez dakizkizu egiten, ez zatiketak eta ez biderketak”. (E15)

Laburbilduz, ondoriozta dezakegu atzerritar jatorriko familia gehienek kanpoko 
laguntza dutela beren seme-alabei babes akademikoa emateko, dela akademia 
partikularretara, gizarte-etxeetara edo ikastetxeek antolatutako errefortzu-es-
koletara joanda (ikus 4 . eskema) . 

4. eskema. Eskola-laguntza

 Iturria: egileek egina

Alde horretatik, familia askok adierazi dute ezinezkoa zaiela beren ondorengoei 
eskolako lanak egiten laguntzea, dela nahikoa ezagutza ez dutelako edo dela 
euskara ez dakitelako; izan ere, hori da eskolako lanekin lagundu ahal ez izateko 
oztopo nagusietako bat . 

Ikastetxeko aniztasuna
Atzerritar jatorriko familiekin egindako elkarrizketa horietan, beste gai bat ere 
landu da: zenbatekoa den beren ikastetxeetako aniztasuna eta haren zer balora-
zio egiten duten . Bai gurasoek, bai seme-alabek, guztiek uste dute ikasgeletan 
aniztasun handia edo nahiko handia dagoela, eta bakarren batzuek esan ere egi-
ten dute ia ikaskide guztiak atzerritar jatorrikoak edo haien ondorengoak direla .

“Am: Ikastetxean atzerritar asko dago”. (E4)

“Se2: Bai, asko. Nire ikaskide ia guztiak Honduraskoak dira.
Se3: Nire ikasgelan guztiak, oker ez banago, ni eta Mariana izan ezik.
Eta zure ikasgelan?
Se1: Berdin”. (E15)

“Galde al diezazuket nongoak diren zure alaben ikastaldeetako haurrak? 
Ax: Beltzaranak dira.
Am: Denetik dago. Brasildar bat, Boliviako batzuk eta marokoarrak.

Eskola-laguntza

– Familiako beste kide batzuk
– Irakasleak
– Akademia partikularrak
– Gizarte-etxeak

Ezagutzarik ez izatea

Euskara ez jakitea
Gurasoak
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Denetik apur bat, ezta?
Am: Denetik, bai.
Ax: Arraza beltzaranekoak, beltzak alegia.
Am: Bai, afrikarrak.
Ax: Eta ijitoak, denetik dago”. (E2)

“Nongoak dira zuen gelakideak? 
Se: Nire gelan nahaste handia dago.
Al: Nirean ere bai”. (E3)

“Eta proportzioan, gutxi gorabehera, kanpokoak edo kanpokoen 
seme-alabak asko al dira?
Se: Bai, gehiengoa.
Al: Nire gelan bada Nigeriako bat, Boliviako bi -oker ez banago-, 
Portugalgo bat -han jaiotakoa- eta errumaniar bat. Gainerakoak 
bertan jaiotakoak direlakoan nago. Tira, guztiok gara hemen jaio-

takoak, Patricio izan ezik; hura Portugalen jaioa da. Gainerako guztiok bertan jaio-
takoak garela uste dut. Baina gurasoak nor bere herrialdeetan jaiotakoak dira”. (E3)

“Lehen esan duzu txinatarren seme-alaba asko dagoela. Badira Txina ez den beste 
herrialde batzuetakoak ere?
Am: Errumaniakoak eta Hego Amerikakoak. Eta Marokokoak eta Aljeriakoak. Eta Afri-
kakoak, Gineakoak eta abarrekoak. Eta hemengoak ere bai. Denetik dago”. (E12)

“Am: Atzerritarren ikastetxe bat da. Denak atzerritarrak dira”. (E9)

“Aniztasun handiagoa egotea gustatuko litzaizuke edo berdin dizu?
Al1: Niri berdin dit”. (E6)

Ikus daitekeenez, atzerritar jatorriko ikasleen presentzia handiaren balorazioa 
neutroa da, oro har, baina zenbaitetan oso positibotzat jotzen da, kulturen tru-
kea errazten baitu . 

“Aniztasun handia dago ikastetxean?
Ai: Bai, aniztasun handia dago.
Eta zuei hori ongi iruditzen zaizue? Askotxo, agian? Zer deritzozue?
Ai: Niri oso ongi iruditzen zait kultura desberdineko jendeak bat egitea. Zoragarri”. (E4)

Boli Kostatik datozen elkarrizketatuen hitz hauetatik ondoriozta daitekeenez, 
ikaskide gehienak atzerritar jatorrikoak izateak gusturago sentiarazten ditu, ha-
rrera eta identifikazio handiagoa dutela sentitzen baitute, antzeko ibilbidea eta 
bizipenak partekatzen dituztelako . 

“Zer iruditzen zaizue zuei ikastetxean dagoen aniztasuna? Leku guztietako jendea 
egotea zer iruditzen zaizue? Gehiegi dela uste duzue?
Se2: Nire ikastetxean ez dago aniztasun handirik, ez pentsa.
Al1: Egia, oso atzerritar gutxi daude.
Se2: Guztiak hemengoak dira. 
Bestea gehiago gustatzen zitzaizun? Edo nahiago duzu hau?
Se2: Bada, bestea.
Al1: Izan ere, bestean kanpoko jende asko zegoenez, identifikatuta sentitzen zinen, 
eta hobeto hartzen zintuztela ere bai. Hobeto hartzen zaituzte, ulertzen zaituztela-
ko. Eta, gainera, hemengoek ere ulertzen zuten, Euskadi Espainiatik ateratzea nahi  

“Nire gelan nahaste handia 
dago .”

“Atzerritarren ikastetxe bat da . 
Denak atzerritarrak dira .”
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dutelako eta horregatik guztiagatik; kanpotarrak direla senti-
tzen dute nolabait. Denok bat ginen han, denok bakarra. Han 
egin ziren orain direna, eta familia giro handiagoa zegoen”. 
(E5)

Dena den, elkarrizketatutako familia guztiek ez dute horre-
la ikusten . Zentzu horretan, saharar jatorriko familia baten 
testigantza honetan ikus daitekeenez, eskola-aniztasuna 
fenomeno negatibo gisa agertzen da batzuetan, alde batetik, ikasleen arteko 
kohesioa kaltetzen duelako eta, bestetik, integrazioa oztopatzen duelako .

“Al: Eta hori ere arazo bat da, nahastuta dagoen ikastetxe bat baita. Baina ikaste-
txean geratu ziren bi...
Bereizita, ezta?
Al: Hori da, bereizita. Eta ikastetxetik joaten ari dira. Gehienak atzerritarrak dira.
Jendea joaten ari da, ezta?
Al: Bai, ikastetxe horretatik joaten ari da. Orain, gehienak atzerritarrak dira. Eta ikas-
tetxe horretako atzerritar gehienak magrebtarrak dira. Hurrena latindarrak izango 
dira, saharar gutxi batzuk, eta errusiar eta aljeriar bakan batzuk. Baina gehienak ma-
grebtarrak dira. Ikasleen gehiengoa Marokoko da”. (E8)

“Miguel de Cervantes ikastetxeko arazoa da kanpoko jende 
asko iristen dela, ezta?
Al: Bai, kanpoko jende asko ari dela etortzen. Eta horrek kez-
katu egiten nau, ezin direlako herrian integratu edo ezin du-
telako herrikoekin bat egin. Barruan zera egiten ari direlako... 
Ulertzen didazu? 
Baina zein da arazoa? Datozen ikasle berriak elkarrekin bil-
tzen direla edo bertakoak joaten ari direla?
Al: Bertakoak ikastetxetik joaten ari dira eta kanpotik jendea 
dator. Ikastetxea migratzaileen ikastetxe bihurtzen ari da. Eta 
hori ez dut gustuko, txarra delako integraziorako. Norekin integratuko dira, bada?
Egia. Ez dute aukerarik bestelakoekin harremana izateko.
Al: Hori da. Ez dute harremanik bertakoekin”. (E8)

Hala, saharar jatorriko nerabe hori ez dago pozik bere ikastetxean aniztasun 
handia egotearekin; izan ere, bere ustez, oztopo bihurtzen da atzerritar jatorriko 
ikasleak integratzeko, ezin baitu harremanik izan bertako ikasleekin . 

“Bestean kanpoko jende 
asko zegoenez, identifikatuta 
sentitzen zinen, eta hobeto 
hartzen zintuztela ere bai . 
Hobeto hartzen zaituzte, 
ulertzen zaituztelako .” 

“Bertakoak ikastetxetik joaten 
ari dira eta kanpotik jendea 
dator . Ikastetxea migratzaileen 
ikastetxe bihurtzen ari da . Eta 
hori ez dut gustuko, txarra 
delako integraziorako . Norekin 
integratuko dira, bada?” 
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Atal honetan, atzerritar jatorriko familien identitate-gaiak jorratuko dira, batez 
ere ondorengoen identitateari erreparatuz, gurasoenarekin alderatuko bada ere . 

Atzerritar jatorriko pertsonen seme-alabei nongoak sentitzen diren galdetzen 
diegunean, bi herrialdeetakoak sentitzen direla erantzutea da ohikoena, bai ai-
taren edo amaren jatorrizko herrialdekoa eta bai harrera-gizartekoa sentitzea, 
identitate bikoitza izatea, alegia . Identitate bikoitz hori jada hauteman zen, bi-
garren hezkuntzako atzerritar jatorriko ikasleen artean, “Aniztasuna ikasgele-
tan: ikuspegi kuantitatiboa (6-16 urte)” azterlanean . Azterlan horretan jasotzen 
denez, ikasleen ia erdiak aitaren edo amaren jatorrizko herrialdearekin identifi-
katzen dira . Familiaren jatorriaren arabera, afrikar jatorriko pertsonak gehiago 
identifikatzen ziren euskal herritarrekin, beste jatorrietako familiak dituztenak 
baino (2017) .

“Se: Parte hemengoak eta parte Boli Kostakoak gara. Bi le-
kuetakoak gara, nolabait”. (E20) 

“Al1: Tira, galdetzen badidate, Moldaviakoa naizela esaten 
dut”. (E6)

“Eta nondarra sentitzen zaren galdetuko banizu, zer erantzungo zenidake? Txinata-
rra ala euskal herritarra?
Al: Txinatarra, naziotasuna ez da aldatzen.
Eta sentipena?
Al: Sentipena... bietakoa. Txinakoa eta hemengoa. Inoiz ez dugu ahaztuko gure lu-
rraldea”. (E14)

“Se1: Ni hemen jaio naiz, baina nire familia errumaniarra da”. (E9)

“Al: Hemen jaiotakoa naizela esaten dut, baina marokoar eta errumaniar jatorrikoa”. (E3)

“Eta nongoak zareten galdetzen badizuete, zer erantzuten duzue? Nahi duzuena esan.
Se: Ni, uneotan, Santanderrekoa eta Madrilgoa. Bietakoa.

Identitatea eta erlijioa4

“Parte hemengoak eta parte 
Boli Kostakoak gara . Bi 
lekuetakoak gara, nolabait .”
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Bai, zu Santanderren hazia zarelako, azken finean.
Se: Bai, bederatzi urte eman nituen han.
Eta gainerakook?
Al: Nik lehen Santanderrekotzat jotzen nuen nire burua. Baina denborak aurrera egin 
ahala, gero eta gehiago jarri dut arreta Kongon... Kongora joan nahi dut, laguntzera. 
Gauzak egin nahi ditut Kongon. Orain, beraz, gehiago sentitzen naiz Kongokoa. Insta-
gramen eta gainerako sare sozialetan ere berdin, Kongoren eta haren askatasunaren 
aldeko mugimenduen jarraitzaile naiz. Enpatia gehixeago sentitzen dut harekiko”. (E7)

“Eta zuri galdetzen badizute, zer esaten duzu? Bilbokoa? Edo nongoa? Eta nik galde-
tuko banizu, zer erantzungo zenidake?
Se: Txinakoa. Hangoa naizela esango nuke, baina hemen jaioa naizela”. (E11)

Atzerritar jatorriko pertsonen seme-alaben diskurtsoan ikusten dugunez, he-
men jaiotako pertsona gisa definitzen dira batez ere, batzuetan hazi ziren hiriari 
edo, oro har, euskal gizarteari erreferentzia eginez, baina familiaren jatorria na-
barmenduz betiere . 

Bestalde, identitatearen gaia konplexuagoa da gurasoak herrialde beretik ez 
datozenean . Hala gertatzen da aurrez aipatu dugun marokoar-errumaniar ja-
torriko familiaren kasuan . Seme-alabak Euskal Herrian jaio ziren, eta identitate 
hirukoitza dute, hiru tokietakoak sentitzen baitira: Marokokoak, Euskal Herri-
koak eta Errumaniakoak .

“Eta zuek nongoak sentitzen zarete? 
Al: Baina esan egia, entzun?
Zuek edo zuen gurasoak ezagutzen ez zaituzten norbaitek galdetzen dizuetenean ea 
nongoak zareten, zer erantzuten duzue?
Al: Hemen jaiotakoa naizela esaten dut, baina marokoar eta errumaniar jatorrikoa. 
Bi lekuetakoa sentitzen zarela, alegia. Ezta?
Al: Bai.
Am: Baina, tira, joera handia hartzen ari dira... Agian pentsatuko dute haserretu egi-
ten naizela, baina joera handia hartzen ari dira Maroko aldera. Beti diote euskaldu-
nak direla, baina marokoar jatorrikoak direla esaten duten lehendabizi. Afinitateaga-
tik eta hurbiltasunagatik, nire ustez. Errumania Espainiatik hurbilago balegoa agian, 
sarriago joango ginateke hara”. (E3)

Azkenik, badira zenbait pertsona, helduak eta atzerrian jaiotakoak batez ere, 
jatorriko identitateari eusten diotenak, honako elkarrizketa hauetan parte hartu 
zutenak, esaterako:

“Eta nongoa zeren galdetzen badizute, zer erantzuten duzu?
Al2: Boli Kostakoa naizela”. (E5)

“Eta identitateari dagokionez, nongoa zaren galdetzen badizute, 
zer erantzuten duzu?
Se: Sahararra naizela.

Zu sahararra zara.
Se: Beti. Beste ezeren aurretik, sahararra naiz, goitik behera. Eta gero... euskal he-
rritarra”. (E8)

“Beti . Beste ezeren aurretik, 
sahararra naiz, goitik behera . 
Eta gero . . . euskal herritarra .”
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“Se: Boli Kostakoa naizela”. (E2)

“Eta nongoa zaren galdetzen badizute, zer diozu Errumaniakoa zarela edo nongoa?
Se2: Ni errumaniar sentitzen naiz, nahiz eta denbora gehiago daramadan hemen 
bizitzen...”. (E9)

“Am: Badaki han jaioa eta handik etorria dela, eta kito. Baina bere bizitza hemen 
dago, ezta?
Al1: Bai”. (E6)

Bestalde, interesgarria da seme-alabek gurasoekin beren identitateari buruz 
egiten duten gogoeta . Iritziak bat datoz normalean, baina ez beti . Adibidez, ama 
moldaviarra eta aita euskal herritarra dituen hurrengo familiaren kasuan, amak 
moldaviarrak eta euskal herritarrak direla uste du, baina ondorengoek euskal 
herritar sentitzen direla diote .

“Am: Moldaviakoak eta Gasteizkoak gara eta. Zentzu horre-
tan, euskal herritarrak gara.
[Alabaren izena], nongoa zaren galdetzen badizut, zer eran-
tzungo didazu?
Al2: Hemengoa naizela.
Gasteizekoa. Eta zu, '[semearen izena], nongoa zara? 
Se: Hemengoa.
Hemengoa, baina nongoa? Gasteizekoa.
Al: Bai.
Baina apur bat Moldaviakoa ere bai, edo ez?
Al: Bai”. (E6)

Antzeko zerbait ikus dezakegu hurrengo bi familiekin izandako elkarrizketan 
(marokoar-errumaniar jatorrikoa bata eta txinatar jatorrikoa bestea), ez baitute 
adostasunik lortzen identitate bakoitzak semearengan duen pisuari dagokionez . 

“Eta ehunekotan hitz egingo bagenu, zenbat izango zen, 50 eta 50? 70 marokoarra 
eta 30 errumaniarra?
Se: Bai, halako zerbait.
Am: Nik esango dizut. 50 marokoarra, 40 euskal herritarra eta 10 errumaniarra.
Se: Ez, hainbeste ere ez”. (E3)

“Al: Honek (nebaz diharduela) nahiago du hau Txina baino.
Berari galdetuko diot zuzenean. Zuk nongoa zarela esango zenuke, Gasteizekoa edo 
Txinakoa?
Se: Txinakoa naiz, baina hemen jaioa.
Al: Eta zer gustatzen zaizu gehiago, hau ala Txina?
Se: Hau”. (E14)

Beste batzuetan, bestalde, bi belaunaldien iritziak bat datoz . Hurrengo testi-
gantzan ikus daitekeenez, gurasoak txinatarrak sentitzen dira eta hala defini-
tzen dute euren semearen identitatea ere, Bilbon jaio dela zehazten badute ere . 

“Eta zuri galdetzen badizute, hemengoa zarela diozu? Bilbokoa? Edo nongoa? Eta nik 
galdetuko banizu, zer erantzungo zenidake?

“Moldaviakoak eta Gasteizkoak 
gara eta . Zentzu horretan, 
euskal herritarrak gara .”
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Ai: Nongoa zara?
Se: Txinakoa. Hangoa naizela esango nuke, baina hemen jaioa naizela. 
Ai: Ongi. Bilbon bizi den txinatar bat, ni neu edo zure ama bezala”. (E11)

Zentzu horretan, gurasoek beren seme-alaba txikienei identitatea definitzen la-
guntzen diete sarritan, oraindik ere kosta egiten bazaie nongoak sentitzen diren 
erantzutea . Horrela, ekuadortar jatorriko familia honetan, esaterako, amak oso 
argi dauka bere alabak euskal latindarrak direla . 

“Am: Galdetu didaten aldietako batean, hemen jaioak direla esan diet, eta zer diren 
galdetu izan didatenean, berriz, euskal latindarrak direla.
Am: Horixe dira, euskal latindarrak, nazionalitate bikoitza dute eta.
Am: Berak dio hemengoa dela.
Zu nongoa zara?
Al2: Ni? Espainian jaioa naiz, baina Ekuadorren egun batzuk egona naiz.
Am: Bai horixe, euskal latindarrak. Horixe esaten diot alabari, euskal latindarra dela, 
Euskal Herrian jaioa delako baina amaren alderdi latindarra ere berea duelako.
Ax: Biloba nagusiak ere gauza bera dio. Baina eurak txikitan etorri ziren”. (E2)

Azkenik, atzerritar jatorriko pertsonen zenbait gogoeta bildu ditugu, beren se-
me-alabek nagusitan izango duten nortasunari buruzkoak . 

“Am: Pentsatzen dut denborarekin ni baino euskaldunagoak izango direla. Hori uste 
dut”. (E4)

“Zure ustez, zer identitate dutela pentsatzen dute? Eta nongoak diren galdetzen ba-
zenie, zer erantzungo luketela uste duzu?

Ai: Hemengo identitatea dutenez, denborarekin hemengoak dire-
la esango dutelakoan nago. Hori uste dut. Baina oso txikiak dira 
oraindik.
Eta horrek badu garrantzirik zuretzat? Nahiko zenuke Saharakoak 
ere badirela esatea?
Ai: Berdin dit. Esan dezatela nahi duten lekukoak direla, aske dira 
eta, nagusi egiten direnean eta nahi duten bidea hartzen dute-
nean. Niri inporta zaidana umeak heztea eta etorkizun ona izatea 
da. Horixe da bizitzan inporta duena”. (E4)

Ikus dezakegunez, batzuek uste dute beren seme-alabak euskaldunago sen-
tituko direla . Ez dirudi atzerritar jatorriko gurasoak kezkatzen dituen zerbait 
denik, baina, aurrerago ikusiko dugun bezala, badira beren jatorriaren alderdi 
identitarioak transmititzea eta kontserbatzea nahiko luketenak ere . 

Azkenik, elkarrizketatuek beren iritzia ematen digute erabat euskal herritar 
sentitzea eragotz dezakeenari buruz, nahiz eta Euskadin jaioak edo oso adin 
txikiarekin iritsiak izan . Errumaniar jatorriko pertsona ijito batek dioenez, ez du 
axola zenbat urte daramatzazun harrera-gizartean, jendeak beti pentsatuko du 
kanpokoa zarela . Semea bat dator hausnarketa horrekin, eta errumaniarra dela 
dio, nahiz eta ia bizitza osoa Euskadin eman .

“Eta nongoa zaren galdetzen badizute, zer diozu Errumaniakoa zarela edo nongoa?

“Esan dezatela nahi duten 
lekukoak direla, aske dira 

eta, nagusi egiten direnean 
eta nahi duten bidea hartzen 

dutenean .”
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Se2: Ni errumaniar sentitzen naiz, nahiz eta denbora gehiago 
daramadan hemen bizitzen...
Oso txikia zinenean etorri zinelako. 6 edo 7 urterekin etorri eta 
hemen hazi den arren, batzuek diote...
Ai: Berrogei urtez hemen bizi izan bazara ere berdin, atzerri-
tarra izango zara. Hori argi dago. 
Baina, zugatik edo jendearengatik?
Ai: Jendeagatik. Nik hemengo lagun asko ditut, euskal herritarrak eta espainiarrak, 
eta ongi hartzen naute; baina, azken finean, atzerritarra zara”. (E9)

Antzeko zerbait gertatzen da harrera-gizartearen pertzepzioa oso garrantzitsua 
dela adierazten duen saharar jatorriko familia honen kasuan ere .

“Eta esan dizute noizbait hemen jaioa eta hemen hazia bazara, zergatik ez... ? 
Se: Lanean jendeak ikusten nau...
Al: Aurpegieragatik esaten diote.
Se: Jendea harritu egiten da ikusten nauenean. Txirrina jotzen didatenean eta atea 
irekitzen diedanean, aurpegian ikusten zaie goitik behera begiratzen nautela, eta 
gaztelaniaz jakingo ez banu bezala hitz egiten didate, nik txintik esan baino lehen. 
Besterik ez dago. Bada horrelako jendea...". (E8)

“Inoiz gertatu izan zaizu etxe partikularren baten bila zenbiltzala... ?
Al: Bai, bai. Askotan galdetzen dizute ea nongoa zaren. 
Se: Telefonoz hitz egiten baduzue, baietz esaten dizute; baina hara joaten zarenean 
eta beloarekin ikusten zaituztenean, ezetz... sentitzen dutela.
Noski, kanpotar doinurik ez duzunez, zuk deitzen duzu, eta gero...
Al: Esate baterako, deitzen diezu, eta baietz erantzuten dizute, baina nongoa zaren gal-
detzen dizute, zein herrialdetakoa zaren, eta ez zarela hemengoa esaten dizute”. (E8)

Goiko testigantza horretan ikus daitekeenez, bizitza osoan hemen hazi eta 
bizi izan diren arren, euskal gizarteak immigratzaile etorri berriak balira beza-
la tratatzen dituela sumatzen dute . Besteek atzerritartzat hartzen dituzte beti, 
ezaugarri fisikoak edo beloa direla-eta, eta, ondorioz, lehen belaunaldiko atze-
rritar jatorriko pertsonen arbuio-egoera berberak pairatzen dituzte . Hori dela 
eta, harrera-gizartearen pertzepzioa eta onarpena funtsezkoak dira; izan ere, 
atzerritar jatorriko pertsonen ondorengoei euskal herritar izateko eta sentitzeko 
eskubidea ukatzen bazaie, baztertu egiten ditu eta haien jatorrizko identitatea 
indartzen du . 

Kulturari, hizkuntzari eta lurralde batekiko identifikazioari loturiko alderdiek ez 
ezik, erlijioak ere taxutzen du identitatea, eta, beraz, kontuan hartu behar da 
erlijioak immigratzaileen komunitateen identitate- eta kidetze-prozesu kolekti-
boan betetzen duen rola ere . Dena den, lehenik eta behin nabarmendu behar 
da, erlijioari dagokionez, ezin direla orokortu eta estereotipatu atzerritar jato-
rriko familien egoerak; izan ere, guztiak ez dira erlijiozaleak . Batzuk praktika-
tzaileak dira, edo, besterik gabe, transmititu nahi duten identitatearen zatitzat 
hartzen dute erlijioa .

“Nola bizi zuzue erlijioa, etxean? Garrantzi handia ematen diozue edo ez?
Ai: Praktikatzen dugu, baina gutxi gorabehera.

“Berrogei urtez hemen bizi izan 
bazara ere berdin, atzerritarra 
izango zara . Hori argi dago .”
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Meskitara joaten zarete, esaterako?
Ai: Ez, ni ez naiz meskitara joaten.

Eta haurrak?
Ai: Ez, haurrak ere ez dira joaten, eta emaztea ere ez. Gutako inor 
ez da joaten”. (E4)

“Erlijiozalea zara?
Am: Ez asko. Hala hezi ninduten, baina ez naiz inoiz elizara joaten.
Zer erlijiotan hezi zintuzten?

Am: Erlijio katolikoan, baina ama ebanjeliko egin zen gero.
Eta zure umeak?
Am: Izan daitezela nahi dutena. Nik ez diet hitz egiten horri buruz”. (E6)

Dena den, atzerritar jatorriko familia batzuentzat edo haien ondorengoentzat, 
erlijioa eta, zehazki, balio erlijiosoak funtsezkoak dira identitate-transmisioan, 
gurasoentzat batez ere . Izan ere, sinesmen, balio eta erritu multzo bat izateaz 
gain, familia-giroan emandako denbora ere izan daiteke erlijioa, familia-dinami-
kei buruzko atalean aipatzen denez . 

“Oso ongi. Zuen ustez, zer garrantzi du erlijioak zuen bizitzan?
Am: Garrantzi handia du. Aipatu dizut beste erlijio batekoak garela. Ortodoxoak gara. 
Badugu eliza eta joaten gara elizara”. (E13)

“Lehen mintzatu gara apur bat erlijioaz. Garrantzitsua al da zuen bizitzan?
Se: Bai.
Al: Bai, oso garrantzitsua.
Zer egiten duzue garrantzi hori transmititzeko? Etxean ezer egiten duzue edo nora-
bait joaten zarete?
Am: Oinarrizko ekintzak. Musulmanak gara, baina moderatuak. Ez hortik entzuten 
diren horietakoak. Erlijioren baten oinarriak transmititzen saiatzen gara; eta gurean, 
gurearenak, zer bestela. 
Baina besterik gabe. Otoitz egin, horixe baita garrantzitsuena.
Se: Ni meskitara joaten naiz.
Am: Ostiraletan joaten da otoitz egitera.
Aitarekin joaten zara?
Se: Aitan lan egiten du; bakarrik joaten naiz”. (E3)

“Aniztasuna ikasgeletan: ikuspegi kuantitatiboa (6-16 urte)” azterlanean baiez-
tatzen da goiko aipu horietan erakusten dena; izan ere, atzerritar jatorriko per-
tsona gehiago daude beren ondorengoak erlijioren batean heztearen alde ber-
takoak baino, afrikar jatorrikoak batez ere . Horrez gain, argi ikusten da gurasoak 
seme-alabak baino erlijiosoagoak direla (Fernández et al ., 2017) . Azken hori 
oso gai garrantzitsua da; izan ere, diskurtso askotan –bai eta familiako zenbait 
eztabaida-testuingurutan ere– ageriko egiten da seme-alaben interesik eza, er-
lijioari dagokionez .

“Ba al du garrantzirik erlijioak zuen etxean?
Al: Bai, budistak gara eta. Tira, aitona-amonentzat gehien, sinestunagoak baitira eta 
fede handiagoa baitute gauza horietan. Aitak ere sinesten du halakoetan.
Baina, diozunagatik, bada aldea belaunaldiz belaunaldi, ezta? 
Al: Bai. Galtzen doa apurka-apurka”. (E14)

“Izan daitezela nahi dutena . 
Nik ez diet hitz egiten horri 

buruz .”
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“Erlijioak zuretzat garrantzia baduela esan didazu, ezta?
Am: Bai, bai.
Eta umeentzat ere bai?
Am: Bai.
Sinesten duzue Jainkoarengan?
Se2: Bai.
Se1: Tira, normalean bai. Batzuetan.
Zuentzat badu garrantzirik erlijioak?
Se1: Ez askorik. Amak behartzen nauelako joaten naiz elizara.
Se3: Egia.
Se2: Ez dugu joan nahi.
Se3: Oso aspergarria da.
Se2: Loak hartzen nau”. (E15)

“Eta zer garrantzi du erlijioak zuentzat? Edo zuretzat, hemen jaioa izanik eta honen 
eta ikastolaren artean bizi izanik? Nola bizi duzu zuk erlijioa?
Al: Ba ez askorik. Ez diot orpoz orpo jarraitzen.
Se: Adinekoenganako errespetua eta niretzat zentzuzkoak eta logikoak diren gauzak, 
horiexek betetzen ditut nik. Eta ez pentsa ama edo arreba zirikatzeagatik diodanik. 
Ez dute ongi ikusten nik halakoak esatea, baino nork bere mundua du buruan...”. (E8)

Hala ere, interes falta hori ez da orokorra . Izan ere, batzuetan, erlijioa jatorrizko 
kulturaren zati gisa ulertzen da, eta, halakoetan, ondorengoek diote erlijioza-
leak direla, erlijioari garrantzia ematen diotela, eta, are, etorkizunean seme-ala-
bei transmititzen jarraitzeko asmoa dutela . 

“Eta seme-alabak izaten badituzu, islamari jarraituz heziko dituzu?
Se: Nire seme-alabek ez dute beren kultura inoiz galduko; 
nondik datozen jakin behar dute. Baina ez ditut behartuko, 
hori ez.
Al: Ume kristauak bezala.
Baina azalduko diezu.
Se: Hori bai, beti”. (E8)

“Zer garrantzi du erlijioak zuentzat? Oso garrantzitsua da? 
Zuretzat garrantzitsua da seme-alabek erlijioari eustea eta 
haiek erlijiori jarraituz heztea?
Am: Bai, oso garrantzitsua.
Al1: Oso, oso. Bai, beraien urratsei jarraitzen saiatzen gara. Eta, gainera, gure lagun 
gehienen gurasoak ere erlijiozaleak direnez, ez gara gai horretatik irteten. 
Seme-alabak izaten dituzuenean, erlijioari jarraituz heziko dituzue edo...?
Se1: Bai”. (E5)

“Nire seme-alabek ez dute 
beren kultura inoiz galduko; 
nondik datozen jakin behar 
dute . Baina ez ditut behartuko, 
hori ez .”
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Etxean erabiltzen den hizkuntzari dagokionez, familia gehienek diote jatorriko 
hizkuntza eta gaztelania eta/edo euskara nahasten dituztela . Egoera hori anai-
arreben arteko komunikazioan gertatzen da batez ere; gurasoekin, berriz, jato-
rriko hizkuntzan komunikatzen saiatzen dira .

“Normalean, zer hizkuntzatan hitz egiten duzue zuen artean?
Se2: Nik espainiera eta ingelesa nahasten ditut.
Beste biek: Nik ere bai”. (E15)

“Eta zuen artean zer hizkuntzatan hitz egiten duzue?
Se: Espainieraz edo arabieraz.
Al: Biak nahasita”. (E3)

Jatorriko hizkuntza bat baino gehiago duten familietan, hizkuntza baten baino 
gehiagoren nahaste bat erabiltzen da . Hori da afrikar jatorriko bi familia hauen 
kasua; aldi berean hiru hizkuntza nahasten dituzte komunikatzeko, eta esaldi 
berean ere nahasten dituzte zenbaitetan .

“Zer hizkuntza erabiltzen duzue etxean?
Am: Bambara.
Al1: Tira, ia guztiak. Ama bambaraz hitz egiten hasten da, bai-
na nik gaztelaniaz jarrai dezaket, eta, gero, frantses apur bat 
ateratzen zait. Hiru hizkuntza erabil ditzakegu esaldi berean. 
Haserre dagoenean erabiltzen du bambara, batez ere”. (E5)

“Zuek zer hitz egiten duzue etxean?
Al1: Nahaste bat. Eta frantsesa, Kongoko dialektoa eta espainiera. Guztiaren nahaste 
bat. Unean-unean ateratzen zaiguna.
Al2: Eta batzuetan, ingelesa”. (E7)

“Am: Euskaraz gain, entzuten duten guztia. Batzuetan, nire hizkuntzan hitz egiten 
diet, eta beraiek entzun eta gaztelaniaz erantzuten didate. Edo gaztelaniaren eta dia-
lektoaren nahaste batez. Edo frantsesez, etortzen zaienean. Batzuetan esaten dut 

Jatorriko hizkuntzak eta euskara5

“Ama bambaraz hitz 
egiten hasten da, baina nik 
gaztelaniaz jarrai dezaket, 
eta, gero, frantses apur bat 
ateratzen zait . Hiru hizkuntza 
erabil ditzakegu esaldi berean .”
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egun osoa frantsesez edo dialektoaz mintzatuko garela. Edo euskaraz, ikasten joan 
nadin. Euskaraz hitz egin dezadan animatzen naute”. (E7)

Marokoar-errumaniar jatorriko familia honen kasuan, berriz, komunikazioa ara-
bieraz egiten da batez ere, baita ama errumaniarrarekin ere; beren ondoren-
goek errumaniera ez dutela ikasi diote, familiaren komunikazioan inoiz erabil-
tzen ez delako . 

“Baina hitz egiten duzuenean, zer hizkuntzatan komunikatzen zara?
Am: Arabieraz.
Se: Nik oso ongi dakit arabiera.
Eta ez duzue errumanieraz egiten?
Se: Ez.
Am: Ia batere ez. Hasieratik ikasten saiatu nintzen, eta arabiera ikasi nuen”. (E3) 

Ohiko egoera ez den arren, badira gurasoen hizkuntza galtzen duten ondoren-
goen kasuak ere . 

“Eta zuek moldavieraz ere egiten duzue?
Al2: Nik ez.
Am: Bai. Iaz, guztiok Moldaviara joan ginenean...
Al2: Ez, ez zait gustatzen!”. (E6)

“Eta zuek penatu egiten zarete ez duelako errumanieraz egiten, 
zuek edo senideek bezala, ezta?
Ai: Nik, zera... Gaztelaniaz primeran egiten du, eta euskaraz ere bai. Baina ez dezala 
bere hizkuntza galdu”. (E9)

Alde horretatik, ikusten dugu gurasoentzat garrantzitsua dela seme-alabek be-
ren hizkuntzari eustea . Ondorengo lekukotasunetan ikus daitekeenez, horietako 
batzuek jatorriko hizkuntzan soilik hitz egiten dute etxean . Akademiak, ikasta-
roak eta gurasoen hizkuntzako telebista dira hizkuntza horri eusteko erabiltzen 
dituzten baliabideetako batzuk .

“Lehen esan didazunez, umeak euskara ikasten ari dira, ezta?
Am: Bai. Euskara apur bat, ingelesa eta espainiera. Denetik. Pixkanaka-pixkanaka. 
Eta txinera. Lau hizkuntza ikasi behar ditu; izan ere, txineraz hitz egiten saiatzen naiz, 
eta telebista ere txineraz ikusten dugu”. (E12)

“Am: Orain, arabiera-irakasle bat etortzen da, eskolak ematera.
Se: Idazten ikasteko.
Am: Bai, idazten eta irakurtzen ikasteko. Guztiz desberdina da eta”. (E3)

“Ai: Txikia oraindik ez, baina hau jada hasi da txineraz irakurtzen eta idazten ikasten. 
Txikia oraindik txikiegia da, eta ez da hasi.
Baina zuekin ikasten du edo akademia batean?
Ai: Gurekin. Hau joaten da eskolaz kanpoko akademia batera, baina ingelesa ikaste-
ra. Ingeles-eskolak ematen dituzten Deustuko kooperatiba batera joaten da. 
Eta zure anaiarekin txineraz egiten duzu? Edo euskara edo gaztelania ere erabiltzen 
duzu?
Se: Txineraz, ze euskaraz edo gaztelaniaz hitz egingo banio ez luke ulertuko, ziur.

“Gaztelaniaz primeran egiten 
du, eta euskaraz ere bai . Baina 

ez dezala bere hizkuntza 
galdu .” 
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Tira, baina handitan agian hitz egingo duzue, gurasoek zertaz 
ari zareten jakin ez dezaten.
Ai: Etxean txineraz bakarrik hitz egitea erabakita daukagu. 
Gero, kalera irteten denean, hitz egin dezala gaztelania, eus-
kara edo behar dena. Baina etxean, txinera”. (E11)

Bestalde, ohikoa da atzerritar jatorriko pertsonen seme-
alabek euskara erabiltzea nagusiki beren arteko komu-
nikazioan . Alabaina, azken hautu horrek zerikusi handia du bizilekuarekin eta 
euskarak han duen erabilerarekin . 

“Am: Beren artean euskaraz hitz egiten dute.
Beren artean, bai?
Ai: Bai horixe. Nagusienek euskaraz hitz egiten dute; txikienek ez. Lau urtekoak ba-
daki zerbait, baina nagusiek euskaraz hitz egiten dute beren artean.
Eta zuekin beti arabieraz?
Ai: Arabieraz edo espainieraz”. (E4)

“Zuek zer hitz egiten duzue etxean?
Al1: Batzuetan euskaraz hitz egiten dugu, gurasoak ikasten joan daitezen”. (E7)

“Se: Honek ezin ditu eskolako lanak gaztelaniaz normal egin, dena euskaraz egiten 
du”. (E2)

“Se: Eta niri asko kostatzen zait eskolako lanak egiten laguntzea. Berak euskaraz 
egiten du, eta nik gaztelaniaz”. (E2)

Azkenik, elkarrizketatutakoen artean badira zenbait familia espainoldunak ez 
izan arren gaztelaniaz komunikatzen direnak . 

“Parkera jolas egitera irteten zaretenean eta, zer hitz egiten dute gainerako haurrek?
Ai: Gaztelania. Errumaniarren artean gaztelaniaz hitz egiten dute”. (E9)

“Zuek betidanik hitz egin duzue gaztelaniaz etxean?
Am: Bai, gaztelaniaz bakarrik hitz egiten dugu.
Nolatan? Ez duzue moldavieraz hitz egiten?
Am: Ez dakit zergatik... Berak hitz egiten zuen iritsi zenean, eta gero ni hitz egiten 
hasi nintzaion, ikas zezan. Orduan, honela hitz egiten hasi ginen. Hizketan hasten 
zen eta nik moldavieraz egiten nion, errumanieraz alegia... Tira, doinua apur bat des-
berdina da, baina errumaniera da azken finean. Eta ez zidan erantzun nahi izaten. 
Eta kito.
Eta orain damutu egiten zara horretaz?
Al1: Bai, apur bat bai”. (E6)

Horrenbestez, argi ikusten da jatorriko hizkuntza dela, askotan, atzerritar ja-
torriko pertsonek beren seme-alabei transmititzen dieten ezaugarrietako bat, 
eta gurasoek garrantzi handia ematen diotela horri . Familien diskurtsoan ikusi 
ahal izan denez, gurasoak jatorriko hizkuntzan komunikatzen dira, eta haien 
ondorengoek, berriz, gehienetan nahastu egiten dituzte jatorriko hizkuntza(k) 
eta gaztelania edo euskara . Alde horretatik, elkarrizketatutako gurasoetako as-
kok adierazi dute nahiko luketela beren seme-alabek beren jatorriko hizkuntzari 

“Etxean txineraz bakarrik hitz 
egitea erabakita daukagu . 
Gero, kalera irteten denean, 
hitz egin dezala gaztelania, 
euskara edo behar dena . Baina 
etxean, txinera .” 
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eustea eta hura etxean erabiltzen saiatzea . Batzuetan, akademia pribatuetara 
edo laguntza-irakasleengana jotzen dute, gainera, beren ondorengoek oso gaz-
tetatik ikas dezaten irakurtzen eta idazten . Azkenik, jatorriko hizkuntzari eusten 
ez diotenen kasuak ere aurkitu ditugu .

Elkarrizketatuek euskaraz duten pertzepzioari dagokionez, esan beharra dago 
euskara zeharka agertzen dela haien diskurtsoan . Hala, bai atzerritar jatorriko 
pertsonek bai haien seme-alabek aitortzen dute euskarak duen garrantzia Eus-
kal Herrian, lana aurkitzeko batez ere . 

“Se: Eta lanerako zinez garrantzitsua da”. (E2)

“Eta orain, zuentzat, zer garrantzi du euskarak?
Al2: Lan egiteko Gasteizen dauden hizkuntza guztiak jakin behar 
dira edo. Eta garrantzitsua da jakitea.
Al1: Bai, oso garrantzitsua da”. (E5)

“Am: Lanerako zinez garrantzitsua da. Nik ia ezin dut leku publi-
ko batean lan egin, euskara ez dakidalako. Horrenbestez, Euskal 
Herrian lan egin nahi badut, euskara jakin behar dut. Bestela, leku 
pribatuetara joan behar dut lanera, eta agian ez dira leku publi-
koak bezain onak eta ez dizute ordaintzen hainbeste. Eta kanpora 
joan behar duzu gaztelaniaz lan egitera”. (E5)

Beraz, euskara ez jakitea eragozpentzat hartzen da lana aurkitzeko, oro har, eta 
eremu publikoan lana aurkitzeko, bereziki . Zentzu horretan, elkarrizketatuek 
uste dute euskara ikastea funtsezkoa dela etorkizunerako . 

“Garrantzitsua iruditzen zaizu zure umeek hemengo hizkuntzak ikastea, euskara eta 
gaztelania?
Am: Nire umeek euskara ikasten dute. 
Eta garrantzitsua iruditzen zaizue euskara ikastea?
Se1: Hemen bizi nahi badugu, bai.
Eta zuri zer iruditzen zaizu eurek euskara ikastea?
Am: Nire umeek euskara ikasten dute. Euskara gehiago gustatzen zaie ingelesa bai-
no”. (E15)

“Eta zuentzat garrantzitsua al da eurek gaztelania eta euskara ikastea?
Am: Bai. Niri berdin dit, baina hemen, Bilbon, biziko direnez...”. (E12)

Gainera, denborarekin euskararen erabilerak garrantzi handiagoa hartuko due-
la aitortzen dute; beraz, gurasoek garrantzi handia ematen diote seme-alabek 
gaztetatik ikasteari, eta hori hizkuntza-ereduaren aukeraketari buruzko diskur-
tsoan islatzen da . 

“Am: Nik nahiago duk beraiek ongi moldatzea, ongi euskararekin, hemen denborare-
kin... Gaztelania kalean ikas dezakete, baina euskara, handitzen direnean... Hemen, 
Eusko Jaurlaritzako edozein bulegotara joaten bazara agiriren bat dela eta, euskaraz 
hitz egiten dizute. Horregatik jakin behar dute ongi euskara. Eta nik ikusten dut oso 
ongi dabiltzala euskararekin, hitz egiten dutelako”. (E4)

“Lanerako zinez garrantzitsua 
da . ( . . .) Horrenbestez, Euskal 

Herrian lan egin nahi badut, 
euskara jakin behar dut . 

Bestela, leku pribatuetara joan 
behar dut lanera, eta agian 

ez dira leku publikoak bezain 
onak eta ez dizute ordaintzen 

hainbeste .”
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“Eta nola aukeratu duzue hizkuntza-eredua?
Am: Hemen bizi garenez eta euskaraz ikasteko aukera dagoenez, etorkizunera begi-
ra, erabaki dugu euskara ikasi behar dutela; izan ere, hemendik hamar bat urtera gu 
guztiok erretiroa hartuko dugu, eta orduan ikusi behar. Agian 
hemen geratuko gara, edo ez. Baina hauek, etorkizunera be-
gira, ikasi egin behar dute. Karreraren bat egin behar dute, 
eta hemen lan egiteko aukerarik bada, izan dezatela hemen 
lan egiteko aukera.
Eta zure ustez, garrantzitsua da euskara horretarako?
Am: Bai, garrantzitsua da etorkizunerako. Gu hasieratik aha-
legindu ginen, eta asko, euskara ikas dezaten”. (E3)

Zentzu horretan, gurasoetako batzuek euskara ikasteko errefortzuetara jotzen 
dute, beraiek ez baitira gai beren seme-alabei laguntzeko .

“Ikusten dut garrantzi handia ematen diozula umek euskaraz eskolatzeari.
Am: Bai, gustatzen zait. Nik nahiago dut beraiek euskara gehiago ikastea gaztelania 
baino. Euskaraz hitz egiteko gai banitz, euskaraz egingo nieke. Argi dut. Beti eskatzen 
dut eta tematzen naiz gehiago ikas dezaten”. (E2)

“Ikusten dut, bai, garrantzi handia ematen diezula hizkuntzei. 
Hizkuntza bat gehiago jakin dezaten edo etorkizunera begira?
Am: Bai, buruan nituen euskara eta ingelesa. Berak euskara 
ikasteko bi errefortzu izaten ditu. Tira, uste dut astean hiru 
edo lau errefortzu izaten dituela.
Akademian?
Am: Ez, ikastetxean. Guraso-elkartekoek ematen dizkiote, 
hantxe bertan. Euskara ikasten du, eta robotika ere bai. Eta besteak euskara- eta 
matematika-eskolak hartzen ditu. Eta bera nagusiagoa denez eta burua bere lekuan 
jartzen hasia duenez, ingelesa ere han ikas dezan nahi dut. Orain ahalegin handirik 
gabe egiten badu ere, arretarik gal ez dezan. Hobe dela uste dut”. (E2)

Hala ere, elkarrizketatu ditugun pertsona guztiek ez diote euskarari garrantzi 
bera ematen . Hala, kasu batzuetan, zenbaitentzat euskara ikasteak bigarren 
mailako zerbait izan behar duela ikusten da, erabilera tokiko eremura mugatzen 
baita . Beren migrazio-proiektua ez dutenez Euskadira soilik mugatzen, pertso-
na batzuek adierazi dute garrantzitsuagoa irizten diotela ingelesa edo beste hiz-
kuntza batzuk ikasteari, azkenean kanpora joaten badira ere . 

“Zuentzat badu garrantzirik edo interesik euskara ikasteak? 
Al: Bai, kontu horiengatik, euskarak hemen bakarrik balio bai-
tu, Araban. Hemendik kanpo ez du balio. Niretzat, ingelesa 
ikastea da garrantzitsuena. Baina kostatu egiten da ikastea”. 
(E14)

“Zuri garrantzitsua iruditzen zaizu txikiak euskara ikastea?
Ai: Hemen, beharrezkoa da. Garrantzitsua espainiera eta in-
gelesa ikastea da. Eta Txinako hizkuntza”. (E14)

“Al: Eta nik pentsatzen dut... D ereduarekin bakarrik, neskato honek ezin du Eus-
kaditik irten. Bere ikasketak eta informazio guztia euskaraz jasoko baditu, hemen 
geratuko da.

“Hemen bizi garenez eta 
euskaraz ikasteko aukera 
dagoenez, etorkizunera begira, 
erabaki dugu euskara ikasi 
behar dutela .”

“Nik nahiago dut beraiek 
euskara gehiago ikastea 
gaztelania baino . Euskaraz hitz 
egiteko gai banitz, euskaraz 
egingo nieke .”

“Euskarak hemen bakarrik 
balio baitu, Araban . 
Hemendik kanpo ez du balio . 
Niretzat, ingelesa ikastea da 
garrantzitsuena .”



768 Haur eta gazteen aniztasuna EAEn      (Oker izendatutako) bigarren belaunaldiak

Se: Esan nahi duena da hizkuntzak ez diola balioko beste lekuren batean lana aur-
kitzeko.
Joan nahiko balu.
Se: Ez lioke balioko lan egiteko. Ez da frantsesa bezala; frantsesa jakinez gero, beste 
herrialderen batera joan eta frantses-irakaslea izan zaitezke. Ingelesarekin berdin.
Al: Guk ez dugu beste inora joateko asmorik, oraingoz ongi baikaude hemen.
Baina agian...
Al: Bai, aurrerago... batek daki zer gertatuko den etorkizunean. Ez dakigu nora era-
mango gaituen patuak. Orain hemen gaude, eta hemen jarraituko dugula pentsatzen 
dugu. Baina agian ez da hala gertatuko”. (E8)

Bestalde, elkarrizketatutako pertsona batzuek ikusten dute euskarak oso erabi-
lera mugatua duela, eta hori oztopo gehigarria da euskara ikasteko . Hala, beren 
ustez, eguneroko komunikaziorako euskaraz hitz egiteko beharrik ez izateak, 
zenbait eremutan behintzat, zaildu egiten du haren normalizazioa, eta, horrega-
tik, atzerritar jatorriko pertsonek ez dute euskara ikastea lehenesten . 

“Al1: Tira, nik uste dut hemen zailagoa dela, Eibarren behintzat euskara ez baita 
hainbeste hitz egiten. Frantziara zoazenean, guztiek frantsesez hitz egiten dute, eta 
beraz, behartuta zaude frantsesa ikastera, bai ala bai, komunikatu nahi baduzu. He-
men, bestalde, gaztelaniaz komunikatzeko aukera duzunez, gehiago kostatzen da 
euskara barneratzea.
Lehenik gaztelania ongi ikastea nahiago duzulako, beharbada.
Al1: Hori da. Frantzian, gaizki esango baduzu ere, ez duzu frantsesez esan beste 
aukerarik, eta agian berdin dizu, baina hemen, espainieraz jarduteko eta ongi hitz 
egiteko aukera izanda, zergatik hasiko naiz neure bizitza katramilatzen, espainieraz 
molda banaiteke. Beste herriren batean egongo bagina, hala nola Bergaran, han eus-
kara gehiago egiten dutenez, azkarrago ikasiko genuen, nire ustez”. (E7)

“Al: Eta hona iritsi nintzenean, ikusi nuen bazela hizkuntza bat, baina mundu guztiak 
gaztelaniaz egiten zuela eta inork ez euskaraz. Oso arraroa zela iruditu zitzaidan”. 
(E2)

“Al: Nik uste dut, Euskal Herrian gaudenez, lehentasuna eman beharko litzaiokeela 
euskarari, eta bigarren mailan utzi beharko litzatekeela gaztelania, baina ez dakit”. 
(E2)

5 . eskeman labur-labur jaso da, alde batetik, elkarrizketatuen ustez zergatik 
den garrantzitsua euskara ikastea eta, bestetik, zer eragozpen ikusten dituzten 
zenbaitek, euskara ikasteko . Era berean, ikusi ahal izan dugu atzerritar jatorriko 
pertsona gehienek euskara ongi jakitea funtsezkoa dela ikusten dutela, lehenik 
eta behin, ezinbestekoa ikusten dutelako “lan ona” aurkitzeko eta, oro har, etor-
kizunerako . Gainera, euskara integrazio-bideetako bat dela ikusten dute, euskal 
kulturaren parte delako .
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5. eskema. Euskararen garrantzia eta hura ikasteko zein erabiltzeko 
eragozpenak

Iturria: egileek egina

Bestalde, atzerritar jatorriko pertsonek euskara ikastea eta normalizatzea zail-
tzen duten zenbait faktore daude . Lehenengoa eta pisu handiena duena migra-
zio-proiektuaren ziurgabetasuna da; hori dela eta, elkarrizketatutako pertsona 
askok ez dute argi non kokatuko diren etorkizunean . Bigarren faktorea, aurre-
koarekin oso lotuta dagoena, hizkuntza horren erabilera lurralde oso txiki batera 
mugatzen dela da, eta horren ondorioz, pertsona askok beste hizkuntza batzuk 
lehenesten dituzte, hala nola ingelesa edo frantsesa . 

Gainera, atzerritar jatorriko pertsonen artean hedatuta dago eguneroko komu-
nikazioan euskara oso gutxi hedatuta dagoelako pertzepzioa, eta, horregatik, 
kasu askotan euskara ikastea ez da premiatzat hartzen, bigarren mailako hiz-
kuntzatzat baizik . Dena den, bada adostasun bat: euskara ikasteak baduela 
nolabaiteko zailtasuna, eta, beraz, denbora asko eta ahalegin handia eskatzen 
dituela . 

Etorkizuna

Integrazioa Lana
Administrazioa

Migrazio-
proiektuaren

ziurgabetasuna

ZailtasunaPremiarik eza

Tokiko erabilera
mugatua
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Atal honetan, elkarrizketatutako pertsonentzat oso lotura estua duten bi gai 
aztertuko dira: integrazioa eta gizarte-harremanak . Atzerritar jatorrikoen ondo-
rengoen familien gizarte-harremanez dihardugu, integrazio-prozesuaren atal 
diren aldetik; izan ere, haiek dioten bezala, desberdintasunak daude gurasoen 
zirkuluen eta haien ondorengoen zirkuluen artean . Horretan, bereizi egingo 
ditugu, alde batetik, elkarrekintzen espazio fisikoak (ikastetxeko instalazioak, 
parkea) eta, bestetik, espazio sinbolikoak (hezkuntza, jatorriko komunitatea . . .), 
eta arreta jarriko dugu beren zirkuluko lagunen jatorrian .

Gurasoak
Diskurtsoen analisiak ageriko egiten duenez, bi egoera daude lagunen eta eza-
gunen taldeen osaerari dagokionez: talde heterogeneoak (jatorri anitzekoak, 
bertakoak barne) eta talde homogeneoak (ia beti jatorri bereko pertsonaz osa-
tuak) . 

“Eta badituzue bertako lagunak ere?
Am: Ez. Afrikakoak, Afrikakoak bakarrik”. (E5)

“Se1: Bere lagunak ere errumaniarrak dira.
Badituzue bertako lagunak ere?
Am: Beraiek agian bai, baina guk ez.
Eta ikastetxean ezagutu dituzue?
Se1: Gehienak bai.
Se2: Ikastetxean, kalean, ikastetxeko lagunen 
bitartez... edo ikastetxeko norbaitekin futbolean jolastera joaten baginen eta hura la-
gun gehiagorekin etortzen bazen. Eta hala joan gara jende gehiago ezagutzen”. (E13)

“Eta nongoak dira zuen lagunak?

Integrazioa eta 
gizarte-harremanak6

“Ikastetxean, kalean, ikastetxeko 
lagunen bitartez . . . edo ikastetxeko 
norbaitekin futbolean jolastera joaten 
baginen eta hura lagun gehiagorekin 
etortzen bazen . Eta hala joan gara jende 
gehiago ezagutzen .” 
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Am: Kolonbiakoak, Paraguaikoak... leku guztietakoak. Ez gara...
Denetik dago.
Am: Bai. Eta euskal herritarrak ere bai.
Am: Ekuadorreko lagun bat badut, eta bertako bat, euskal herritarra. Orain hemengo 
mutil batekin irteten ari naiz, eta oso ongi moldatzen naiz haren lagunekin. Haiekin 
egon naiz, eta pertsona onak dira. Asko ematen diete nire alabei, asko maite dituzte. 
Eta nik ere asko ematen diet haiei. Haren lagun-taldea nirea era bada orain.
Eta nongoak dira zure alaben lagunak?
Am: Nire alabak ongi moldatzen dira mundu guztiarekin, baita ijitoekin ere; izan ere, 
ikastetxean badira ijitoak ere. Alabak dio bere lagunetako batzuk ijitoak direla. Nik 
galdetzen diot ea nola moldatzen diren, eta berak erantzuten dit bat oso ederra dela, 
printzesa dirudiela”. (E2)

“Beraz, zuen lagun-taldea beste bat da, ez ikastetxeko gurasoena, ezta?
Am: Ez lagun errumaniar batzuk dauzkagu”. (E9)

“Eta baduzue hemengo lagunik, euskal herritarrik, edo gehienak txinatarrak dira?
Am: Gehienak hemen bizi diren txinatarrak dira, eta kanpoko batzuk ere badira”. 
(E12)

Ikuspegik egindako ikerketa kuantitatiboaren arabera, atzerritar jatorriko fa-
miliek sare mistoetan edo jatorri bereko familien sareetan erlazionatzeko joera 
dute; bertako familien artean, berriz, ohikoagoak dira bertako pertsonen tal-
deak (talde ez mistoak) . Eta Afrikatik etorritako pertsonak dira bertakoen ar-
tean lagun gutxien dituztenak (Fernández et al ., 2017) . Narratiben irakurketak 
emaitza hori berresten duela dirudi; izan ere, bertako pertsonei buruzko infor-
maziorik ez badugu ere, atzerritar jatorriko familien erretratua bat dator sareen 
eta jatorrien osaerarekin .

Diskurtsoetako batzuek funtsezko informazioa azaleratzen dute: zer espazio 
fisikotan edo sinbolikotan gertatzen diren adiskidetasun-zirkuluak sorrarazten 
dituzten elkarrekintzak . Aipatuenen artean, ikastetxea (eta hortik eratortzen 
diren espazio guztiak) eta hiri-espazioak, hala nola parkeak, eta lan-esparruko 
espazioak daude . Hona hemen adibide batzuk:

“Lehen esan didazu hemen ez duzula lagunik, ezta?
Am: Ez dut lagunik. Hamar urte daramatzat hemen, baina ez dut 
lagunik. Eta familiarik ere ez. Ama hil zen, eta aita ere bai.
Beraz, lanaren bitartez, aitaren lagunen bitartez, egin duzue ha-
rreman hau”. (E15)

“Am: Nire lagunak hangoak dira, gertu bizi dira baina hangoak dira. Lanean ere badi-
tut bi lagun, ze ez da gauza bera lankideak izatea eta lagunak izatea.
Zertan bereizten dira?
Am: Lagunekin gero ere hitz egiten duzu, WhatsAppez, zeure kontuez, eta hondar-
tzara joaten zara. Ez duzu lan-kontuez bakarrik hitz egiten”.
Eta lagun euskal herritarrak, non ezagutu zenituen?
Am: Ikastetxean.
Eta orain, nagusitan, haiekin harremana izaten jarraitzen duzu?
Am: Lagunekin bakarrik, ez denekin.

“Ez dut lagunik . Hamar urte 
daramatzat hemen, baina ez 

dut lagunik .”
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Denak?
Am: Ama asko ziren, ia denak”. (E16)

“Eta kaleko lagunak edo zure lagunen zirkulua, nola ezagutu zenituen? Auzoan, la-
nean edo non?
Am: Han eta hemen, denean. Lanean, auzoan... 
Am: Bai, irten ere irten behar da eta. Bestela, a ze buruko mina. Hemen edo parkean 
egiten dugu hitzordua. Elkarrekin hitz egiteko geratzen gara, haurrak jolasean da-
biltzala. Ni Angolakoa naiz, eta Kongoko edo Senegaleko jen-
dearekin egoten naiz. Elkar agurtu eta hitz egiten dugu”. (E7)

“Nongoak dira zure lagunak, esate baterako?
Al1: Hemengoak”. (E6)

“Am: Han bertan, ikastetxeetan bizi zen. Ogia erostera jaisten 
zen, eta hala ezagutu nuen. 
Badut bizi osoko lagun bat ere, hona ekarri ninduena. Mol-
daviarra da, eta hemen bizi da. Eta ondo moldatzen naiz ha-
rekin. Baina ez dut harremanik moldaviarrekin. Jendea ezagutzen dut, baina ez dut 
moldaviar lagunen talde bat. Hemengo bizimoduan integratuta nago, eta ongi ikasi 
dut nola bizi zareten hemen.
Hasieran, ez nekien hitz egiten, eta hitz batzuk esaten banituen ere, asko kostatzen 
zitzaidan esaldiak osatzea. Baina gerora ikasi dut txantxak eta halakoak ulertzen”. 
(E6)

6. eskema. Gurasoen harreman-guneak

 Iturria: egileek egina.

Eskema honetan (6) espazio horiek laburbildu nahi izan ditugu . Ikastetxea da 
gurasoek harremanak egiteko funtsezko lekua . Litekeena da, gainera, leku hori 
gehiegi aipatua izana, mikrotaldeak familietan osatu baitira soilik; dena den, 
argi erakusten dute ikastetxea funtsezko lekua dela atzerritar jatorriko pertso-
nen harreman-sareetan . Gainera, ikastetxea diogunean ez dugu hura bakarrik 
aipatzen, garrantzi handiko beste espazio batzuk ere sortzen baitira haren bi-
tartez: ikastetxeak antolatutako eskolaz kanpoko jarduerak eta esparru akade-
mikoari lotutako jarduerak, elkarteak, hala nola guraso-elkartea, edo ikastetxea 

“Jendea ezagutzen dut, baina 
ez dut moldaviar lagunen talde 
bat . Hemengo bizimoduan 
integratuta nago, eta ongi ikasi 
dut nola bizi zareten hemen .”

Eskolaz
kanpokoak Auzoa Jatorriko

komunitatea Lana

LantokiaParkeak /
Gune komunitarioak

Ikastetxeko instalazioak
eta eskolaz kanpokoak

Ikastetxea
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dagoen auzoa bera (ikastetxea bizitza komunitario dinamikoen sortzaile baita) . 
Gurasoek eskolako bileretan topo egiten dute, edo beren auzoetako parkeetan 
eta haurrentzako plazetan, eta leku horietan ere noizean behin komunikatzen 
direla esaten dute .

Baina ikastetxea ez da harreman-gune bakarra; jatorri bereko lagunen eta eza-
gunen taldeak ere aipatzen dira, sarritan etxean edo parkeetan elkartzen dire-
nak edo jarduerak egiteko antolatzen direnak (batzuetan ofizialki, elkarte for-
matuan) . Lan-esparrua ere nabarmentzekoa da, elkarrekintza sozialaren iturri 
den aldetik, eta, batzuetan, lagun-taldeak ere egiten dira esparru horretan .

Hala ere, agian kolektiboaren ezaugarriengatik, ikastetxea da gizarte-elkarrera-
ginaren gakoetako bat, eta elementu nagusia ere bai, aztertutako diskurtsoetan . 
Zentzu horretan, elkarrizketatutako pertsonetako batzuek ikastetxetik kanpo 
beste guraso batzuekin izandako harremana azpimarratu zuten . Hortaz, esko-
lako bilerez gain, parkeak, bazkariak, txangoetarako irteerak edo guraso-elkar-
teak antolatzen dituen ikastaro tematikoak izaten dira topagune ohikoenak .

“Baina ikastetxetik kanpo, baduzue nolabaiteko harremanik gurasoekin? Ikastetxe-
koaz gain esan nahi dut, aisialdian edo.
Ai: Bai, badugu harremana. Han ikasten duten haurretako asko bizi dira inguru ho-
netan”. (E4)

“Eta zuk baduzu harremanik beste gurasoren batzuekin? Hitz egiten al duzu beste 
haurren gurasoekin?
Am: Bai: Ostiraletan, esaterako, larunbatean eskolarik ez dutenez, geratu egiten 
gara. Haurrek jolas apur bat egiten dute parkean, eta gu kafea hartzen egoten gara. 
Elkarrekin egoten gara ordutxo batzuk”. (E3)

“Eta zu ere bazeunden guraso-elkartean?
Am: Bai.
Eta zer egiten zenuten guraso-elkartean?
Am: Sukaldaritza eta beste gauza asko.
 Al1: Bai. Mendira joan eta halako beste gauza batzuk. Eta txikientzat ere bazen”. (E5)

“Ai: Bai. Ikastola gurasoen kooperatiba bat da.
Parte hartzen duzue, beraz. Eta margotu beharra dagoenean edo, hara joaten zarete.
Ai: Bai, edozertan laguntzera. Gauzak borondatez egiten dira, eta bakoitzak ahal due-
na egiten du. Edozer dela ere. Bihar zerbait egin behar bada, nor joango den galde-
tzen dute. WhatsAppeko taldean idazten dute, eta han ematen dugu izena. Eta berdin 
egiten da laguntza behar den aldiro”. (E11)

Bestalde, familia batzuek ez dute guraso-elkartean parte hartzen edo ez dute 
inolako harremanik ikastetxeko beste gurasoekin, dela denbora faltagatik edo 
haiekin harremanak izateko interesik ez dutelako . 

“Ikastetxe horretan, harreman ona duzu irakasleekin?
Am: Bai, baina ez nago guraso-elkartean.
Zergatik?
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Am: Ez dut denborarik”. (E5)

“Eta baduzu harremanik ikastolako beste guraso batzuekin?
Am: Ez askorik. Lehen, txikiak zirenean, aitak eramaten zituen, autoz. Hark eramaten 
eta ekartzen zituen. Eta orain, goizetan, beti ibiltzen gara presaka eta korrika. Umeak 
han utzi, eta alde egiten dut. Eta arratsaldeetan berak jasotzen dituenez, ez dut au-
kerarik izaten haiekin egoteko.
Agian bera txikia zenean.
Am: Ez, berak hilabete baino ez baitzuen iritsitakoan. Berarekin etxean geratzen nin-
tzen, eta senar-ohiak eramaten zuen.
Beraz, ez duzu harremanik beste gurasoekin.
Am: Ez, eta ez dit grazia handirik egiten, gainera. Nahiago dut neure lagunak izan, 
ezagutzen ditudanak eta nire antzekoak direnak. Hala. lagun egiten gara. Ez han be-
zala, guraso izateagatik bakarrik edo, ez”. (E6)

“Nolakoa da ikastetxeko beste gurasoekin duzuen harremana?
Al: Beraiek ez dute inolako harremanik”. (E14)

“Am: Bai, guraso-elkartean egonak gara, baina ez dugu laguntasun-harremanik izan 
beste gurasoekin, ez.
Ez zenutelako interesik edo jendeak ez duelako horretarako aukerarik ematen, nola-
bait esateko?
Am: Ez, lagunen gurasoekin baino ez. Gero ez”. (E9)

Atzerritar jatorriko pertsonen zenbait testigantzatan, bestalde, beste guraso ba-
tzuekin komunikatzeko dituzten zailtasunei buruz hitz egin digute, guraso ho-
rien jarrera arrazista eta xenofoboak aipatuta . Halako egoera bat adierazten du 
emakume nigeriar honek, aitortuz ama batzuek ez dutela berarekin harremanik 
izan nahi immigrantea delako .

“Eta zer moduz moldatzen zara beste gurasoekin? Harreman ona duzue, ezta?
Am: Ez.
Ez zara haiekin egoten?
Am: Amekin bai. Ama batzuekin, ez guztiekin. Batzuk hitz 
egin nahi izaten dute atzerritarrarekin, eta besteek ez. Asko 
dira atzerritarrekin hitz egin nahi ez dutenak. Nazka emango 
baliete bezala edo begiratzen diete atzerritarrei. 
Arrazistak direla uste duzu?
Am: Bai, batez ere arrazistak. Zuk beraiekin hitz egin nahi 
duzu, baina beraiek zurekin ez. Ezer izango ez bazina bezala begiratzen dizute”. (E15)

7 . eskeman, atzerritar jatorriko familiek beste gurasoekin egoteko dituzten to-
pagune eta harremangune nagusiak laburbiltzen dira . Hala, guraso-elkartean 
parte hartzea funtsezko elementua da, eta harremana formalizatzeko platafor-
ma gisa balio du . Han antolatzen dira eskolaz kanpoko jarduerak, ez bakarrik 
ikasleentzat, baita haien gurasoentzat ere, eta hala, harremana sustatzeaz gain, 
konfiantza eta lotura handitzen dira . 

“Amekin bai . Ama batzuekin, ez 
guztiekin . Batzuk hitz egin nahi 
izaten dute atzerritarrarekin, 
eta besteek ez .”
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7. eskema. Beste guraso batzuekiko harremanguneak

 Iturria: egileek egina

Beste elementu garrantzitsu bat WhatsApp taldeen bidezko harremana da, gu-
rasoak uneoro komunikatuta egotea ahalbidetzen baitu, baita jarduerak antola-
tzea eta informazioa partekatzea ere . 

“Eta gainerako gurasoekin? Ongi haiekin ere?
Ai: Bai, WhatsApp talde baten nago haiekin. Eta han sartzen naiz 
ezer berririk baden jakiteko, bai nagusiarekin bai txikiarekin. Ha-
ren bidez jasotzen dut berri oro. Eta ez dut arazorik jendearekin”. 
(E11)

Kontuan hartu behar da ikastetxeko eta hari loturiko es-
pazioetako elkarrekintza bereziki garrantzitsua dela ema-

kumeen kasuan . Azaldu den bezala, amak izan ohi dira ikastetxerako errefe-
rentziazko pertsonak, eta horrek, ondorio positibo gisa, harreman sozialak eta 
afektiboak areagotzea ekar dezake: “horregatik dira amen taldeak, ondo dago 
gauzak jakiteko eta noizean behin irteteko” . (E16) 

Ikastetxeko harremanei dagokienez, azpimarratzekoa da ikastetxe motak zen-
bateraino baldintzatzen dituen gurasoen eta seme-alaben lagunak . Ikuspegik 
2017an egindako azterlanak frogatu zuenez, ikastetxe pribatu eta itunduetan 
matrikulatutako seme-alabak dituzten gurasoen artean handiagoa da euskal 
jatorriko lagunak dituzten pertsonen ehunekoa ikastetxe publikoak aukeratu di-
tuztenen artean baino (Fernández et al ., 2017) . Hori da, hain zuzen, Bourdieuk 
kapital soziala esanda aipatzen duena . Bai hezkuntzari loturiko atalean eta bai 
gizarte-harremanak ardatz dituen honetan, bi-bietan, aniztasun handiko esko-
la-testuinguruak deskribatzen dituzte atzerritar jatorriko familia askok . Eskola-
aniztasun horrek, ikastetxeak gizarte-harremanetan duen garrantzia kontuan 

ParkeakInternet

Guraso-
elkarteko
ekintzak

Txangoak,
ikastaroak

Eskolako
bilerak

Gurasoen
harremanguneak

Oztopoak:
– Denborarik eza
– Hizkuntza
– Interesik eza
– Jarrera xenofoboak

“WhatsApp talde baten nago 
haiekin . Eta han sartzen 
naiz ezer berririk baden 

jakiteko, bai nagusiarekin bai 
txikiarekin .” 
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hartuta, lagunen eta ezagunen sareen aniztasunean eragiten du, eta batzuetan, 
sare horietan bertako pertsonarik ez izatea .

Ondorengoak
Gurasoek ez bezala, atzerritar jatorriko pertsonen seme-alabek sare sozial oso 
heterogeneoak izaten dituzte, atzerritar jatorriko pertsonek ez ezik, bertakoek 
ere osatutakoak . Modu erraz eta espontaneoan, diskurtsoek agerian uzten dute 
atzerritar jatorriko haurrak aniztasun handiarekin bizi direla, eta neurri batean, 
naturaltzat jotzen dutela .

“Al: Bai, leku guztietakoak. Hemengoak, latindarrak, marokoarrak... denetik apur 
bat” (bi alabek). (E2)

“Ai: Nire ume guztiak hemen jaio dira, hemengo nazionalitatea dute, eta mundu guz-
tiarekin dute harremana. Hemengoekin eta atzerrikoekin. Nigeriakoekin, Kamerune-
koekin eta leku guztietakoekin”. (E4) 

“Al: Lagun txinatarrak ditugu, bai eta hemengoak ere, Euskal 
Herrikoak. 
Al: Txinatarrekin bada, txinatarrekin gaude, eta gero, euskal 
herritarrekin bada, euskal herritarrekin. Batzuetan, euskal 
herritar horiek lagun txinatarren ezagunak badira, denok el-
karrekin egoten gara. Eta bestela, bakoitza bere aldetik. 
Eta zure lagunak Txinakoak dira? Edo Euskal Herrikoak?
Se: Batzuk hemengoak eta besteak Txinakoak.
Eta ikastetxeko lagunak hemengoak dira edo nongoak? 
Se: Hemengoak.
Se: Hemengoak eta beste leku batzuetakoak”. (E14)

“Eta zuen lagunak?
Se1: Bada, nire lagunak hemengoak eta kanpokoak.
Se2: Badira Ekuadorrekoak, Mexikokoak, Perukoak... Ez dakit. Leku askotakoak. Txi-
natarrak ere bai. Eta bertakoak”. (E13)

“Oro har, nongoak dira zuen lagunak? Kanpokoak gehiago, hemengoak gehiago edo 
denetik dago?
Al1: Nireetan, denetik dago.
Al2: Bai, nireetan ere bai”. (E7)

Ikuspegiren “Aniztasuna ikasgeletan: ikuspegi kuantitatiboa (6-16 urte)” az-
terlanean aipatzen zen bezala, atzerritar jatorriko ikasle gehienek lagun-talde 
mistoak dituzte . Aitzitik, bertako ikasleen lagun gehienak jatorri berekoak dira, 
eta ez dira oso ohikoak atzerritar jatorriko lagunak dituzten pertsonak (Fernán-
dez et al ., 2017) . Berriz ere, bertako ikasleen ikuspegia jaso ezin badugu ere, 
agerikoa dirudi atzerritar jatorriko pertsonen zirkuluetan aniztasun handia da-
goela, ikastetxean eta hari loturiko espazioetan sortzen den aniztasuna, hain 
zuzen . Egia da, halaber, bertako ikasleak gehiengoa izanik, haien eta atzerritar 

“Leku guztietakoak . 
Hemengoak, latindarrak, 
marokoarrak . . . denetik apur 
bat .”

“Badira Ekuadorrekoak, 
Mexikokoak, Perukoak . . . 
Ez dakit . Leku askotakoak . 
Txinatarrak ere bai . Eta 
bertakoak .”
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jatorrikoen arteko desproportzio handiak ez duela erabateko korrespondentzia 
ahalbidetzen . Modu apalagoan esatearren, ez dago atzerritar jatorriko ikasle 
nahiko bertako ikasle guztien lagun-sareetan presentzia izateko . 

Adingabe guztiek bezala, atzerritar jatorriko haurrek harreman-eremu muga-
tuagoak dituzte gurasoek baino . Esparru akademikora, eskolaz kanpoko jardue-
retara eta gurasoen harreman-sareetara mugatzen dira, batez ere . Auzoko par-
kea eta espazio komunak aipatzen dira, berriz ere, atzerritar jatorriko haurren 
sozializazio-eremu garrantzitsuenak diren aldetik .

“Al1: Bai. Mendira joan eta halako beste gauza batzuk. Eta txikientzat ere bazen. 
Ni ez naiz egon Ramon Bajon, baina bai Campillon eta Goyan, eta neskatoa zarenean 
jolasean eta hasten zara; gero, handitu ahala, begiralearen laguntzaile izaten uzten 
dizute, eta azkenean, begirale izaten. Hala hasi nintzen harremana izaten, eta oso 
ongi dago.
Ahizpa ere bide bera egiten ari da. Txikitan hasi zen. Gero begiralearen laguntzaile 
izaten irakatsi zioten, eta orain begirale da. Eta oso ongi dago, ze ez zara horretatik 
erabat irteten”. (E5)

“Eta non ezagutu zenituen lagunak? Ikastetxean?
Se: Ikastetxean eta futbolean”. (E15)

“Zenbaitetan, gure lagunekin gauzak egitera joaten gara, txangoak...”. (E11)

Gizarte-harremanak, integrazioaren gakoa
Integrazioa, berez, ez zen elkarrizketen gidoiaren aztergaietako bat, baina 
zeharka agertzen zen, batzuetan berez eta geuk iradokita besteetan . Aztertu-
tako diskurtsoetan, gurasoen eta ondorengoen integrazioa hezkuntzari lotuta 
agertzen zen, baina, bereziki, gizarte-harremanei lotuta . Gurasoek lagunarte-
ko harremanez eta zirkuluez hitz egiten digute, ia kultura- eta gizarte-kapita-
lari buruz ariko balira bezala (Bourdieu, 2019), eta onartzen dute “hemengo” 
pertsonek osatutako zirkulu batean egoteak kultura- eta hizkuntza-murgiltzea 
bermatzen duela eta haurrari laguntza-sare bat ematen diola . Sare horiek lan-
munduan sartzen laguntzeko duten eragina ere aipatzen da .

“Zentzu horretan, uste duzu zure semea errazago integratuko dela zu eta emaztea 
baino?
Ai: Baietz uste dut. Errazago, bai. Gu hizkuntza jakin gabe etorri ginelako eta egoe-
ra konplexuagoa zelako. Hizkuntzagatik batez ere, baina kultura ere oso desberdina 
da”. (E11)

“Am: Zuk galderan aipatzen duzun integrazioa hori da, hemen zer gertatzen den 
jakitea eta hemengo jendea ezagutzea. Nik ia ez dut inor ezagutzen hemen, baina 
beraiek bai. Nik ikastetxekoak bakarrik. Horregatik, handitzen direnean agian haie-
tako batek lana eskaintzen die bere enpresan. Hori da integratzea, hemengo lagunak 
izatea.
Hortaz, beraiek gehiago integratuko dira zu baino?
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Am: Bai, beraiek jada hemengoak direlako, baina ez hemen 
jaio izanagatik bakarrik, baizik eta hemengo kultura jaso du-
telako, hemen hitz egiten den hizkuntza hitz egiten dutelako 
eta beren lagunak hemengoak direlako. Nik hango kultura 
jaso dut, eta lagunak ere hangoak ditut”. (E16)

“Al: Bai, kanpoko jende asko ari dela etortzen. Eta horrek kez-
katu egiten nau, ezin direlako herrian integratu edo ezin du-
telako herrikoekin bat egin. Barruan zera egiten ari direlako... 
Ulertzen didazu? 
Baina zein da arazoa? Datozen ikasle berriak elkarrekin bil-
tzen direla edo bertakoak joaten ari direla?
Al: Bertakoak ikastetxetik joaten ari dira eta kanpotik jendea 
dator. Ikastetxea migratzaileen ikastetxe bihurtzen ari da. Eta 
hori ez dut gustuko, txarra delako integraziorako. Norekin in-
tegratuko dira, bada?
Egia. Ez dute aukerarik bestelakoekin harremana izateko.
Al: Hori da. Ez dute harremanik bertakoekin”. (E8)

“Prozesu bat izango zelakoan nago, eta gorabeherak izango zenituztela.
Al: Baita. Hasiera oso zaila izan da.
Agian, aipatu didazunez, hizkuntzarengatik ere bai.
Al: Hizkuntzarengatik eta sentimenduarengatik; kulturen kontuagatik, ez baitakigu. 
Orain, ikasi dugunez eta, bagoaz”. (E14)

“Ea hemen, Euskal Herrian, integratuta zaudeten esan nahi nuen.
Am: Ez, hainbeste ez. Haurrekin nago, eta, beraz, hainbeste ez. Ez hemen bezala, 
pintxo-potera eta abarretara joanez. Oso zaila da, ezagutzen ditudan pertsona gehie-
nek beren negozioa dutelako, eta haurrek aitona-amonak dituztelako. Ez naiz hain-
beste sartzen. Ikastetxeko kontuetan parte hartzen dut apur bat. Haurrak agian, etor-
kizunean, gehiago sartuko dira gizartean, baina nik zailago dut, nagusiagoa nintzela 
etorri nintzelako.
Eta hizkuntzagatik ere bai, noski.
Am: Bai, hizkuntzagatik. Eta haurrek, 
etorkizunean... Pintxo-potea edo ka-
leko edana, ez dakit zer egingo duten, 
baina badituzte jada bertako lagunak”. 
(E12)

Garrantzitsua da ulertzea nola uler-
tzen eta definitzen duten integrazioa 
elkarrizketatutako pertsonek . Defi-
nizio hori, bada, honako gai hauetan 
oinarritzen da: hizkuntza eta kultura 
ezagutzea eta bertako lagunen sare 
bat izatea . 

8 . eskeman ikus daitekeenez, gura-
soek, berengan hautemandako integrazio-maila eta seme-alaben integrazio-
maila alderatu eta aldeak eragiten dituzten alderdiak aipatzean, hizkuntza eta 
kultura ezagutzea edo bertako lagunen sarea izatea nabarmentzen dituzte . 

“Zuk galderan aipatzen duzun 
integrazioa hori da, hemen 
zer gertatzen den jakitea eta 
hemengo jendea ezagutzea . 
Nik ia ez dut inor ezagutzen 
hemen, baina beraiek bai .”

“Bertakoak ikastetxetik joaten 
ari dira eta kanpotik jendea 
dator . Ikastetxea migratzaileen 
ikastetxe bihurtzen ari da . Eta 
hori ez dut gustuko, txarra 
delako integraziorako .”

 

INTEGRAZIOA

Jarraibide
kulturalak

HizkuntzakHarreman-
sareak

8. eskema. Integrazioaren definizioa

 Iturria: egileek egina
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Eta hori horrela izanik, oso integrazio kulturalista eta asimilazionista definitzen 
dute, tokiko kultura ezagutzea ez ezik, hura hartzea ere eskatzen duena .

Diskriminazioa eta bizikidetza-eremuak
Bizikidetza-eremuei eta integrazioaren oinarri gisa ezartzen diren gizarte-harre-
manei dagokienez, seme-alabek ikastetxeei loturik nabarmentzen dituzten gai 
batzuk aipatu behar ditugu . Ikastetxeak dira gurasoek eta ondorengoek gehien 
aipatzen duten espazioa, eta, ondorioz, funtsezkoa da neurtzeko nolakoa den 
atzerritar jatorriko ikasleek hautematen duten integrazioa, bai eta bertakoek 
aniztasuna barneratzeko eta hura “gu” hitzaren definizioan integratzeko duten 
gaitasuna neurtzeko ere . Alde horretatik, kontuan hartu beharreko adierazlea 
da atzerritar jatorriko ikasleek jasandako diskriminazioa . 

“Se1: Epaile ezin naizela izan esan zidaten.
Zergatik?
Se1: Gurekin ibiltzen den batek esan zidanez, beltza naizelako.
Am: Ikaskide horrek gauza txarrak esaten dizkie nire umeei. [Semearen izena]-rekin, 
seme nagusiarekin, hitz egin zuen, etorkizunean izan nahi zuenari buruz. [Semearen 
izena]-k erantzun zion epaile izan nahi zuela, eta hark ezinezkoa zela erantzun, bel-
tza delako. [Semearen izena]-k galdetu zion ea zergatik ezin zuen, eta hark erantzun 
zion ez ziotela utziko, azaleren koloreagatik. [Semearen izena]-k galdetu zion ea zer 
izan nahi zuen etorkizunean, eta besteak erantzun zion mekanikari izan nahi zuela. 
Gero, ea bere koloreagatik mekanikari izaten utziko zioten galdetu zion, eta besteak 
baietz erantzun zionez, berak ere mekanikari izan nahi zuela esan zion. Ez bazioten 
epaile izaten uzten, mekanikari izango zen etorkizunean”. (E15)

“Ai: Ez, nik ez dut arrazakeriarik ikusi hemen, ezta gaizki begiratu 
didatenik eta gaizki hartu nautenik ere. Ez. Euskal gizarteak tole-
rantzia handia du. Beste zenbait lekutan ere izan naiz, eta jendea 
nahiko arraroa dela ikusi dut.
Eta eskolan, entzun duzue ezer halako kasuren bati buruz, maila 
altuagoetan bada ere?
Ai: Agian, baina niri ez didate ezer esan. Ez didate deitu horretarako.

Eta inoiz izan da arrazakeria kutsuko irainik helduen partetik?
Ai: Ez, ez”. (E4)

“Ikastetxean bazen arazorik beste haurrak iraintzen zituztenekin, borrokak edo? 
Kontu txarrak.
Se2: Oso-oso txikiak ginenean ez, ez zegoelako arrazakeriarik gure artean, baina 
gero, handitu ahala, gehiago ikusten da. Irainak eta borrokak ikusten dira, baina ez 
hain gogorrak.
Baina arrazakeriak edo beste zerbaitek eragindako borrokak dira? 
Se2: Batzuk arrazakeriak eragindakoak, eta besteak, berriz, txepelkeriek eraginda-
koak”. (E5)

“Inoiz egon al da irainik ikastetxeko beste haurren partetik, zuei edo beste haurren 
bati egindakorik, zera dela eta?
Al1: Kolorea dela eta.

“Ez, nik ez dut arrazakeriarik 
ikusi hemen, ezta gaizki 

begiratu didatenik eta gaizki 
hartu nautenik ere .”
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Bai, kolorea edo erlijioa dela eta.
Al1: Erlijioa dela eta ere bai.
Eta askotan gertatzen dira halakoak ikastetxean?
Al1: Nire ustez bai, gero eta gehiagotan”. (E7)

“Zuri gertatu izan zaizu inoiz halakorik, ikastetxean? Zuri edo 
besteren bati egindako irainik izaten al da, atzerritarra, mai-
rua, ijitoa edo dena delakoa izategatik? Nahiko sarritan izaten 
dira?
Se2: Sarritan, sarritan... ez.
Baina izaten ziren. Inoiz gertatu al zaizu halakorik zuri, ikastetxean edo kalean?
Se2: Gai horri lotuta, oso gutxitan.
Zure ustez jendea ez da gainerakoekin sartzen kontu horiengatik.
Se2: Hemen, Hernani inguruan, ikusi izan ditut oso arrazistak diren zenbait, baina 
badira atzerritarrak oso ongi hartzen dituztenak ere. 
Alegian, ez dela hain gogorra.
Ai: Pertsonak eta pertsonak daude. Batzuei ez zaie inporta zu kanpokoa izatea, baina 
badira desberdin hartzen zaituztenak ere”. (E9)

“Eta inoiz izan da arrazakeria-kutsuko arazorik edo etorri zaizkizue inoiz esanez nor-
bait iraindu dutela kanpokoa izateagatik edo?
Am: Beraiei ez, egia esan. Hemengoak balira bezala hartzen dituzte.
Edo beste batzuei.
Am: Ez dakit zuri inoiz halakorik gertatu zaizun.
Al1: Ez.
Am: Edo institutuan, abizenagatik edo.
Al1: Ezta ere”. (E6)

Gurasoen eta ikasleen diskurtsoek, oro har, ez dute arrazakeria- edo diskri-
minazio-kasu larririk, sarri gertatzen denik edo iraupen luzekorik erakusten . 
Alabaina, badira kezka sortzen dute bi egoera: batetik, islamofobiak eraginda-
koak, gure gizartean oso zabalduta baitago, eta bestetik, ikaskideekin izandako 
hizketaldietan sortutakoak, arrazagatik lan-aukerak mugatuta dituztela esaten 
baitiete . Ikastetxea bizikidetzaren oinarria da gazteenentzat, eta, ondorioz, ho-
rrelako egoerek eragin handia dute . 

“Pertsonak eta pertsonak 
daude . Batzuei ez zaie inporta 
zu kanpokoa izatea, baina 
badira desberdin hartzen 
zaituztenak ere .”
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Atzerritar jatorrikoen ondorengo gazteek eta haien gurasoek etorkizunera be-
gira zer plan eta espektatiba dituzten jakitea ere garrantzitsua da . Horixe az-
tertuko dugu atal honetan, eta horrez gainera, ikusiko dugu beren ustez zer 
alderdi diren giltzarri etorkizun on bat lortzeko, gurasoek etorkizun optimista 
bat proiektatzen baitute beren seme-alabentzat, baina ez hainbestekoa beren 
buruarentzat . 

Gurasoen espektatibei dagokienez, azpimarratzekoa da arlo akademikoan ar-
dazten direla nagusiki . Ia guraso gehienek unibertsitatea dute helburu seme-
alabentzat, eta enplegu on bat lortzeko tresnatzat dute goi-mailako hezkuntza . 
Unibertsitate-ikasketak egitearekin batera, euskara-maila egokia izatea ere ba-
dute buruan; gaztelaniaz ondo dakite, eta horrek ez dakarkie besteengandik 
nolabait desberdintzea gizarte-mailan edo lan-munduan . Ikuspegiren aurreko 
azterlanean ikusitakoa berresten dute datuek berriro, eta orduan ondorioztatu 
zen bezala, atzerritar jatorriko hamar gurasotik zortzik nahi dute beren seme-
alabak unibertsitatera joatea, eta bigarren maila batean utzita dauzkate bes-
te aukera batzuk, hala nola lanbide-heziketako ikasketak egitea edo zuzenean 
lan-merkatuan sartzea (Fernández et al ., 2017) . “Unibertsitate-ikasketak eta 
euskara” bikoa gehien-gehienentzat da seme-alabek arrakasta lortzeko modua, 
nahiz eta ez duen bermatzen, zerikusi handia baitute, halaber, bai “zorteak” eta 
bai “zenbat jende ezagutzen duzun (kapital soziala)” .

“Zer espektatiba dituzue seme-alabentzat? Zer egitea nahiko zenukete?
Ai: Ikastea, gainditzea. Eta etorkizun hobeago bat irabazteko ahal duten guztia egitea.
Adibidez, orain dela urte asko-asko ikasi nuen nik. Kubara joan, eta ikasketak egin 
nituen. Saharatik 12 urte nituela joan nintzen, eta ia hamar urte eman nituen ikas-
ten. Ikasketak egin nituen. Eta seme-alabek ere horixe egitea nahi nuke: ikastea eta 
etorkizun bat izatea.
Pentsatu duzue inoiz zer nahiago duzuen, unibertsitatera joatea ala erdi-mailako gra-
du bat edo horrelako zerbait egitea?

Espektatibak7
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Ai: Gainditzen jarraitzen badute, egin dezatela onena. Joan daite-
zela unibertsitatera, edo egin dezatela zerbaitetan graduondoko 
bat edo goi-mailako teknologiaren bat. Edozer, nahi dutena. Baina 
ikas dezatela. Izan ere, gaur egun mundu honetan, etorkizunik ez 
baduzu, ez duzu ezer. Ikasi egin behar da.” (E6)

“Am: Nik medikuntzako zerbaitetara bidaliko nituzke. Erizaintza 
edo horrelako zerbait. Horretarako plazak beti daude eta, beti 
behar izango da. Nik hori aholkatuko nieke. Edo agian esango diot 

kuartelean sartzeko, zeren eta, hau dela edo hura dela, hor lana izango baituzu.
Zer da kuartela?
Am: Sar dadila, zer dakit ba!, suhiltzaile, polizia… kuartel horietako batean. Zerga-
tik? Bada, beti behar dutelako jendea. Hor aukera duzu igotzeko, ikasteko, maila bat 
goragokoa izan nahi baduzu. Ez dakit, kapitaina edo helikopteroko profesionala. Ja-
rraitzeko aukerak ematen dizkizute. Semeak ez zuen batxilergoa amaitu nahi, baina 
erretolika ematen saiatu nintzen. Errepikatu beharra bazeukan, errepikatu zitzala 
behar beste urte, berdin zitzaidan. Baina hortxe zegoen, borrokatzen. Eta azkenean 
graduatu egin zen. Badu bere batxilergoa, eta jarraitu dezake beste espezialitate bat 

egiten. Orain nire nagusiarekin hitz egin dut, polizia da, eta esan 
dit jarraitu dezakeela, 20 urte dituelako eta oraindik lorean dagoe-
lako. Badu aukera ertzain sartzeko, edo udaltzain.
Horretarako ere zertxobait ikasi beharko du.
Am: Bai, eta euskarako 2. maila edo eduki behar da. Semeak ba-
daki euskaraz, baina…
Titulua atera behar du.

Am: Bai. Baina hemen bizitza osoan euskara ikasi du; hortaz, “gogortxo” jartzen 
bada, agian bai. Baina, noski, motibatu egin beharko genuke. Eta neskei esaten diet 
medikuntzako zerbait egiteko, zeren hori beti izango baita behar-beharrezkoa mun-
duko edozein lekutan. Beti behar izango dira medikuak, hori argi dago. Nik hori nahi-
ko nuke.” (E3)

“Berak euskara ikasi behar zuen, etorkizunean hemen geratu nahi badu ere. Hori 
ondo etorriko litzaioke. Banuen beldurra, ezin izango zuela edo.” (E6)

“Zer ikasi nahiko zenuke?
Se1: Bada, informatika-ingeniaritza.
Oso ondo. Eta zuk?

Se2: Nik oraindik ez dut pentsatu.
Eta zuk zer nahiko zenuke?
Am: Nahi dutena. Zerbait esaten badiozu, adibidez mediku, berari 
gustatzen ez bazaio, eskolara nazkatuta joaten da. Hortaz, gusta-
tzen zaion zerbait.
Baina zer ikasketa-maila egitea nahiko zenuke? Baduzu horri bu-
ruzko espektatiba edo asmoren bat?
Am: Bai, biak unibertsitatera joatea, hori pentsatzen dut nik. Uni-
bertsitatera joatea, gero lan on-on bat izateko, nik eta aitak beza-
la lan egin behar ez izateko. Baina orain dena beren esku dago.” 
(E13)

“Am: Ez, ez. Bukatu dezatela dena, den-dena: batxilergoa, unibertsitatea, maste-
rra… dena.
Behar den guztia.
Am: Bai. Aurrerago lana aurkitu dezaten, lan on bat. Hori da. Guk bezala lan bila eta 
bila ibili beharrik ez dezatela izan.

“Joan daitezela unibertsitatera, 
edo egin dezatela zerbaitetan 

graduondoko bat edo goi-
mailako teknologiaren bat . 

Edozer, nahi dutena . Baina ikas 
dezatela .”

“Beti behar izango dira 
medikuak, hori argi dago . Nik 

hori nahiko nuke .” 

“Biak unibertsitatera joatea, 
hori pentsatzen dut nik . 

Unibertsitatera joatea, gero 
lan on-on bat izateko, nik eta 

aitak bezala lan egin behar 
ez izateko . Baina orain dena 

beren esku dago .” 
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Ez zait axola batek Kanadan lan egin behar badu eta besteak Estatu Batuetan edo 
dena delakoan. Edo hemen, Espainian. Bartzelonan edo nik zer dakit, dena delakoan.
Baina ez daitezela egon 22 edo 25 urterekin beti amatxorekin. Ez.
Ikas dezatela, lan on bat aurkitzeko. Zeren, ikasiz gero, lana aurkituko duzu, ezta?
Hori esaten dute. 
Am: Zorteak ere badu zerikusia.” (E7)

“Eta alabak etorkizunean zer egitea nahiko zenuke?
Al: Bada, etorkizun on bat izatea, pentsatzen dut. Ikastea eta karrera bat ateratzea…
Ez dakit, zure alabak zertan lan egitea nahiko zenukeen edo. Alabari esan ohi diozun 
zerbait…
Al: Bada, mediku izatea nahiko nuke; edo gutxienez, erizain. Ezin badu, erizain-la-
guntzaile. Ez dadila egon, ni bezala, komunak garbitzen. Saiatuko naiz alabari onena 
ematen, eta eskatuko diot, eta lagundu, gutxienez ikasketa onak atera ditzan, eta lan 
on bat lortu. Eta lan on bat edukitzeko, egin dezala lan estatuan.
Alegia, funtzionario, plaza finko batekin.
Al: Hori da, plaza finko batekin. Edo polizia, beharrezkoa bada. Begira, poliziari fobia 
dio alabak…” (E8)

“Ai: Ez badute nik orain bezala obrara eta horrela joan nahi, ikasi egin behar dute. 
Oraintxe dute garaia. Baina nahi ez badute, orduan ezin duzu ezer egin.
Seme-alabek batxilergoa egitea nahi zenuten?
Am: Bai, esan diegu urte horiek galdu egingo dituztela eta lanik ez aurkitzea eragingo 
diela horrek.
Bai, baina gainera gaizki pasatu behar baduzu, gustukoa ez duzulako eta aspertu 
egiten zarelako...
Am: Orduan, gustuko dutena egiten uzten diegu…
Se1: Niri futbola gustatzen zait.
Eta gradua amaitutakoan seme-alabek lana aurkitzea posiblea edo probablea dela 
uste duzue?
s Zorte-kontua ere bada pixka bat. Beharbada, ezagun batzuek lan egiteko norbait 
behar badute… ez dakit.” (E9)

Beste atal batzuetan bezala, hemen ere bi maila bereiz daitezke diskurtsoan: 
batzuetan azalekoagoak eta zuhurragoak dira gurasoak, eta esaten dute seme-
alaben ikasketei dagokienez ez dagoela nahiago duten aukerarik, baldin eta 
zerbaitetan ikasketak amaitzen badituzte; beste batzuetan, aldiz, sakonagoak 
eta zintzoagoak dira, eta azkenean aitortzen dute derrigorrezko hezkuntza-
ren osteko beste ikasketa batzuk egitea baino nahiago dutela unibertsitatera 
joatea, eta zenbaitetan, baita zer gradu egitea ere . Medikuntza-zientziak, eta 
batik bat medikuntza, askotan dira aukerarik gogokoena . Hezkuntzari buruzko 
espektatibak lanaren ingurukoekin lotuta daude beti, eta enplegu publikoa iru-
ditzen zaie aukerarik interesgarriena seme-alabentzat .

Alabaina, seme-alabak ez daude beti ados amaren edo aitaren ikuspegiarekin . 
Mikrotaldearen testuinguruan sortutako dinamika bera gurasoen eta seme-
alaben arteko oso eztabaida interesgarria bihurtu zen askotan . Seme-alaben 
nahiak artearekin zerikusia duenean, irteera profesional gutxikotzat ikusia bada 
edota unibertsitatera joan beharra ez badakar, uko moduko bat eta tentsioa sor-
tzen dira hizketaldian .
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“Etorkizunerako zer espektatiba dituzue zuek? Zuk, adibidez, zer egin nahi duzu?
Al2: Psikologia.
Unira joan nahi duzu.
Al2: Bai.
Eta zuri ondo iruditzen zaizu alabak hori egitea, edo nahiago zenuke beste zerbait 
egitea?
Am: Ez dakit, ondo doakiona.
Nahi duena.
Am: Bai, errazena egiten zaiona. Gustatzen ez zaion zerbait egiten badu… baina bes-
te gauza batzuk ere begiratu ditzake” (E5)

“Am: Ez zenuke polizia izan nahi? Etxeetara etorri, eta esatea, zer gertatzen hemen?
Zuk zer izan nahiko zenuke handitan? Polizia izan nahi duzu?
Am: Ez.
Al: Medikua, haurren pediatra. Zertan egin nahi duzu lan?
Al: Ez esan abeslari ez dantzari, mesedez.” (E8)

“Se2: Nik margolari profesionala izan nahi dut.
Baina horretarako ere ikasi egin behar da.
Se2: Mundu guztiak esaten dit oso ondo margotzen dudala, ez da beharrezkoa.
Am: Baietz esan dizu neskak, ikasi egin behar dela. Edozertarako.” (E2)

“Am: Nik nahiko nukeena da behingoz musika eta mugikorra laga eta makinan jo-
lasten ibiltzeri uztea, eta zuen unibertsitatera joatea, baina ez du ezer esaten, ez 
ezer begiratzen… Hara, ez du gai honi buruzko ezer entzun ere egin nahi, badoa 
[BARREAK]”. (E16)

Etorkizuna beti da zalantzazkoa, baina ikuspegi optimista edo pesimista batetik 
begiratu dakioke . Aiten eta amen aitortzak, normalean, pesimista samarrak iza-
ten dira gertatuko zaienari dagokionez, eta etorkizun hori beti dago enplegua-
rekin lotuta, dela hura ez galtzea, dela aurkitzea, dela lan-baldintzak hobetzea .

“Zuk etorkizunean hemen geratu nahi duzu?
Al1: Bai, hemen ondo nago.
Eta zuk ere hemen geratu nahi duzu, ala nahiago duzu Moldaviara itzuli?
Am: Ez, ni hemen geratuko naiz. Seme-alabak hemen jaio ziren, eta alaba…
Seme-alabak handitutakoan, esan nahi dut.
Am: Ez, hemen etorkizunik ez dagoela esaten badute, han gutxiago. Hortaz, hemen 
oso ondo egoten da.
Eta lan-aukerei dagokienez, zer uste duzu, zerbait hobea aurkitu ahal izango duzu, 
ala ez dakizu?
Am: Okindegi bat osorik jabetzan hartzeko ahaleginean nabil, baina asko esatea da.
Beno, baina proiektu moduan daukazu, ezta?
Am: Bai, pixka bat aztertzen aritu naiz. Aztertzen ari naiz. Horregatik ari nintzen pen-
tsatzen ordu gehiago lan egitea eta seme-alabekin zer egin. Batzuetan esaten dut 
beharbada hori pentsatzeko oso goiz dela eta beharbada pixka batean zain egongo 
naizela seme-alabak koskorragoak izan arte.
Baina luzaroan zain ere ez dut egon nahi, zeren blokeatuta bezala sentitzen bainaiz, 
geldi, ez aurrera ez atzera. Eta hazi egin nahi dut. Honetatik irteteko zerbait gehiago 
egin behar dudala pentsatzen dut beti.” (E6)

“Ikusten dudanez, seme-alaben etorkizunean konfiantza handia duzu. Baina zer ger-
tatzen da zure etorkizunarekin?
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Am: Nirea ez da garrantzitsua. Ez du hainbeste axola integra-
tzeak, lagunengatik eta. 
Beno, zure zoriontasuna ere garrantzitsua da.
Am: Seme-alabak zoriontsu izatea da garrantzitsua. Lan ho-
bexeago bat lortuta, nik nahikoa. Edo loteria… 
[BARREAK]
Am: Lan hobeago bat badut, nire etorkizuna hobea izango da. 
Gero, gainerakoa ez da garrantzitsua” (E16)

“Lanari buruzko zer espektatiba dituzue zuentzat hemendik urte batzuetara?
Ai: Pixka bat hobetzen ari dela ikusten dut orain. Leku askotan daukat izena emanda, 
eta itxaropena ez dut galtzen.” (E6)

Ikuspegia zeharo aldatzen da optimismorantz gurasoei seme-alaben etorkizu-
naz galdetzen zaienean . Gurasoena baino bizimodu hobea edukitzeko aukera 
dute seme-alabek, horrela islatzen da diskurtsoan seme-alabak estrategikoki 
hobeto kokatze hori . Ez da gauza ziurra, jakina, baina arrakasta izateko aukera 
asko dauzkate (diskurtso askotan, lanari lotuta) .

“Zuen seme-alaben etorkizunari buruz errealistak izanda, zer uste duzue, ikasi eta 
lan bat aurkitu ahal izango dute, ala zailtxoa ikusten duzue?
Ai: Nik baietz espero dut. Ikasten jarraitu eta etorkizun hobeago bat izango ahal dute. 
Nahiago nuke hala balitz.
Baina ez dakizu egin ahal izango duten.
Ai: Ez, ez dakit. Ezin dut hori ziurtatu. Ikusi nola dagoen lan-kontua orain.
Bai.
Ai: Baina etorkizunean kontuak hobera egitea espero dut. Baiezkoan nago.
Zer uste duzue, etorkizunean zuek baino errazago izango dute ala zuek izan dituzuen 
zailtasun berak izango dituzte?
Ai: Guri baino errazago gertatuko ahal zaie. Nahiago nuke hala balitz. Baina oso txi-
kiak dira oraindik. Beharbada hemendik urte batzuetara mundua aldatu eta beste 
zerbait izango da. Agian enplegu gehiago sortuko da, eta beren arloan lan egin ahal 
izango dute. (E6)

“Nolakoa imajinatzen duzu etorkizun hori?
Am: Niri iruditzen zait etorkizuna hobea dela haurrentzat. 
Hala iruditzen zait. Askoz hobeto egongo dira, ezta? Gu orain 
egiten ari garena baino harago joango direla uste dut. Gu bai-
no urrunago iritsiko direla uste dut.
Zer dakit, bada, agian uneren batean gure herrialdera itzuliko 
dira. Edo nik zer dakit, ez dakit.” (E13)

“Hortaz, haientzat etorkizun on bat imajinatzen duzu, ezta?
Am: Hemen geratzen badira, bai. Haien etorkizuna ondo 
egongo da. Euskaraz jakingo dute, alboan lagunak izango di-
tuzte, eta ni ere bai. Haiek hemengoak izango dira, eta hemengoei bezalaxe joango 
zaie.
Euskaldunei bezala?
Am: Bai, euskaldunei bezain ondo. Edo haiei bezain gaizki.” (E16)

Orain arte esandakotik ondoriozta daitekeenez, gazteek gehien nahi dutena 
da bizitzeko modua emango dien jardunbide bat aurkitzea, eta jarduera hori, 

“Lan hobeago bat badut, 
nire etorkizuna hobea izango 
da . Gero, gainerakoa ez da 
garrantzitsua .”

“Hemen geratzen badira, 
bai . Haien etorkizuna ondo 
egongo da . Euskaraz jakingo 
dute, alboan lagunak izango 
dituzte, eta ni ere bai . Haiek 
hemengoak izango dira, eta 
hemengoei bezalaxe joango 
zaie .”
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gainera, beren interesekoa izatea; gurasoek, aldiz, askoz helburu argiagoa 
dute: goranzko gizarte-mugikortasuna . Alegia, 9 . eskeman ikusten den bezala, 
atzerritar jatorriko gurasoak dituzten seme-alaba horiek gizarteratzean eta lan-
munduan txertatzean oinarritutako mugikortasun bat . 

9. eskema. Gizarte-mugikortasunerako oinarriak

 Iturria: egileek egina

Hau da, gurasoen helburua da belaunaldiarteko goranzko gizarte-mugikorta-
suna gertatzea derrigorrezko hezkuntzaren, unibertsitate-ikasketen, euskaraz 
jakitearen eta gizarteratzearen bidez, betiere gizarteratzetzat ulertuta bertako 
hizkuntzak jakitea, euskal kultura barneratzea eta jatorriz bertakoak diren lagu-
nak izatea, EAEn sozializatzearen ondorioz .
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“Hala da, eta ez zait niri bakarrik gertatzen, baina nik esan egiten dut”

Familia guztiek aurre egin behar izaten diete lan produktiboa eta erreproduk-
tiboa uztartzeko erronka itzelari, baina erronka hori are handiagoa da familia 
guraso bakarrekoa bada, edo ugaria, edo laguntza-sarerik ez badu . Hain zu-
zen ere, hiru egoera horiek (bereiz edo hirurak batera) maizago gertatzen dira 
atzerritar jatorriko familietan . Eta uztartze hori are zailagoa bihurtzen da diskur-
tsoetatik ateratakoa kontuan hartuz gero: lan erreproduktiboa, eta batez ere 
seme-alabekin lotutakoa, familiako emakumezkoen ardura da . Berdintasunik 
eza, ordea, askotan ez da berez agertzen, ustezko berdintasunaren diskurtsoa 
gainditu ondoren baizik .

“Niri oso ongi iruditzen zait kultura desberdineko jendeak bat egitea”

Ikastetxeari dagokionez, bizitzako zati funtsezkoetako bat da nabarmen, eta 
haren inguruan gertatzen da gurasoak nahiz seme-alabak gizarteratzeko proze-
sua . Guraso gehienen esanetan, seme-alabentzat ikastetxe bat aukeratu behar 
izan zutenean, lehenik eta behin ikastetxe gertukoenei erreparatu zieten, nahiz 
eta bakoitzeko hezkuntza-eskaintza ere kontuan hartu zuten . Hizkuntza-ere-
dua, eta zehazki D eredua, ez da izaten alderdi erabakigarrietako bat ikastetxea 
aukeratzean . Batzuetan, euskal gizarteko errealitatea nahikoa ezagutzen ez 
denean, ez da behar adina kontuan hartzen zenbaterainoko balioa duen seme-
alabek euskaraz jakiteak . Gurasoak nahiz seme-alabak diskurtso gehien-gehie-
netan ikastetxearekin pozik ageri dira, eta harekin harreman estua dutela aipa-
tzen dute (irakasleekin eta ikasleen gurasoen elkarteekin); ohikoagoa da hori 
emakumezkoetan . Gainera, azpimarratzekoa da beste gurasoekiko harrema-
na . Familia askok aipatzen dute seme-alabei eskolako lanetan lagundu ezina, 
dela nahikoa ezagutza ez dutelako, dela euskaraz ez dakitelako edota denbora 

Ondorioak8



790 Haur eta gazteen aniztasuna EAEn      (Oker izendatutako) bigarren belaunaldiak

faltagatik . Azkenik, gurasoek nahiz seme-alabek ikasgeletan sumatzen duten 
aniztasunari dagokionez, bat datoz guztiak: ikasgeletan aniztasun handia edo 
nahikoa dago . Eta hori hala izatea gauza ontzat nahiz txartzat daukate, bertako 
herritarren diskurtsoetan ageri ohi den bezalaxe: ona da, aberastasun kulturala 
dakarrelako, adiskide-giroa sortzen delako eta abar; eta txarra da, gizarteratzea 
oztopatzen duelako .

“Inguruan bi mundu dituzte… edo hiru. Beren mundua eraiki beharko 
dute, ez baitira ez hemengoa ez hangoak”

Identitatea oso kontuan izan beharreko alderdietako bat da, atzerritar jatorri-
ko familien dinamikak ulertu nahi badira, zenbait jatorritako kulturak nahasten 
baitira horrelako familietan, eta kultura horiek batzuetan bakean eta beste zen-
baitetan gatazkan bizi dira familia-unitatearen barruan . Gurasoek beren jato-
rrizko kultura transmititu nahi izaten dute, eta horrek batzuetan talka egiten du 
seme-alaben “euskal” identitate kultural berriarekin . Hori ez da beti gertatzen, 
ordea, seme-alaba askorentzat gurasoen jatorria beren identitate kulturalaren 
parte baita, euskal identitatea bezainbeste edo gehiago . Ez da erraza oreka 
lortzea, eta familia eta pertsona bakoitzak bere modura konpontzen du auzia . 
Alde horretatik, erlijioan heztea ere garrantzitsua da familia askorentzat (ez 
guztientzat), baina badirudi seme-alabentzat baino garrantzi handiagoa duela 
gurasoentzat .

“Batzuetan, nire hizkuntzan hitz egiten diet, eta beraiek entzun eta 
gaztelaniaz erantzuten didate. Edo euskaraz, ikasten joan nadin”

Atzerritar jatorriko familietan eleaniztasuna errealitate bat da, eta gehien-gehie-
nek abagunetzat eta transmisio kulturalerako eremutzat daukate errealitate 
hori . Denek diote nahasian erabiltzen dituztela jatorrizko herrialdeko hizkun-
tza (edo hizkuntzak) eta gaztelania eta/edo euskara . Anai-arreben arteko ko-
munikazioan gertatzen da nagusiki hori, eta gurasoekin, aldiz, komunikazioa 
jatorrizko hizkuntzan izan dadin ahalegintzen dira . Gurasoentzat garrantzitsua 
da seme-alabek haien hizkuntzari eustea, eta hainbat modu baliatzen dituzte 
horretarako: akademiak, ikastaroak, telebista eta familia barruko komunikazioa 
bera . Bestalde, euskara etorkizuneko hizkuntzatzat daukate, enplegua bilatze-
ko eta gizarteratzea lortzeko funtsezko baliabidetzat . Euskarak desberdinduko 
ditu seme-alabak .
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“Bai, kanpoko jende asko ari dela etortzen. Eta horrek kezkatu egiten 
nau, ezin direlako herrian integratu edo ezin dutelako herrikoekin bat 

egin”

Atzerritar jatorriko familien gizarte-harremanak bakoitzaren gizarteratze-proze-
suarekin lotuta ageri dira diskurtsoan; izan ere, familiek dioten bezala, badira 
aldeak gurasoen zirkuluen eta seme-alabenen artean . Gurasoen adiskide- eta 
laguntza-sareak homogeneoagoak dira, eta atzerritar jatorriko pertsona gehia-
goz osatuak; eta seme-alabek, aldiz, sare heterogeneoagoak dituzte, eskolan 
nahiz gizartean aniztasun horretan bizitzearen ondorioz . Aztertu ditugun diskur-
tsoetan, gurasoen eta seme-alaben gizarteratzea hezkuntzarekin lotuta ageri 
zen hein handi batean, baina gizarte-harremanekin lotuta, batik bat . Gurasoek, 
harremanez eta adiskideez galdetzen zaienean, kapital kultural eta sozial gisa 
hitz egiten digute haiei buruz (Bourdieu, 2019), lagun-taldean “hemengo” jen-
dea egoteak bertako kulturan eta hizkuntzan murgiltzea bermatu eta haurrari 
laguntza-sare bat ematen diolakoan .

“Gu baino urrunago iritsiko direla uste dut”

Etorkizunerako espektatibei eta asmoei dagokienez, seme-alabek gehien nahi 
dutena da bizitzeko modua emango dien jardunbide bat aurkitzea, eta jarduera 
hori, gainera, beren interesekoa izatea; gurasoek, aldiz, askoz helburu argi eta 
handiagoa dute: goranzko gizarte-mugikortasuna . Eta seme-alabak gizarteratu-
ta eta lan-munduan txertatuta lor daiteke hori, biak ere EAEn sozializatzearen 
ondorioz . Unibertsitate-ikasketak egitea, euskaraz jakitea eta bertako lagunak 
izatea, horien baturak ikuspegi optimista bat ematen die gurasoei seme-alaben 
etorkizunari buruz, baina agian ez hainbestekoa beren geroari buruz .

Kontakizunetan aurrera egin ahala, gizarteratzeko prozesu zaila agertzen da 
halabeharrez, bai gurasoena eta bai seme-alabena . Oro har, gurasoek uste 
dute erabat gizarteratzea sekula ez dutela lortuko, baina seme-alabak benetan 
zeharo gizarteratuko diren itxaropena dute . Testuinguru horretan, giltzarria hez-
kuntza-sistema dela uste dute, nagusiki arrazoi batengatik: atzerritar jatorriko 
pertsonek eta haien ondorengoek abiapuntutik beretik dituzten desberdintasun 
sozialak hein batean behintzat berdintzen edo orekatzen dituelako . Egia esan, 
kolektibo horiek benetan gizarteratuko badira, benetan etorkizuneko aukera-
berdintasuna izan behar dute EAEn bizi diren pertsona guztiek, gurasoen jato-
rria edozein dela ere .

Amaitzeko, azken gai bat azpimarratu nahi genuke aukeraz baliatuz, gizarte 
moduan gai horretan eragin dezakegulako eta pertsona guztiak erabat gizar-
teratzea lortzeko bidea erraztuko lukeelako . Behin baino gehiagotan esango 
dugu atzerritar jatorrikoak eta/edo haien ondorengoak diren pertsona batzuek 
ez dutela gizarteratzeko nahikoa interes jartzen edo nahikoa ahalegin egiten, 
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baina oso gogoan izan behar dugu ez gutxitan gu geu garela, euskal gizartea, 
oztopoak jartzen dizkiena eta guk geuk ez dugula uzten pertsona horiek euskal 
gizarte plural eta multikultural batean gurekin integra daitezen . Onar dezagun 
ez dagoela euskal herritar izateko modu bat eta bakarra, guztiz kontrakoa bai-
zik: euskal herritarrok modu askotakoak izan gaitezke, gizartean bete-betean 
sartuak, euskal herritar izateari utzi gabe .
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2G Mikrotaldeen gidoia

Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu denoi hemen egoteagatik . Ba-
dakigu beti dagoela zer egina eta ez dela erraza tarte hau honetarako hartzea, 
baina uste dugu onuragarria izango dela, bai guretzat eta bai zuentzat . Euskal 
Herriko Unibertsitatetik gatoz, eta azterlan bat egiten ari gara batzuek bigarren 
belaunaldi deitzen diotenari buruz; alegia, seme-alabak Euskal Autonomia Er-
kidegoan hezten ari diren pertsona immigratzaileen familiei buruz . Gure asmoa 
zuen errealitatea, nahiak, espektatibak eta iritzia ezagutzea da, besterik ez . Eta 
horretarako, solasalditxo bat egin nahi dugu zuekin, tutore legal moduan, eta 
zuen seme-alabekin . Lasai hitz egitea nahi genuke, denok parte hartzea eta 
iritzia ematea da helburua . Grabatu egingo dugu topaketa, gero aztertu ahal 
izateko, baina parte hartzen duzuenon anonimotasuna bermatuta egongo da 
une oro .

1. FAMILIAREN TESTUINGURU BIOGRAFIKOA (tutoreak)

•	 T: Hasteko, bakoitzak bere burua aurkeztea nahi genuke: izena, adina, jato-
rria, zenbat denbora daramazuen Euskal Autonomia Erkidegoan…

•	 T: Hortaz, duela x urte iritsi zineten hona . Zergatik erabaki zenuten emi-
gratzea? Zergatik Euskal Autonomia Erkidegora? Nork hartu zuen erabakia? 

•	 T: Eta nor izan zen migratzen lehena? Denak batera etorri zineten, ala le-
henbizi norbait etorri zen eta gero elkartu egin zineten?

•	 T: Zer asmorekin etorri zineten, zein zen migratzean zuen proiektua? (Zein 
zen plana?)

•	 T: Asko aldatu al da hasieran buruan zenutena iritsi zinetenetik hona? (Azal-
azaletik, galdera honi berriro helduko diogu gero, espektatibetan) .

•	 T: Hitz egin dezagun orain zuen oraingo egoera orokorraz . . .

ERANSKINA
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•	  T: Has gaitezen etxebizitzatik . Zuen jabetzakoa da, ala alokatuta 
duzue? Ordaintzeko modukoa da? Pozik zaudete? Erroldatuta zau-
dete? Nola aurkitu zenuten oraingo etxebizitza? 

•	 T: Zer egoera administratibotan zaudete familiako kideak?
•	 T: Eta lanari dagokionez, zer egoeratan zaudete orain? Kontratuare-

kin ala gabe? Egonkortasuna? Bizitzeko nahikoa da soldata?
•	 T: Semea edo alaba, zer ikasmailatan dago? Zer ikastetxetan? Pozik 

zaudete ikastetxearekin? (oro har)

2. FAMILIAKO DINAMIKAK (tutoreak, seme-alabak)

•	 T: Norekin bizi da normalean zuen semea edo alaba? 
•	 T / S-A: Zenbat denbora egoten zarete elkarrekin (astegunetan, asteburue-

tan)? Egiten duzue zerbait familian aisialdian?
•	 T: Nork eramaten du semea edo alaba eskolara? Nork prestatzen dizkio es-

kolarako gauzak, materialen bat eraman behar duenean eta?
•	 T: Arazoren bat duenean eta horrelakoetan, nor da normalean erreferen-

tziazko pertsona, nor arduratzen da? Adibidez, gaixo dagoenean…
•	  Arazoren bat duzunean, nori eskatzen diozu laguntza normalean?
•	 T: Nola banatzen dituzue etxeko lanak? 
•	 T: Baduzue nork lagundu? Seniderik, lagunik, profesionalik?
•	 T: Arazoren bat duzuenean, nori eskatzen diozue laguntza normalean?

3. GIZARTERATZEA ETA GIZARTE-HARREMANAK (tutoreak, seme-alabak)

•	 T: Nongoak dira zuen lagunak/ezagunak? Non elkartzekotan geratzen zarete? 
•	 T: Geratzen al zarete zuen seme-alaben gurasoekin elkartzeko? 
•	 T: Zer jai ospatzen dituzue familian? 
•	 T / S-A: Ikastetxean ospatzen dituzuen jaiak familiakoen bestelakoak dira?  

Zein gustatzen zaizkizu gehiago, eta zergatik?
•	 T: Zer ohitura eta tradizio dira nagusiak zuen familian? Zer hizkuntzatan 

egiten duzue nagusiki?
•	 T: Zenbaterainoko garrantzia du zuentzat semeak edo alabak jatorrizko ohi-

turei/tradizioei/hizkuntzari eusteak? Eta semeak edo alabak euskaraz hitz 
egiteak? 

•	 T eta S-A: Zer testuingurutan duzue harreman handiena euskal kulturarekin?
•	 T: Euskal gizartearen parte sentitzen zarete? Nola definituko zenukete zuen 

identitatea? 
•	 S-A: Eta zuk, norbaitek nongoa zaren galdetuko balizu, zer erantzungo ze-

nioke? Inguruko jendea ez bezalakoa sentitzen zara? Zertan nabari da?
•	 T: Zuen ustez, zenbateraino zaudete integratuta euskal gizartean? Eta zuen 

seme edo alaba?
•	 T: Zenbaterainoko garrantzia du zuen bizitzan erlijioak? Eta zuen seme edo 

alabaren bizitzan? 
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4. HEZKUNTZA ETA ESKOLA-EREMUA (tutoreak eta seme-alabak)

•	 T: Zer ikastetxetan dabil zuen semea edo alaba? Nola aukeratu zenuten 
ikastetxe hori? Zer irizpidetan oinarritu zineten? Norbaitek lagundu zizue-
ten? Zuen ustez, zer alderdi dira une honetan seme-alabentzat garrantzit-
suenak ikastetxeari eta ikastaldeari dagokienez? 

•	 Garrantzitsua iruditzen zaizue semeak edo alabak euskara ikastea? Azken 
urte hauetan ikastetxez aldatu da semea edo alaba?

•	 T: Pozik zaudete ikastetxearekin? Zer aldatuko zenukete, hobetzeko alde-
ra? Zer arazo nabarmenduko zenituzkete? 

•	 T: Nola deskribatuko zenukete ikastetxearekin duzuen harremana? Fami-
liako nor da harremanetarako pertsona? 

•	 T: Hartzen duzue parte ikastetxeko bizitzan (antolaketa, elkarteak, bilerak)? 
•	 T: Nola deskribatuko zenukete beste gurasoekin duzuen harremana? Nore-

kin duzue harreman handiena?
•	 T: Semea edo alaba, pozik dago ikastetxean? Nongoak dira eskolako zure 

lagunak? Oro har, kanpokoak edo hemengoak dira haur gehienak? 
•	 T: Ikaskideren bati irainka ibiltzen dira ikasgelan? Zergatik? Eta zure seme 

edo alabari, gertatu zaio noizbait halakorik? Zergatik? 
•	 T: Nolako harremana duzue irakaslearekin? 
•	 T: Zer moduz doa eskolan? Zer egiten zaio errazena? Zertan du zailtasun 

handiena?
•	 T: Hartzen du parte eskolaz kanpoko jardueretan? Halakoetan ibiltzen ez 

bada, zergatik?
•	 T: Pentsatu izan duzue laster semea edo alaba ikastetxez aldatzea? Zergatik?

5. ETORKIZUNERAKO ESPEKTATIBAK (tutoreak, haurrak)

(Atal honetan espektatibei buruz galdetuko diegu, ea zer uste duten beren ka-
buz eta bertako pertsonekin alderatuta)

•	 T: Aurrekoarekin lotuta, zer espektatiba akademiko dituzue zuen seme-
alabentzat? 

•	 T: Gurasoek lanari buruz dituzten espektatibak epe labur eta ertainean . Gu-
rasoek seme-alabentzat lanari buruz dituzten espektatibak . 

•	 T: Bertako pertsonekin eta euskal gizartearekin duzuen harremanaz hitz 
egin dugu lehen . Zer uste duzue, seme-alabek zuen oztopo berberak izango 
dituzte, ala ez? Zergatik? Zuen egoerak hobera egingo duela uste duzue, 
edo ez?

•	 T: Eta amaitzeko, zer proiektu duzue familiarentzat eta zeuentzat etorkizu-
nerako (itzultzea, berriro emigratzea, EAE, Estatua)? Zergatik?



Azkenaldiko migrazio-fenomenoek euskal errealitate soziokulturala aldatu dute.  
Gure gizarteko aniztasuna gero eta handiagoa da, eta orain arte izan ez ditugun 
erronkak jartzen dizkigu, kohesioarekin, integrazioarekin eta elkarbizitzarekin lotuta. 
Bizitzen ari garen aldaketak argitzeko, Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia 
Euskadin bizi diren jatorri atzerritarreko pertsonen seme-alaben fenomenoa ikertzen 
ari da, eta txosten honek, ikuspegi kualitatibo baten bitartez, haien familiak hartzen 
ditu ardatz. Hala, EAEn jaiotako atzerritar jatorriko neska-mutikoen eta gaztetxoen 
erretratua osatzeko, beharrezkoa zitzaigun haien familiekin biltzea, eta haien 
gurasoen, senideen eta familiako gainerako kideen eskutik ezagutzea haien 
gizarte-errealitatea, familia barneko harremanak, generoari loturiko rolak, beren 
espiritualtasuna, espektatibak eta ametsak. 

Dokumentu hau Haur eta gazteen aniztasuna EAEn. (Oker izendatutako) bigarren 
belaunaldiak izenburua duen ikerketaren zati bat da. Ikerketa horrek dibulgaziozko 
helburua du, eta ahal den alderdi guztietatik saiatzen da jatorri atzerritarra duten 
pertsonen seme-alaben fenomenoa aztertzen: alderdi teorikotik, datu 
soziodemografikoen azterketatik, pertsona adituen eta hezitzaileen ikuspegitik, 
euskal haurren eta gazteen nahiz haien familien ikuspegitik, bai eta euskal gizarte 
osoaren ikuspegitik ere.




