14:17

PÆgina 1

Immigrazioaren Euskal Behatokia, Ikuspegi, Euskal Autonomia Erkidegoan gertatzen diren migrazio-prozesu berrien, hau da, atzerritarren immigrazio berriaren
inguruko ezagutza eskuratzeko tresna gisa sortu zen. Hortaz, arlo honetan, informazioa eta ikerketa dira lehentasunezko helburuak. Hasierako dokumentuetan
zehaztu zen bezala, Ikuspegi moduko erakunde baten sorreraren funtsa osatu
zuten oinarri nagusiak izan ziren, alde batetik, lehendik zegoen informazioa sistematizatu, ordenatu eta iraultzea eta, bestetik, alderdi ezezagunen inguruko oinarrizko ikerketa.
Horrela, EAEko bertako biztanleak oinarritzat hartuta hainbat ikerketa egin eta
gero, Ikuspegik, Immigrazioaren Euskal Behatokiak, 2006. urtearen erdialdean,
Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) bizi ziren atzerritarrekin makro-galdeketa
bati hasiera emateko unea iritsi zela erabaki zuen, eta mota eta tamaina horretako lehena izan zen. Une hartan 85.000 biztanle baino gehiago zeuden erroldatuta, eta ez zegoen bigarren mailako iturrietako informazio zuzenik edo zeharkakorik. Eta Ikuspegi, bere sortzetiko helburuen barruan, informazio-huts hori betetzera behartuta zegoen.
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AURKEZPENA
Immigrazioaren Euskal Behatokia, Ikuspegi, Euskal Autonomia Erkidegoan gertatzen diren migrazio-prozesu berrien, hau da, atzerritarren immigrazio berriaren inguruko ezagutza eskuratzeko tresna gisa sortu zen. Hortaz, arlo honetan, informazioa eta ikerketa dira lehentasunezko helburuak.
Hasierako dokumentuetan zehaztu zen bezala, Ikuspegi moduko erakunde baten sorreraren funtsa
osatu zuten oinarri nagusiak izan ziren, alde batetik, lehendik zegoen informazioa sistematizatu,
ordenatu eta iraultzea eta, bestetik, alderdi ezezagunen inguruko oinarrizko ikerketa.
Ildo horretan, behatokiak hasierako lehentasunezko jarduera gisa jarri zuen euskal gizartearen,
bertakoen eta etorkinen jokabideei, balioei eta iritziei buruzko azterlana hastea, migrazio-fenomenoari, askotariko biztanleria taldeei eta aniztasun-testuinguruan bizikidetzari aurre egiteko nahi
diren moduei zegokienez.
Hauek dira ikerketa hau premiazkotzat eta lehentasunezkotzat jotzeko izan ziren arrazoiak:
- Guztiz beharrezkoa zen gizartean esku hartzeko neurriak ezarriko diren gizarteko testuinguru axiologikoa eta jarrerazkoa ezagutzea. Eta hori, bistako arrazoiak direla medio.
- Orduko hartan (2004. urtean) ez zegoen, ildo horretan, euskal gizartearen egoera ezagutzea
ahalbidetzen zuen inolako azterlanik, ez eta ikerketarik ere; alde batetik, zeuden analisiak
partzialak zirelako (beste helburu batzuk zituzten galdeketetan zenbait galdera sakabanatu
baino ez zen ageri), bai orokorrak ez zirelako adierazgarriak Euskal Autonomia Erkidegorako
(Estatuan lehendik zeudenek azpi-lagin oso txikia erakusten baitzuten baliozko ondorioren
bat atera ahal izateko).
Horrela, lehenik eta behin, immigrazioaren aurrean eta bizikidetza aniztasunean ulertzeko moduen
aurrean euskal gizarteak (erabat autoktonoa) zituen jokabideen eta ulertzeko moduen inguruko galdeketa zabala jarri zen abian.
Baina hori ez zen nahikoa. Bertako jendeak aniztasunean elkarrekin bizitzea ulertzeko duen modua
ezagutzea garrantzitsua da; baina "binomio"aren beste zatia ere, alegia, atzerriko biztanleak, euskal gizarte-bizitzako protagonistekin batera, entzun egin behar da.
Bestalde, EAEn bizi diren atzerritarrei dagokien informazio estatistikoak ez du nahikoa ezagutzarik
ematen immigrazioaren inguruko estereotipoak edo aldez aurretiko ideiak errotik ateratzeko, izan
ere, estereotipo edo ideia horiek beren irudi publikorako eta politika publikoei behar bezala ekiteko oso kaltegarriak baitira. Biztanleen Udal Erroldako, egoitza-baimenetako, lan-baimenetako edo
Herri Ogasunari edo Gizarte Segurantzari egindako ekarpenetako informazioa zatikatua eta urria
da, eta ez du ezer azaltzen etorkinen alderdi subjektiboen inguruan, ez eta haien itxaropenen, ibilbideen edo proiektuen inguruan ere.
Horrela, EAEko bertako biztanleak oinarritzat hartuta hainbat ikerketa egin eta gero, Ikuspegik,
Immigrazioaren Euskal Behatokiak, 2006. urtearen erdialdean, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE)
bizi ziren atzerritarrekin makro-galdeketa bati hasiera emateko unea iritsi zela erabaki zuen, eta
mota eta tamaina horretako lehena izan zen. Une hartan 85.000 biztanle baino gehiago zeuden
erroldatuta, eta ez zegoen bigarren mailako iturrietako informazio zuzenik edo zeharkakorik. Eta
Ikuspegi, bere sortzetiko helburuen barruan, informazio-huts hori betetzera behartuta zegoen.
Egoera arintze aldera, 2006. urtearen bukaeran atzerritarrei egin zitzaien lehenengo makro-galdeketa honi ekin zitzaion. Cristina Blancok egin zuen galdeketaren diseinua, eta geroago Ikuspegiko
taldearen (Saioa Bilbao eta Xabier Aierdi) eta Nekane Basaberen ekarpenak ere jaso zituen.
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Informazioaren bilketa funtsezko bi oinarriren inguruan egin zen:
- Atzerritarren balioak, jarrerak eta iritziak, oinarri hartuta balio, jarrera eta iritzi horiek ezagutzea bertako biztanleenak ezagutzea bezain beharrezko zirelako ziurtasuna; elkarrekiko bizikidetza eraikitzean gizarteko subjektu aktibotzat jotzetik eratorritako beharra da hori.
- Euskal gizartean zuten egoera. Galdeketak biztanle horien bizitzako oinarrizko alderdiak
lehen eskutik ezagutzeko balioko zuen. Informazio hori, maiz, ezezaguna zen (administrazioegoera), beste batzuetan sakabanatua (lanbide-egoera, hezkuntza-egoera...) eta beste
askotan ezinezkoa zen ezagutzea, elkarrizketaren metodoaren bitartez ez bazen (emigratzeko arrazoiak, migrazioen ibilbideak, itxaropenak, lanbidean prestakuntzarik ezeko prozesu
posibleak, itzultzeko asmoa...).
Horrekin guztiarekin, atzerritarrek EAEn bizi duten egoeraren diagnostiko zabala izan genezake, ez
soilik egoera objektiboari dagokionez, bai eta egoera subjektiboari dagokionez ere.
Galdeketaren egituraren bitartez ahalik eta informazio gehien bildu asmo zen, migrazio-esperientziaren eskema logikoari jarraikiz:
1. Aldez aurreko egoera:
- Sorterrian zuten bizitza, migratu aurretik (familia-egoera, lana, hezkuntza, hizkuntza, etnia...)
- Migrazio-proiektua (prestakuntza, arrazoiak, itxaropenak, bidaiaren plangintza…)
- Abiatzea eta bidaia (migratzean duten adina, laguntza, bitartekoak, ibilbideak, kostua...)
2. Gaur egungo egoera:
- Gaur egun bizi diren udalerrira iristea.
- Egoitza-egoera (auzoa, norekin bizi diren, etxebizitza mota eta edukitzea…).
- Hezkuntza/prestakuntza (sorterritik irten zirenetik jaso duten prestakuntza; seme-alaben
eskolatzea, euskararen eta gaztelaniaren gaineko ezagutza...).
- Administrazio-egoera eta horren arrazoiak.
- Lan-egoera (jarduerarekiko lotura, lan-baldintzak, soldata, enplegu-bilaketa...).
- Gizarte-zerbitzuak (zerbitzu horien erabilera eta arrazoiak).
- Gizarte-harremanak (adiskideen, lankideen edo auzokoen nazionalitatea, laguntza, sareak;
herrikideekin eta bertako jendearekin duten harreman-maila…
- Sorterriarekin dituzten harremanak (nazioz gaindiko jarduerak, horiei euste-maila eta modalitateak…).
- Nortasuna eta kultura (nortasunezko norbere atxikipena, hizkuntza, erlijioa, funtsezko balioak
eta printzipioak…).
3. Bizikidetza ulertzeko moduak eta haren aurreko jarrerak:
- Arrazakeria eta/edo gizarte hartzaileak eta bestelako etorkinen taldeek onartzen ez dituztela
hautematea.
- Gizarte hartzailearen eta bestelako etorkinen aurreko jarrera propioak.
- Defendatutako gizarteratze-ereduak.
- Gizarteratzean hautemandako zailtasunak.
4. Itzultzeko asmoa:
- Migratzean izandako itxaropenak noraino bete diren; arrazoiak.
- Hasierako itzultzeko asmoari edo bertan geratzeko nahiari eustea eta arrazoiak.
- Berriz migratzeko ideia eta arrazoiak.
5. Oinarrizko ezaugarriak (adina, sexua, nazionalitatea, bizilekua...).
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Landa-lana sei hilabetez atzeratu zen eta hainbat zailtasunen artean garatu zen, EAEra atzerritar
biztanle gehien zekartzaten hamalau nazionalitateko lagin adierazgarria lortzeko asmoa baitzegoen, lurralde historikoka. Hamalau nazionalitate horiek atzerriko biztanleen ehuneko hirurogeita
hamar baino gehiago ziren. Haien artean, bost nazionalitate latinoamerikarrak dira, lau afrikarrak,
bi asiarrak eta hiru europarrak. Azkenean, europarretako bat (Frantzia) baztertzea erabaki zen.
Hortaz, hasieran aurreikusitako 3.200 galdeketa egin ordez, azkenean 3.101 egin ziren.
Horren lagin handiarekin lan egiteak bermatzen digu gehieneko lagin-errorea ez dela izango +/- %
1,75 baino handiagoa lagin osorako (kasurik kontrakoenean: p=q=0.5), % 95eko (sigma = 1,96)
konfiantza-mailarekin. Informazioaren bilketa 2006ko azaroa eta 2007ko martxoa artean gauzatu
zen eta, horretarako, CPS Iritzi eta Merkatu Ikerketak erakundearen laguntza izan zuen Ikuspegik.
Zehatzago esateko, afixazio proportzionalen araberako laginketa mailakatua gauzatu genuen,
elkarrizketatuen jatorri-nazionalitatea eta bizi diren lurraldea kontuan hartuta.
Informazio ugari lortu da, eta hori baliatzeko hainbat etapari jarraitu behar zaie. Ikuspegik, hasiera
batean, nazionalitate-talde espezifikoen araberako txosten deskribatzaileak gauzatu eta zabaltzea
du asmo. Lehenengo hurbilketak dira, eta hurbilketa horietan mendeko aldagaien maiztasunen
banaketak bilduko dira, eta independientetzat jotzen diren ondoko aldagaiekin gurutzatuko dira:
sexua, adina, hezkuntza-maila (gaur egungoa), bizi diren lurraldea, administrazio-egoera, nazionalitatea, egonaldiaren iraupena, emigratzeko arrazoi nagusia eta itzultzeko asmoa aldagaiekin.
Hauxe dugu jasotako informazioarekin osatu dugun bigarren txostena. Lehenbizikoa
Latinoamerikako jendeari buruzkoa izan zen. Kontinenteka antolatutako txostenen ziklo hau osatzeko, Asiako eta Europako txosten bana egingo dugu. Geroago azterlan espezifikoak argitaratuko
ditugu: osasunari buruzko bat, genero-ikuspegiari buruzko beste bat eta, azkenik, lan-egoerari
buruzko bat.
Bigarren txostena aurkezten dugu hemen, Afrikako nazionalitatea dutenei buruzkoa, hain zuzen
ere. Hiru nazionalitate nagusi bereizi ditugu beren garrantziaren eta gure artean dagoen hangotarren kopuruagatik: Maroko, Aljeria eta Senegal. Horrekin batera, Sahara azpiko afrikarrek osatutakoen multzoa daukagu. Azken multzo hori senegaldarrengandik bereizi dugun txosten honetan.
EAEn finkatutako afrikarrek bertan bizi diren atzerritar guztien %18 osatzen dute.
EAEn finkatutako afrikarrei buruzko txosten hau osatzeko Afrikako herrialdeetatik etorritako 691
pertsonari egin diegu inkesta. 691 pertsona horiek honela banatzen dira nazionalitatearen arabera: 370 marokoar (%53,5), 114 aljeriar (%16,5), 101 senegaldar (%14,6) eta Sahara azpiko Afrikako
nazionalitate desberdinetako 105 pertsona (%15,2).
Txosten hori, azkenik, bost atal handiren inguruan antolatu da:
I) Bizitza sorterrian eta migrazio-proiektua.
II) Bizi-baldintzak EAEn lekukotu ostean.
III) Gizarteko elkarrekintza, bizikidetza eta talde-nortasuna, bai eta nazioz gaindiko jarduteak
ere.
IV) Immigrazioaren, bertakoen eta bizikidetzaren aurreko jarrerak.
V) Ongizatea eta talde-nortasuna ulertzeko modua.
Txosten hau Gorka Moreno, Xabier Aierdi, José A. Oleaga eta Eider Alkorta Ikuspegi taldeko ikerlariek idatzi dute. Parte hartu dute, gainera, Taide Artetak diseinuaren esparruan, Antonio Gómezek
dokumentazioa eta oinarri bibliografikoak eskainiz eta Agurtzane Eguiak koordinazio- eta logistikalanetan.
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AURREKARIAK
EAEn finkatutako afrikarrei buruzko txosten hau osatzeko Afrikako herrialdeetatik etorritako 691
pertsona elkarrizketatu ditugu. Jatorri hauetakoak dira 691 pertsona horiek: 370 marokoar (%53,5),
114 aljeriar (%16,5), 101 senegaldar (%14,6) eta Sahara azpiko Afrikako nazionalitate desberdinetako 105 pertsona (%15,2)*. Lagina aukeratzeko Afrikako nazionalitateek EAEn duten ordezkari
kopurua hartu dugu kontuan, eta Biztanleen Etengabeko Erroldako datuak erabili dugu horretarako. Esan bezala, marokoarrak, aljeriarrak eta senegaldarrak dira multzo handienak gure artean.
Afrikako biztanleek EAEn finkatutako etorkin guztien %20 inguru osatzen dute, eta hirugarren kontinentea dira biztanle aldetik, Amerikaren eta Europaren atzetik. Halere, aztertu beharreko berezitasun batzuk dituzte afrikarrek. Afrikar etorkinek migratzeko ohitura tradizionalak izaten dituzte, normalean, eta gizona izaten da erabakia hartzen duena, erabaki pertsonala izanik hori eta ez familia
osoarena. Gizonezkoak nagusi dira, beraz, afrikar etorkinen artean, datuotan ikusten denez: EAEn
finkatutako afrikarren %70 inguru gizonezkoak dira eta nazionalitate jakin batzuetan are handiagoa
da ehuneko hori. Era berean, marokoarrak eta aljeriarrak dira EAEn finkatuta urte gehien daramatzaten nazionalitateak: horiek lehen belaunaldiko nazionalitatetzat hartu ditzakegu, beraz, geroxeago etorri direnen aldean (latinoamerikakoak eta errumaniarrak, esaterako).
Inkestako emaitzei begira, Afrikatik etorritakoen %75,7 gizonezkoak dira eta %24,3 emakumezkoak. Aztertutako kasu guzti-guztietan, gizonak gehiago ziren emakumeak baino: Maroko (%72,2),
Aljeria (%74,6), Senegal (%93,1%) eta Sahara azpiko Afrika (%72,4). Ikusten denez, gizonen ehunekoa %70-75 artean dago eta Senegalen kasuan %90eraino iristen da. Nazionalitate horrek desberdintasun nabarmenak ditu beste hiruen aldean.
1. taula. Adin-egitura, Afrikako nazionalitateen arabera. % horizontalak
Adina
Nazionalitatea

18-29

30-40

40 eta gehiago

Guztira

Guztira

45,0

36,6

18,2

100

Maroko

47,7

35,3

16,7

100

Aljeria

45,6

35,9

18,4

100

Senegal

37,6

34,6

27,7

100

Afrika Beltza

41,9

43,8

14,2

100

5G. Zer urtetan jaio zinen?

Afrikako biztanleen %48k 18-29 urte dituzte, %36,6k 30-40 urte eta %18,2k 40 urte baino gehiago.
Hortaz, %81,6k 40 urte baino gutxiago dituzte. 1. taulan ikusten denez, biztanlerik zaharrenak
senegaldarrak dira. Sahara azpiko Afrikatik datozenek erdi pareko adina dute, eta marokoarrak eta
aljeriarrak dira gazteenak.
Inkestatutakoen %27,6k lehen mailako ikasketak dituztela esan dute, %19,7k lehen mailako ikasketa ofizialak, %30,4k bigarren mailako ikasketak eta %21,7k goi-mailako lanbide heziketa edo goimailako ikasketak. Lehenbiziko bi aukerak alde batetik eta azken biak beste alde batetik elkartuta,
hezkuntza-mailarik handiena aljeriarrek dutela ikusten dugu. Senegaldarrak ditugu beste muturrean, lehen mailako ikasketa ofizial nahiz ez ofizialen ehuneko handienarekin. Aljeriarrak eta senegaldarrak daude, beraz, hezkuntza-mailaren mutur banatan.

* Sahara azpiko afrikarren artean eremu geografiko horretako nazionalitateak bildu ditugu, senegaldarrak kanpoan utzita.
Afrika osoan biztanle kopuru handiena duen hirugarren herrialdea delako eta gurean etorkin gehien dituelako bereizi dugu
Senegaleko nazionalitatea.
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2. taula. Ikasketa-maila, Afrikako nazionalitatearen arabera. % horizontalak
Ikasketa-maila
Nazionalitatea

Lehen mailakoak

Lehen mailako ofizialak

Bigarren mailakoak

LH II eta Unibertsitatea

Guztira

Guztira

27,6

19,7

30,4

21,7

100

Maroko

29,5

19,5

30,0

20,5

100

Aljeria

12,3

22,8

41,2

23,7

100

Senegal

39,6

21,8

21,8

15,8

100

Afrika Beltza

26,6

15,2

27,6

29,5

100

13G. Zer ikasketa-mailatara iritsi zinen zure jaioterrian, handik irten baino lehenago?

Bizi diren lurralde historikoari dagokionez, %32,2 Araban bizi dira, %47,1 Bizkaian eta %20,5
Gipuzkoan. Dena den, aldeak daude nazionalitatearen arabera. Marokoarrek banaketa homogeneo samarra dute hiru lurraldeetan, nahiz eta Araban eta Bizkaian bizi gehienbat. Aljeriarren %60
inguru Araban bizi dira. Sahara azpiko Afrikatik, oro har, eta Senegaldik etorritako gehien-gehienak
Bizkaian bizi dira. Ondorioz, nazionalitate nagusiak Araban eta Bizkaian kontzentratuta daude.
Lehenbizikoan Magreb inguruko nazionalitateak dira nagusi. Bigarrenean, aldiz, pisu handiagoa
dute Sahara azpiko Afrikako nazionalitateek.
3. taula. Bizi diren lurralde historikoa, Afrikako nazionalitatearen arabera. % horizontalak
Lurralde historikoa
Nazionalitateak

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

Guztira

Guztira

32,2

47,1

20,5

100

Maroko

34,7

39,3

25,8

100

Aljeria

58,7

25,4

15,8

100

9,9

79,2

10,9

100

16,2

67,6

16,2

100

Senegal
Afrika Beltza
3G. Bizilekua: Zer auzotan edo kaletan bizi zara?

Migrazio-prozesua aztertzeko garaian aintzakotzat hartu beharreko beste aldagai bat egoera administratiboa da. EAEn bizi diren afrikarren %31,5ek behin betiko bizileku-baimena dute, %42,8k aldi
baterako baimena eta %24 egoera administratibo irregularrean daude. Datu hori garrantzitsua da,
egoera administratiboa zenbat eta hobea, harrera egiten dien gizartean txertatzeko aukera gehiago dituztelako.
1. grafikoa. Egoera administratiboa nazionalitatearen arabera. % horizontalak
Afrika Beltza

25,7

41,9

32,4

Senegal

26,7

43,5

33,6

Aljeria

35,9

Maroko

35,5

45,6
41,5

31,5

Guztira
%0

%10

%20

17,5
21,0

42,8
%30

%40

Behin betiko paperak

%50

24,0
%60

Aldi baterako paperak

24G. Zein da zure egungo egoera dokumentuei dagokienez?
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Nazionalitateen arabera aldeak aurkitzen ditugu, beste faktore batzuk eragin handiagoa duten
arren: EAEra iritsi ziren garaia hain zuzen ere. Izan ere, gure artean zenbat eta denbora gehiago
eraman, orduan eta egoera ekonomiko eta bizi-maila hobea izaten dute. Egoera administratiboari
dagokionez, muturreko egoeretan dauden bi multzo aurkitzen ditugu: lehen multzoan, Magrebeko
herrialdeetako etorkinak dauzkagu; bestean, Senegalgoak eta Sahara azpiko Afrikakoak.
Lehenbiziko multzoan, %35ek inguruk dute behin betiko bizileku-baimena, eta %17-21ek ez dute
batere baimenik. Bigarren multzoan, %26k dute behin betiko bizileku-baimena, eta %33, berriz,
egoera irregularrean daude.
4. taula. Egoera administratiboa, bizileku-baimen motaren eta nazionalitatearen arabera. % bertikalak
Bizileku-baimen mota
Nazionalitateak

Behin betikoak

Aldi baterakoak

Paperik ez

Maroko

60,6

52,0

47,0

Aljeria

18,8

17,6

12,0

8,3

15,5

20,5

Afrika Beltza

12,4

14,9

20,5

Guztira

100

100

100

Senegal

24G. Zein da zure egungo egoera dokumentuei dagokienez?

Nazionalitateei dagokienez, senegaldarrek berezitasun nabarmenak dituzte: behin betiko bizilekubaimena dutenak gutxiago dira eta egoera administratibo irregularra dutenen multzo handiena
osatzen dute.
2. grafikoa. EAEn zenbat denbora daramaten, nazionalitatearen arabera. % horizontalak
23,8

Afrika Beltza

43,8

31,4

31,7

Senegal

Aljeria

52,5

14,0

40,3

21,5

Maroko

Guztira

31,5

39,6

28,2

%0

15,8

32,3

50,6

%20

%40

Bi urte baino gutxiago

21,0

%60
2-6 urte

%80

%100

Sei urte baino gehiago

6G. Noiz iritsi zinen EAEra? Gogoratzen al duzu urtea? Eta hilabetea?

Gure artean daramaten denborak zerikusia izaten du etorkinek duten egoera administratiboarekin.
2. grafikoan ikusten denez, senegaldarren %32k inguruk bi urte baino gutxiago daramatzate gure
artean, eta hori haien erregulartasun-tasan ikusten da, hemen daramaten denborarekin zerikusia
izaten baitu tasa horrek.
Afrikarren %28,2k inguruk bi urte baino gutxiago daramatzate EAEn bizitzen, erdiak inguruk bi eta
sei urte artean daramatzate, eta %21ek sei urte baino gehiago. Sahara azpiko Afrikatik datozenengan aurkitzen ditugu alderik nabarmenenak, haiek baitira gure artean aspaldien daudenak.
Magrebekoak datoz ondoren eta senegaldarrak dira azkeneko iritsi direnak.
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Afrikatik etorritakoen %40,5 behar ekonomikoengatik utzi zuten beren herria, %32,1ek beren egoera ekonomikoa hobetzeko, %8,4ek familia-kontuengatik, %12k arrazoi pertsonalengatik eta %6,6
beste arrazoi batzuengatik. Zuzenean nahiz zeharka ekonomiarekin zerikusia duten arrazoiengatik
etorritakoak multzo berean sartuz gero, %72,6 arrazoi ekonomikoengatik etorri zirela ikusten dugu.
Nazionalitateen arabera banatuta, egoera ekonomikoa hobetzearren etorri diren senegaldarrak
Sahara azpiko Afrikatik etorri direnak baino gehiago dira, azken horien artean nagusitzen diren
arrazoiak ez direlako soilik ekonomikoak.
EAEn bizitzen gelditzeko asmoei dagokienez, ia %63k betiko gelditu nahi dute hemen eta %22,9
inguruk beren jaioterrira itzuli nahi dute. Hortaz, migrazio-proiektua behin betiko egoera iraunkortzat hartzen dute gehienek.
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I. JAIOTERRIAN ZUTEN BIZIMODUA ETA MIGRAZIO-PROIEKTUA
1. Jaioterrian zuten bizimodua
1.1. Familiako eta etxeko egoera
Familia nuklear handi samarra da EAEn finkatutako afrikar gehienek beren jaioterrian duten familiaeredua. Elkarrizketatutako multzo handi-handi bat gurasoekin bizi zen (%78,4). Jatorrian zuten
familia-egituran, halere, aldeak daude batetik bestera.
Afrikarren %78,4 etxe batean bizi ziren, %15,1 pisu batean eta talde txikiagoak gela batean (%0,9),
eraikin komunitario batean (%1,2) edo bestelako etxebizitzaren batean. Sexuaren, adinaren edo
ikasketen arabera ez dago alde handirik alor honetan. Gaur egun egoera administratibo irregularra ez dutenen artean gehiago ziren logela batean bizi zirenak (%2,4), eta jaioterrian besteek baino
egoera ekonomiko kaskarragoa zutela adierazi lezake horrek. Nazionalitateen arabera banatuta,
senegaldar gehiago bizi ziren pisuetan (%26,7) Sahara azpiko Afrikako etorkinak baino (%7,6).
Datu hauetako batzuek lotura handia dute jaioterri bakoitzean bizitzeko dauzkaten ohitura eta tradizioekin eta herrialde haietan hiriek duten hedapenarekin.

1.2. Ikasketa-maila
Hauek dira afrikarren ikasketa-mailaren ezaugarri nagusiak: %2,7 analfabetoak dira, %11,7k idazten eta irakurtzen dakite, %15,1ek lehen mailako ikasketak edo lanbide-heziketa egina dute,
%18,5ek lehen mailako ikasketa ofizialak egin dituzte, %31,1ek bigarren mailako ikasketak eta
%13k unibertsitate-ikasketak. Ikusten denez, afrikarren erdiek bigarren mailako nahiz unibertsitateko ikasketak eginak dauzkate.
3. grafikoa. Jaioterrian lortutako ikasketa-maila (%)
3,3
13

2,7

Analfabetoak
4,2

Idatzi eta irakurri
Lehen mailakoak edo apalagoak
Bigarren mailakoak
33,6

Erdi mailako lanbide-heziketa
Unibertsitate-ikasketak

31,1
13G. Zer ikasketa-mailatara iritsi zinen zure jaioterrian, handik irten baino lehenago?

Antza denez, ikasketa-maila zenbat eta handiagoa izan orduan eta eragin apalagoa dute faktore
ekonomikoek, eta handiagoa arrazoi pertsonalek, beste herri eta kultura batzuk ezagutzeko nahia
eta beste alderdi batzuek. Era berean, ikasketa-maila zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta eragin
handiagoa dute arrazoi ekonomikoek, horixe baita gurera etortzeko arrazoi nagusia ikasketa-maila
apalena dutenen artean. Dena den, kontuan izan behar dugu etorkinek hona etortzeko ematen
dituzten arrazoiak ez datozela bat ezinbestean benetan izan zituzten arrazoiekin.
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4. grafikoa. Jaioterrian lortutako ikasketa-maila, nazionalitatearen arabera

26,7

Afrika Beltza

Senegal

15,2

27,6

39,6

12,3

Aljeria

21,8

22,8

Maroko

%10

30,0

19,7
%20

Lehen mailakoak

15,8

23,7

19,5

27,6
%0

21,8

41,2

29,5

Guztira

29,5

%30

20,5

30,4

%40

Lehen mailako ofizialak

%50

%60

Bigarren mailakoak

21,7
%70

%80

%90

%100

LHII eta unibertsitate-ikasketak

13G. Zer ikasketa-mailatara iritsi zinen zure jaioterrian, handik irten baino lehenago?

1.3. Laneko egoera
Galdekatutakoen %52,5ek lanpostua zuten beren jaioterrian. Lanik ez zutenen artean, hauek ziren
lanik ez egiteko arrazoiak: %5,1 oso gaztea zelako, %28,2 ikaslea zelako, %9 etxeko lanetan aritzen zelako eta %4,9 lan bila zebilelako.
Jaioterrian lana bazuten gizonen ehunekoa emakumeena baino askoz handiagoa zen: %61,4 eta
%25, hurrenez hurren. Pentsatzekoa denez, emakumeen artean ikasketak eta, bereziki, etxeko
lanak nagusitzen dira atal honetan, Afrikako herrialde hauetan lan-merkatu arautua gizonen esku
baitago oso neurri handian. Adinaren arabera, alde handia dago batzuen eta besteen artean.
Lehen mailako ikasketak dituztenen artean, gehiago dira etxeko lanetan dabiltzan emakumeak
(%17,6) edo lan bila dabiltzan pertsonak (%10,5), eta gutxiago ikasten ari direlako lanik egiten ez
duten pertsonak (%17,6). Logikoa denez, unibertsitate-ikasketak dituztenek osatzen dute ikasten
ari zirelako lan egiten ez zutenen arteko multzorik handiena (%40,7).
Aztertutako zenbait aldagairekin argi gelditu denez, egoera administratibo irregularrean daudenen
egoera jaioterrian bertan ere okerragoa zen beste egoera batean daudenena baino, etxebizitzari,
ikasketei nahiz laneko egoerari dagokienez. Hortaz, badirudi egoera ekonomikoa zenbat eta kaskarragoa izan, orduan eta aukera handiagoa gure artera modu irregularrean etortzeko. Hori ez da
harritzekoa, egoera ekonomiko hobea dutenek beren egoera erregularizatzeko aukera gehiago
dituztela kontuan izanda, bai jaioterrian bertan kontratua zutelako, bai ikasteko nahiz beste zerbaiterako bizileku-baimena lortu dutelako. Senegaldarren artean gertatzen da hori bereziki, horiek baitira gure artera beranduen iritsi direnak.
Afrikarrek beren jaioterrian astero 45,39 ordu lan egiten zuten, batez beste. Lanordu gehiago egiten zituzten ondorengoek:
•
•
•
•

Gizonezkoek (46,29 ordu, emakumezkoek 38,71).
Lehen ikasketak zeuzkatenek.
Senegaldarrek.
Egoera ekonomikoa hobetzeko etorri zirenek.
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1.4. Bizi-baldintzak
EAEn bizi diren afrikarrek jaioterrian zituzten bizi-baldintzak azalduko ditugu hurrengo atalean.
Horretarako, aldagai hauek hartuko ditugu kontuan: etxebizitzako ekipamenduak, adierazitako premia-maila eta etxebizitzarekin duten erlazio mota.
Jatorrizko etxean zituzten ekipamenduei dagokienez, zerbitzu hauei buruz galdetu diegu: argindarra, ura etxean, komuna, berogailua, ur beroa (zerbitzuen artean), eta telebista, hozkailua eta garbigailua (etxetresnen barruan). Grafikoan ikusten denez, afrikar gehien-gehienek zituzten ekipamendu horietako asko eta asko, %80k baino gehiagok bai behintzat. Zenbait tresna -berogailua, ur
beroa eta arropa-garbigailua-, ordea, erdiek bakarrik zituzten. Berogailuari dagokionez, lau afrikarretik hiruk ez zeukaten halakorik etxean. Zenbait ekipamenduren kasuan -ur beroa eta arropa-garbigailuak, esaterako- jatorrizko herrialdearen garapen-mailak eta egoera ekonomikoak eragina
dutela pentsa genezake. Hala, Magrebeko herrialdeetan jende gehiagok dauzka ekipamendu
horiek etxean, Sahara azpiko Afrikako herrialdeetan eta Senegalen baino.
5. grafikoa. Jatorrizko etxean zituzten ekipamenduak. %
100
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89,9
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90

84,1
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12G. Jarraian irakurriko dizkizudan gauza hauen guztien artean, zein zituen zure etxeak?

Aztertutako aldagaien arabera, bi multzo garbi bereizten dira jaioterrian zituzten ekipamenduei
dagokienez. Berrogei urtetik gorakoak, lehen mailako ikasketak dituztenak, Araban bizi direnak,
senegaldarrak eta Sahara azpiko afrikarrak, duela sei urte baino gehiago etorri zirenak eta beren
herria premia ekonomikoengatik utzi zutenak Afrikako herritarren batez bestekoak dituenen azpitik
zeuden instalazioak zituzten etxean. Unibertsitate-ikasketak dituztenak, aljeriarrak edo arrazoi pertsonalengatik etorri direnak aurkitzen ditugu beste muturrean. Beste aldagai batzuek -sexuak, adinak, itzultzeko asmoak, etab.- ez dute eragin handirik puntu honetan.
Bestalde, irabazten zutenarekin ondo bizitzeko adina ote zuten ala estutasun ekonomikorik ote
zuten galdetu zaie etorkinei. %60k inguruk esan dute estutasunak zituztela beren herrian, eta
%40ek ezetz. Premia ekonomikoa ez da emigratzeko adina arrazoia bere horretan, baina jendea
emigratzera bultzatzen duten arrazoietako bat izaten da askotan.
Zehazkiago, %8,5 goseak bizi ziren, %51ek estutasun ekonomikoak zituzten baina goserik ez,
%28,9 eroso bizi ziren eta %9,6k bakarrik diote ondo edo oso ondo bizi zirela. Bestalde, ez dugu
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alde handirik aurkitu sexuaren, egoera administratiboaren, iristeko urtearen edo itzultzeko asmoen
arabera. Berrogei urtetik gorakoak dira estutasun ekonomikorik gehien izan dituztenak, %82,6ek
hain zuzen ere. Ikasketen arabera, berriz, lehen mailako ikasketak dituztenek batez bestekoak
baino premia handiagoak izan dituzte, %13,6k gosea pasatu dute eta %67,5ek estutasun ekonomikoak zituzten. Unibertsitate-ikasketak egindakoek, aldiz, batez bestekoak baino premia ekonomiko gutxiago zituzten. Senegaldarrak dira premiarik handienak izan dituztela esaten dutenak.
Bizkaian bizi diren etorkinak dira, senegaldarrekin batera -nazionalitate horietako gehienak lurralde
horretan bizi dira-, jaioterrian premiarik gehien izan dutenak. Logikoa denez, beren herrialdea uzteko arrazoi ekonomikoak izan zituztela diotenen artean gutxiago dira beren jaioterrian ondo bizi zirela diotenak (%3,6). Aldiz, arrazoi pertsonalengatik etorri zirenetako gehienek ez zuten estutasun
handirik beren herrian.

1.5. Ama-hizkuntzak
Azterketa honetarako inkestatu ditugun afrikarrek 34 ama-hizkuntza aipatu dizkigute guztira. Dena
den, horietako hamabi kenduta, gainerakoek ez dira %1etik pasatzen. Hauek dira inkestatu ditugun pertsonen ama-hizkuntza garrantzitsuenak, hizlari kopuruaren arabera: arabiera (%55,1), frantsesa (%10,3), wolofera (%9,4), Marokoko arabiera (%9) eta berberera (%6,9). Kontuan izan behar
dugu galdekatutakoen %70 Marokotik eta Aljeriatik datozela, eta bi herrialde horietan arabiera dela
hizkuntza nagusia.
6. grafikoa. EAEn finkatutako afrikarren ama-hizkuntzak (%)
9,3
6,9
Arabiera
Frantsesa

9,0

Wolofera

55,1

9,4

Marokoko arabiera
Berberera
Besterik

10,3
42G. Zein d(ir)a zure ama-hizkuntza(k)?

2. Migrazio-proiektua
2.1. Emigratzeko ideia
Afrikarren %67,6k diote beraiek erabaki zutela emigratzea, %6,4ren kasuan bikotekidearen ideia
izan zen, %21,3en kasuan familiarena eta %2,7 lagunen batek konbentzituta etorri ziren. Gerrek,
arrazoi politikoek eta halakoek eraginda %0,6ek emigratu zuten. Hortaz, garbi gelditzen da erabaki pertsonalengatik etorri zirela gehien-gehienak, hamarretik ia zazpi hain zuzen ere. Datu horrek
gainerakoetatik bereizten du Afrikatik etorritako emigrazioa, Latinoamerikatik etorritakoen artean,
adibidez, arrazoi familiarrek pisu handiagoa baitute, eta horregatik dira emakumezkoak hango etorkin gehienak.
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Sexuaren arabera, emigratzeko erabakia beraiek hartu zutela diotenen artean gizonezkoak gehiengoa direla ikusten dugu. Emakumeen kasuan, berriz, gehiago dira senarrak erabakita etorri zirenak.
Hitzaurrean azaldu dugunez, Afrikako etorkin gehien-gehienak gizonezkoak dira. Ildo berari jarraiki, emakumeek gehiago emigratzen dute arrazoi familiarrengatik gizonek baino (%33,9 eta %17,2,
hurrenez hurren).
7. grafikoa. Nork erabaki zuen emigratzea? (%)
0,9
0,6

0,6

0,6

Nire ideia izan zen

21,3

Senarrak/Emazteak
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16G. Nori otu zitzaion emigratzea? Honako aukera hauen artetik, zein da zure egoerara hobekien egokitzen dena?

Emigratzeko arrazoi garrantzitsuenak multzokatuta, arrazoi hauek nagusitzen zaizkigu: lana
(%43,4), ekonomia (%20,7), familia (%18,1) eta kultura (%7,9). Aurreko arrazoien atzetik agertzen
dira hobekuntza pertsonala (%1,5), arrazoi politikoak (%4,1) eta gainerako arrazoiak (%3,9).
%63,7k arrazoi ekonomikoengatik emigratu zuten, bai lanpostu hobea lortzeko (%43,4), bai ekonomikoki hobetzeko (%20,7). Arrazoi familiarrengatik etorritakoek osatzen dute hurrengo multzoa
(%18,1), eta hasieratik bikotekiderekin datozenak edo, geroago, familia-elkartzearen bidez etortzen
direnak nabarmentzen dira haien artean. Multzo txikiagoa osatzen dute arrazoi kulturalengatik etorritakoek (%7,9). Bi azpimultzo bereizten dira haien artean: ikasteko etorritakoak eta errealitate
berriak hobeto ezagutzeko etorri direnak. Azkenik, arrazoi politikoengatik emigratzen dutenak
dauzkagu, %4,1ekin, oso kopuru txikia Afrikatik etorritako etorkin guztien artean.
Sexuen arabera, nabarmen-nabarmena da askoz gehiago direla senarrarekin batera emigratzen
duten (%28) edo geroago harekin elkartzen diren emakumeak (%16,1), alderantzizko kasuak baino
(%4,6 eta %5,2, hurrenez hurren). Emakumeen artean, gutxiago dira lanpostu hobea lortzeko etorritakoak. Azpimarratu beharreko beste alderdi batzuk:
• Lehen mailako ikasketak dituztenen artean, gehiago dira premia ekonomiko larriengatik emigratu dutenak, eta lehen mailako ikasketa ofizialak dituztenen artean laneko arrazoiak nagusitzen dira. Unibertsitate-ikasketak dituztenek garrantzi handiagoa ematen diete diruarekin
edo lanarekin zerikusirik ez duten beste arrazoi batzuei, ikasketei eta lanbidea garatu ahal
izateari adibidez.
• Nazionalitateen arabera, senegaldarrek osatzen dute behar ekonomikoengatik eta lanpostu
hobea lortzeko etorritakoen multzorik handiena (%14,9 eta %42,6, hurrenez hurren). Arrazoi
ekonomikoen nagusitasuna eta gorago aipatutako beste datu batzuk ikusita, pentsatzekoa da
senegaldarrek egoera kaskarragoa dutela jaioterrian.
• Gurera iristeko urteari dagokionez, duela sei urte baino gehiago iritsi zirenen artean daude
bikotekidearekin eta gurasoekin etorritako gehienak eta beste leku batzuk ezagutzearren etorritakoen gehienak, eta multzo horretan gutxiago dira lanpostu hobea lortzeko etorri zirenak.
Alderantzizkoa gertatzen da duela bi urte baino gutxiago iritsitakoekin, gehienak lanpostu
hobea lortzeko etorri baitira. Horrek argi erakusten digu gaur egungo migrazio-fluxuek duten
oinarri ekonomikoa, beste garai batzuetan pisu handiagoa zuten beste faktore batzuen kalte-

19
19

afrikarrak_v1.qxp

09/07/2008

13:55

PÆgina 20

Afrikar biztanleria EAEn 2007 - Sintesia

tan (politikoak, kulturalak, ideologikoak…). Dena den, gerora osatutako arrazoibideak egon
litezke erantzun horien atzean, hau da, gurean finkatu ondoren garrantzi gutxiago ematea
arrazoi ekonomikoei eta handiagoa, berriz, beren ekimen pertsonalaren dimentsio kulturalari.
• Beren jaioterrira itzultzeko asmoa dutenen artean ikasleak nagusitzen dira eta harrera egiten
dien herrialdean ikasi ondoren jaioterrira itzultzeko logikari erantzuten dio joera horrek.
5. taula. Emigratzeko arrazoi nagusiak (%)
Guztira
Bikotekidearekin etorri nintzen

10,3

Senideekin elkartzeko

7,8

Arrazoi familiarrak

18,1

Premia ekonomikoengatik

6,7

Nire herrialdeko egoera ekonomikoagatik

14,0

Arrazoi ekonomikoak

20,7

Lana bilatzeko

14,9

Lanpostu hobea bilatzeko

28,5

Laneko arrazoiak

43,4

Nire enpresak erabakita

0,3

Nire lanbidean hobera egiteko

1,2

Lanbidean hobetzea

1,5

Ikasteko

4,9

Beste leku eta herri batzuk ezagutzeko

3,0

Arrazoi kulturalak

7,9

Gizarte libreago batean bizitzeko

2,2

Nire herrialdeko gatazka armatuengatik

1,0

Jazarpen pertsonalagatik

0,9

Arrazoi politikoak

4,1

Beste arrazoi batzuengatik

3,9

ED/EE

0,1

Guztira

100

17aG. Zein izan zen zure herrialdetik irtetera bultzatu zintuen arrazoi nagusia? Honako arrazoi hauen artetik, zein da zure egoerari hobekien egokitzen zaiona?

Emigratzean zituzten itxaropenei dagokienez, %58,5ek ziur zeukaten beren egoera hobetuko zela,
%25ek hobetzeko aukera ugari zeuzkatela uste zuten, %6,2k ez zuten hobetzeko itxaropen handirik eta %5,5ek ez zuten ezer pentsatua horren inguruan. Hortaz, %85ek inguruk hobetzeko itxaropena zuten beren jaioterritik abiatzean.
6. taula. Emigratzean hobetzeko itxaropena, ikasketa-mailaren arabera (% bertikalak)
Ikasketa-maila
Guztira

Lehen mailakoak

Lehen mailako ofizialak

Bigarren mailakoak

LH II eta unib.

Itxaropen handia

58,5

57,1

62,5

57,1

58,0

Itxaropen handi samarra

25,0

28,8

24,3

22,9

24,0

Itxaropen txikia

6,2

6,3

3,7

7,1

7,3

Ez zuen horretan pentsatu

5,5

3,7

3,7

7,1

7,3

ED/EE

2,8

4,2

2,2

2,0

4,0

Guztira

100

100

100

100

100

18aG. Zure herrialdetik irteterakoan, zure bizitza hobetzeko zer esperantza zenuen?
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Arrazoi familiarrengatik emigratu zutenek hobetzeko aukera handi samarrak izango zituztela espero zuten. Datuon arabera ikusten denez, duela urte gehien etorri zirenek ez zeukaten oso garbi
hona iristean zer-nolako aukerak izango zituzten eta ez zeukaten itxaropen garbirik ere hemen aurkituko zutenaren inguruan. Era berean, emigratzeko arrazoia ekonomia beharrean garapen pertsonala dela diotenek beren herrialdea utzi zutenean ez zuten oso garbi onera egingo zuten ala ez,
eta ez zekiten emigratzeak mereziko zien ala ez. Logikoa denez, ekonomikoki hobetzearren etorri
direla diotenek hobekuntza hori lortzeko edo, besterik ez bada, objektibatzeko aukera handiak
dauzkate, eta normala da, beraz, itxaropen eta ziurtasun handiagoa izatea. Beste arrazoi batzuengatik etorri zirenek, berriz, zalantza handiagoak dauzkate, beren egoera faktore zehaztugabe eta
ez-materialen mende dagoelako gehiago. Galdera honekin bukatzeko, arrazoi familiarrengatik etorritakoek garbiago ikusten dute emigrazioak zer ekarriko dien, helburu argi batengatik emigratzen
dutelako: taldearen itxaropenak egia bihurtzeko. Gainera, familia-bateratzea emigratu duen senideak egoera egonkor samarra lortu duenean egiten da normalean.

3. Bidaia
EAEn finkatutako afrikarrek emigratu zutenean zuten batez besteko adina 24,95 urte ziren, ia 25
urte, beraz. Datu horretan ez dago alde nabarmenik, sexuaren, lurralde historikoaren edo itzultzeko asmoen arabera.

3.1. Garraiobideak
Afrikarrek beren lehen bidaia egiteko garraiobide ugari erabiltzen dituzte. Autobusa da gehien erabilitako bidea (%59,3), eta beste garraiobide hauek datoz ondoren, garrantziaren arabera antolatuta: itsasontzia edo yatea (%53,5), hegazkina (%42,3), autoa (%27,6), trena (%10,6), txalupa edo
patera (%4,8) eta besterik (%0,9).
Sexuen arabera, emakumeek gehiago erabiltzen dute autoa gizonek baino, eta gizonek gehiago
erabili dituzte paterak eta txalupak emakumeek baino (%6,5 eta %1,8, hurrenez hurren). Pateren
gizonezko izaera asko azpimarratzen eta azaleratzen da hedabideetan. Kamioia ere ez-ohiko
garraiobidea da, eta arriskutsu samarra, eta gizonezkoek gehiago erabiltzen dute emakumeek
baino. Lehen mailako ikasketak dituztenek gutxiago erabiltzen dute hegazkina (%31,9) eta unibertsitate-ikasketak dituztenek gehiago (%55,3).
Bidaia ordaintzeko moduari dagokionez, %28,2k behar beste diru bazuten, askorik aurreztu behar
izan gabe; %16,8k askotxo aurreztu behar izan zuten; %36ek senideei eskatu zieten dirua; %4,9k
lagunei eta %5,1ek ez zuten bidaia ordaindu behar izan. Nabarmentzekoa da oso gutxik eskatu
zutela maileguren bat bidaia finantzatzeko, banketxeei (%0,7) nahiz bestelako bide informalagoak
darabiltzaten pertsona eta taldeei (%1,7). Dena den, gehien-gehienek inori dirua eskatu behar izan
zioten bidaia ordaindu ahal izateko. Xehetasunak:
Bidaia ordaintzeko dirua eskuratzeko batez beste behar izandako denbora 2,24 urte izan ziren.
Sexuaren, egoera administratiboaren edo itzultzeko asmoen arabera ez da alde handirik azaldu.
Gainerako aldagaietan alde hauek aurkitu ditugu:
• Unibertsitate-ikasketak dituztenek denbora gutxiago behar izan zuten dirua aurrezteko (1,48)
bigarren mailako ikasketak, lehen mailako ikasketa ofizialak eta lehen mailako ikasketak dituztenek baino (2,49, 2,21 eta 2,38, hurrenez hurren).
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• Sahara azpiko afrikarrek denbora gehiago behar izan zuten marokoarrek baino: 2,86 lehenbizikoek eta 1,74 bigarrengoek.
• Hemen sei urtetik gora eta bi urte baino gutxiago daramatzatenek denbora gutxiago behar
izan zuten bi eta sei urte artean daramatzatenek baino (1,94, 1,83 eta 2,67 urte, hurrenez
hurren).
• Beren egoera ekonomikoa hobetzearren emigratu zutenek denbora gutxiago behar izan
zuten (1,84) dirua aurrezteko arrazoi familiarrengatik (3,75), pertsonalengatik (2,92) eta bestelako arrazoiengatik (3) etorri zirenek baino.
Afrikarrak gurera iritsi zireneko batez besteko urtea 1999,14 izan zen, eta batez beste 48,40 hilabete daramatzate gure artean. Dena den, badago desberdintasunik datu horietan:
• Sexuaren, ikasketen eta itzultzeko asmoen arabera ez da alde nabarmenik agertzen.
• Adinari dagokionez, zenbat eta zaharragoa izan orduan eta denbora luzeagoa daramate
hemen, eta logikaren barruan sartzen da hori. Hala, 40 urtetik gorakoak gurera iristeko urtea
1994,61 izan zen, 30-40 urte bitartekoak 1998,93an iritsi ziren eta 18-29 bitartekoak
2001,12an.
• Lurralde historikoen arabera, afrikarrek denbora gehiago daramate Gipuzkoan bizitzen
Bizkaian eta Araban baino.
• Egoera administratiboak eragin handia du hemen, gurean zenbat eta denbora gehiago eraman orduan eta egoera egonkorragoa eta erregularizatuagoa baitute etorkinek. Behin betiko
bizileku-baimena dutenen artean 1994,53 izan zen hona iristeko batez besteko urtea. Aldi
baterako baimena dutenena, berriz, 2000,39, eta egoera irregularrean daudenena 2002,71.
• Nazionalitateen arabera, Sahara azpiko afrikarrak dira aspaldien etorri zirenak, 1997,61ean
batez beste. Marokoarrak eta aljeriarrak datoz ondoren (1999,90 eta 1999,61, hurrenez
hurren). Berrikien iritsi direnak senegaldarrak dira, 2001 urte hasieran iritsi baitziren batez
beste.
• Beren herrialdetik joateko arrazoiei dagokienez, beren kezka pertsonalengatik eta antzeko
arrazoiengatik etorri zirenak dira gure artean denbora gehien daramatenak. Arrazoi ekonomikoengatik emigratu zutenak dira berrikien iritsitakoak. Datu hauen guztien arabera ikusten
dugu azken urteetan emigrazio ekonomikoa ari dela nagusitzen, bestelako arrazoi edo motibazio pertsonalagoen gainetik. Beste hipotesi bat izan liteke etorkinek gurean finkatu eta erregularizatu ondorenean migrazio-prozesuaren interpretazioa aldatu eta arrazoi pertsonalak
aipatzen dituztela orduan, arrazoi ekonomikoak beharrean.
Gorago esan dugunez, afrikarrek gurean daramaten batez besteko denbora 48,40 hilabete dira,
hots, lau urte eta erdi inguru. Batez besteko hori erreferentziatzat hartuta, alderdi hauek nabarmendu behar ditugu:
• Sexuaren arabera, emakumeek denbora gehiago daramate hemen gizonek baino: hemezortzi hilabete inguru gehiago.
• Adinaren arabera, eta gorago aipatutako joerari jarraiki, zaharrenak dira gurean denbora
gehien daramatenak.
• Lurralde historikoen arabera, Gipuzkoan bizi direnak dira denbora gehien daramatenak
(57,45 hilabete), eta Araban bizi direnak datoz ondoren (55,0 hilabete). Hemen azpimarratu
beharreko alderik handiena Bizkaian bizi direnei dagokie, beste bi lurralde historikoetan
baino askoz denbora gutxiago baitaramate lurralde horretan: 40 hilabete hain zuzen ere. Datu
horri aurrekoa gehitzen badiogu, ondorio honetara iristen gara: Gipuzkoan eta Araban bizi
diren afrikarrak aspaldiago finkatu zirela Bizkaian baino, eta azken lurralde horretako etorkinak beranduago etorri zirela, beraz.
• Aurreko kasuan gertatzen zen bezala, gurean zenbat eta denbora gehiago eraman, orduan
eta egoera erregularragoa dute etorkinek. Behin betiko bizileku-baimena dutenek sei urte eta
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erdi baino gehiago daramatzate hemen, aldi baterako bizileku-baimena dutenek hiru urte eta
erdi baino gutxixeago eta egoera administratibo irregularra dutenek, azkenik, bi urte pasatxo.
• Nazionalitateen arabera, senegaldarrak dira egonaldi laburrena daramatenak: 39,22 hilabete. Aljeriarrak eta Sahara azpiko afrikarrak datoz atzetik (44,66 eta 46,78, hurrenez hurren).
Marokoarrek, azkenik, 52,53 hilabeteko batez besteko egonaldia dute hemen.

23
23

afrikarrak_v1.qxp

09/07/2008

13:55

PÆgina 24

afrikarrak_v1.qxp

09/07/2008

13:55

PÆgina 25

Afrikar biztanleria EAEn 2007 - Sintesia

II. ORAINGO EGOERA (BIZI-BALDINTZAK)
1. Orain dauden udalerrira iristea
EAEn bizi diren afrikarren %21 2000 baino lehen iritsi ziren gure artera, %50,7 2000-2004 artean
eta %28,2 2005-2006 artean. Hortaz, afrikar biztanleriaren %80 inguru azken bospasei urteetan finkatu dela jakinik, migrazio-fenomenoa EAEn 2000-2001 urtetatik aurrera indartu dela ikusten dugu.
Ordura arte, atzerritarren pisua oso txikia zen gure erkidegoan, eta aipatutako urteetatik aurrera
hasi zen fenomeno hori handitzen, Espainiako Estatuko gainerako erkidego gehienetan baino neurri txikiagoan, halere. Sexuaren arabera, 2000 aurretik iritsitakoen artean emakume gehiago daude:
%28 emakume eta %18,7 gizon iritsi ziren urte horren aurretik. Adinaren arabera, 40 urtetik gorakoak dira EAEn bizitzen denbora gehien daramatenak, eta 18-29 urte bitartekoak hemen denbora
gutxien daramatenak.
Hemen ere egoera administratiboak lotura dauka iristeko urtearekin. Behin betiko bizileku-baimena
dutenak dira gure artean denbora gehien daramatenak, eta horien arteko gehienek sei urte baino
gehiago daramatzate hemen (%46,3). Aldi baterako bizileku-baimena dutenen %64,2 2000-2004
bitartean iritsi ziren. Egoera irregularrean daudenak beranduen etorritakoak dira, horietako %57,2
joan deneko bi urteetan iritsi baitziren. Datu honetan egoera administratiboaren eta hemen emandako urte kopuruaren arteko erlazioa ikusten dugu berriz ere: egoera administratiboa zenbat eta
egonkorragoa izan orduan eta luzeagoa hemen egondako denbora, eta alderantziz.
8. grafikoa.

EAEra iristeko urtea, jatorrizko nazionalitatearen arabera (% horizontalak)
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6G. Noiz iritsi zinen EAEra? Gogoratzen al duzu urtea? Eta hilabetea?

1.1. Orain bizi diren udalerria aukeratzeko arrazoiak
Hauek dira bizi diren herriak aukeratzeko afrikarrek aipatutako arrazoiak: %45,1ek familiarekin
batera iritsi zirelako, familiarekin berriro elkartzeko edo bertan bizi zen beren herriko jendea ezagutzen zutelako aukeratu zuten beren herria; %33,4ek herri horri buruz jasoa zuten informazioagatik; %4,2ek lan-kontratua zeukatelako; %2,9ek ikasketengatik eta %10ek ausaz eta beste arrazoi
batzuengatik aukeratu zuten herria. Bizitzeko leku bat aukeratzeko garaian eragin handiena duen
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parametroa lehendik finkatuta egonik harrera-funtzioa egiten dutenekin eratutako sare sozial pertsonalak dira.

1.2. Gelditzeko/joateko asmoak
EAEn bizi diren afrikarren %40k betiko gelditu nahi dute; %23,6ei ez litzaieke axolako hemen gelditzea; %19 bolada baterako daude hemen; %3,9 beste norabaiterako bidean daudela diote eta
%10ek ez dute pentsatu zer egingo duten.
Behin betiko bizileku-baimena dutenak dira betiko gelditzeko asmorik handiena dutenak. Sahara
azpiko afrikarrak gutxiengo dira betiko gelditu ez nahi dutenen artean, eta gauza bera gertatzen da
hemen sei urtetik gora daramatzatenen artean ere. Datu hori egoera administratiboari buruzkoarekin elkartuta, ikusten dugu hemen zenbat eta denbora gehiago eraman eta zenbat eta segurtasun
juridiko handiagoa izan, orduan eta asmo handiagoa dutela etorkinen hemen gelditzeko, bai eta
hori egiteko erraztasun gehiago ere.
Arrazoi pertsonalengatik etorri zirenek joera txikiagoa dute hemen betiko gelditzeko, eta bolada
baterako gelditzeko asmoa izaten dute, edo oraindik ez dute pentsatu zer egin. Azkenik, hemen
gelditu nahi dutenen artean, %62,5ek betiko gelditu nahi dute eta %37,5 gelditu egingo lirateke,
baldintza egokiak lortuz gero. Beren herrialdera itzuli nahi dutenen %82,9k bolada baterako gelditu eta gero joateko asmoa dutela diote, eta %17,1ek diote beste norabaiterako bidean daudela
hemen.

2. Bizi diren herri eta etxeei buruzko xehetasunak
EAEko afrikarren %47,1 Bizkaian bizi dira, %32,2 Araban eta %20,5 Gipuzkoan. Eskualdeen arabera, gehienak hiriburuetan eta hiriburuen inguruko eskualdeetan bizi dira. Joera hori hiru lurralde
historikoetan agertzen da, eta etorkinen joera orokorra izaten da. Kasu honetan, beraz, etorkinen
%70 honela banatuta daude: afrikarren %28 Bilbon bizi dira, %10,3 Donostian eta %30,7 Arabako
lautadan, Gasteiz hartzen duen eskualdean, alegia.
Hiru hiriburuak eta bakoitzaren inguruko eskualdea hartuta, datu hauek aurkitzen ditugu:
• Bilbon gehiago dira egoera administratibo irregularra dutenak, eta gutxiago behin betiko bizileku-baimena dutenak. Araban, aldiz, gehiago dira behin betiko bizileku-baimena dutenak ez
dutenak baino.
• Ikasketen arabera, unibertsitate-ikasketak dituzten gehienak Gipuzkoan bizi dira eta bigarren
mailako ikasketak dituztenak Araban.
• Nazionalitateen arabera, senegaldarrak eta Sahara azpiko afrikarrak Bilbon bizi dira gehienbat, eta aljeriarrak Araban.
• Iristeko urtearen arabera, gure artean bi urte baino gutxiago daramatzatenen ehuneko handiena Bilbon aurkitzen dugu.
• Beren herrialdea uzteko arrazoien artean, Donostian bizi diren afrikarren artean arrazoi pertsonalak eta bestelako arrazoiak dira nagusi, eta unibertsitate-ikasketak dituzten gehienak
han egoteak joera hori berresten du. Hortaz, Donostiako eta Gipuzkoa osoko emigrazioak ez
dio arrazoi edo alderdi ekonomikoei erantzuten, beste bi lurralde historikoetan gertatzen den
bezala.
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• Azkenik, bertan gelditzeko eta beren herrialdera ez itzultzeko asmoa handiagoa da Araban
bizi direnen artean, beste bi lurraldeetan bizi direnen artean baino.
Bizi diren etxebizitza motari dagokionez, %70,5 pisu batean bizi dira, beste pertsona batzuekin
batera nahiz bakarrik; %17,5 pisu batean alokatutako gela batean; %5,5 pasadizokoen etxe batean bizi dira edo ez dute etxerik; %3,5 familia bakarreko etxe batean bizi dira eta %3 beste etxe
motaren batean (gela batean lantokian, hotel batean, pentsio edo ostatu batean, elkarteren baten
pisuan, txabola edo antzeko lekuren batean). Ikusten denez, gehienak pisuetan bizi dira, baina
nabarmentzekoa da afrikarren %5,5 aterpetxeetan edo kalean bizi direla.
Segurtasun falta administratiboak lotura estua izaten du etxebizitza izateko segurtasun faltarekin,
eta, hortaz, egoera administratibo irregularra duten afrikarrak gutxiago bizi dira pisuetan eta gehiago alokatutako logeletan eta pasadizokoen etxeetan. Iristeko urtean ere aurreko puntuan ikusitako
joera bera aurkitzen dugu hemen: gurean zenbat eta luzaroagoan egon orduan eta egonkortasun
handiagoa. Bi urte baino gutxiago daramatzatenak gutxiago dira pisua lortzen dutenen artean, eta
gehiago elkarteren baten pisuan edo aterpetxe batean bizi direnen artean. Datu horrek erakusten
digunez, egoera administratibo irregularra dutenak eta EAEra berriki iritsi direnak dira prekarietate
handiena dutenak. Aipatutakoen tankerako egoitza prekarioetan egotea gizarteratzen laguntzeko
behin-behineko abiapuntua ote den edo, alderantziz, etorkinen bazterketa kronifikatzen ote duen
aztertu beharko litzateke. Adinaren, ikasketen, lurralde historikoaren, nazionalitatearen eta beren
jaioterritik joateko arrazoien arabera ez da alde handirik antzematen hemen.
Etxe batean bizitzeko gutxieneko baldintzei dagokienez, afrikar gehien-gehienek baldintza horiek
dauzkate etxean. Kasu guztietan ere, %95ek argindarra, ura, bainua dutxarekin edo bainuontziarekin, telebista, hozkailua, ur beroa eta garbigailua dauzkate etxean. Ehuneko horren azpitik dagoen
elementu bakarra berogailua da, eta %80ek daukate. Datu hauek haien jaioterrian zituzten elementuekin aldaratuta, hemen han baino gauza gehiago dauzkatela ikusten dugu, eta migrazio-proiektuari esker hobeto bizi dira, alor honetan behintzat.
9. grafikoa. Oraingo etxean dituzten bizi-baldintzak
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28G. Jarraian irakurriko dizkizudan gauza hauen guztien artean, zein ditu zure bizilekuak?
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3. Hezkuntza
Lan honetan lehenago aipatu dugunez, afrikarren %26,8ek lehen mailako ikasketak dituzte,
%31,1ek bigarren mailako ikasketak, %13k unibertsitate-ikasketak, %11,7k irakurtzen eta idazten
dakite bakarrik eta %2,7 analfabetoak dira.
Beren jaioterritik abiatu zirenetik, %43,8k ikasketaren bat egin dute edo egiten ari dira, eta %56 ez.
Sexuaren, adinaren, lurralde historikoaren, egoera administratiboaren, nazionalitatearen nahiz iristeko urtearen arabera ez da alde nabarmenik antzematen hemen. Ikasketa-mailari dagokionez,
jatorrian maila apalena zutenek ikasketa gutxiago egin dituzte hemen, eta alderantziz, unibertsitate-ikasketak zituztenek ikasten jarraitu dute. Kontuan izan behar dugu azken horietako asko ikasten jarraitzeko eta beren ikasketa-maila hobetzeko etortzen direla hona, hain zuzen, edo ikasten
jarraitzeko erabaki estrategikoa hartzen dute, bestela, lanpostu hobea lortzeko.
Hemen ikasketak egin edo egiten dituztenen artean %54,5ek hizkuntzak ikasi dituzte, %13k oinarrizko ikasketak edo alfabetatzeko ikastaroak egin dituzte, %41,6k lan-munduarekin zerikusia dutenak, %9,6k unibertsitate-ikasketak eta %16,2k bestelakoak. Hortaz, atzerritarrek lan-munduratzeko
nahiz gizarteratzeko ikasketak egiten dituzte gehienbat: batetik, hizkuntzak ikasten dituzte eta, bestetik, lan-munduratzearekin zerikusia duten ikasketak. Bigarren mailan gelditzen dira unibertsitatenahiz alfabetatze-ikasketak, ez dutelako halako loturarik gorago aipatu ditugun alderdiekin.
Gaztelaniaren ezagutza-mailari dagokionez, %24,2k diote oso maila ona dutela, %42,5ek maila
ona, %26,8k erdipurdikoa, %4,8k oso txarra eta %0,1ek bakarrik diote ez dakitela batere gaztelaniaz. Gaztelania maila on samarra dutela ikusten da datu hauetan.
Euskararen kasuan, datuak oso bestelakoak dira: %76,6ek diote batere ez dakitela, %12,2k oso
maila kaskarra dutela, %4,3k kaskarra, %4,2k erdipurdikoa eta %0,4k bakarrik diote maila ona
dutela. Ondorengo grafikoan ikusten denez, euskarari buruzko datuek gaztelaniari buruz aipatu
ditugunen aurkako joera dute.
10. grafikoa. Gaztelaniaren eta euskararen ezagutza-maila
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4. Egoera legal eta administratiboa
Hauxe da EAEn bizi diren afrikarren egoera administratiboa: %7,4k espainiar nazionalitatea dute,
ia %24k behin betiko bizileku-baimena dute, %39,7k aldi baterako baimenaren bat dute (hasierakoa, berritua, lanerakoa nahiz bizitzekoa), %1,6k ikastekoa, %0,3 asilo-eskatzaileak dira, %1,3 errefuxiatuak eta %24 egoera irregularrean daude. Hortaz, gurean bizi diren afrikarren hiru laurden
baino gehiago modu erregularrean bizi dira hemen, eta aldi baterako baimenaren bat dute horietako gehienek. Asiloa edo errefuxiatu izaera eskatu dutenen pisua oso oso txikia da: kopuru osoaren %1,6.
11. grafikoa. Egoera administratiboa eta iristeko urtea
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24G. Zein da zure egungo egoera dokumentuei dagokienez?

Horrenbestez, irregular egotetik behin betiko bizileku-baimena eta nazionalitatea lortu arte dagoen
bidean, berezitasun hauek ikusten ditugu:
• Zenbat eta zaharragoak izan orduan eta egonkortasun handiagoa, egoera administratibo
hobea eta denbora gehiago hemen bizitzen.
• Lurralde historikoen arabera, Gipuzkoan daude nazionalizatutako gehienak, Araban gero eta
Bizkaian, azkenik, oso atzetik.
• Nazionalitateen arabera, senegaldarrak eta Sahara azpiko afrikarrak dira irregulartasun handiena dutenak, marokoarrak eta aljeriarrak baino geroago iritsi direlako gurera.
Hortaz, EAEn bizi diren afrikarren laurdena inguru egoera irregularrean daude. Horietatik %47,6
baimenik gabe iritsi ziren eta ez dute lortu beren egoera erregularizatzerik, %30 baino gehixeago
turista bezala sartu ziren eta bertan gelditu ziren, %0,6 ikasle moduan sartu ziren, %3 lan-baimenarekin sartu ziren baina ezin izan dute baimen hori berritu eta %2,4 bizileku-baimenarekin sartu
ziren baina ez zuten berritzerik izan. %14,5ek ez diote galdera honi erantzun edo ez zekiten erantzuna. Datu horietatik ondorioztatzen dugu egoera irregularrean dauden gehienak baimenik gabe
edo turista moduan sartu zirela, eta oso gutxi direla modu erregularrean sartu ondoren egoera hori
galdu dutenak.
Egoera administratibo eta legalarekin jarraituz, oso garrantzitsua da erroldatzea, edozein egoera
administratibotako jendeak baitauka erroldan inskribatzeko eskubidea. Gainera, eskubide eta zerbitzu batzuk eskuratzeko bidea izan liteke erroldatzea, eta existitzen direla erakusteko eta hemen
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noiztik dauden jakiteko bidea ere bai, kasu askotan. EAEren kasuan, adibidez, osasun-sistemara
joateko eta, denbora-tarte bat igarotakoan, gizarte-prestazio batzuk eskatzeko aukera ematen du
erroldan izena emanda egoteak. Oinarrizko errenta da prestazio horien arteko ezagunena.
Afrikarren %89,4 erroldatuta daude, eta %10,6 ez. EAEn bizi diren afrikar gehien-gehienak erroldatuta daude, beraz, baina %10 estatistiketatik kanpo daude, eta ez dakite horrek zer-nolako kalteak
ekartzen dizkien: adibidez, EAEn bizi direnak erregularizatzeko garaian, erroldatzeko eguna erabiltzen da hemen zenbat denbora daramaten jakiteko froga nagusitzat.
Sexuaren arabera, emakume gutxiago daude erroldatu gabe gizonak baino, %5,4 eta %12,2,
hurrenez hurren. Hortaz, badirudi afrikar emakumeak gehiago erregularizatzen direla gizonak
baino. Era berean, egoera administratibo irregularra dutenak dira gutxien erroldatzen direnak:
%71,7 erroldatuta daude eta %27,1 ez. Kopuru horiek ikusita nabarmenago agertzen zaigu egoera irregularrean daudenen prekarietate administratiboa. Zentzu horretan, egoera administratibo
irregularrean daudenentzat erroldatzea prestazio eta zerbitzu batzuk eskuratzeko bide administratiboa da baina, hain zuzen ere, egoera irregularra dutenak dira erroldan gutxien izena emanda daudenak. Dena den, hori ez da ez harritzekoa, ez ilogikoa. Paradoxikoki, eskubide eta prestazio batzuk jaso ahal izateko erroldatzeko premia handiena dutenak dira gutxien eskatzen dutenak, bai
informaziorik ez dutelako bai hemen bolada labur baterako daudelako.
12. grafikoa. Erroldatzea, egoera administratiboaren eta iristeko urtearen arabera
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26G. Erroldatuta al zaude?

Senegaldarrak dira gutxien erroldatzen direnak: %17,8 ez daude inongo udalerritan erroldatuta.
Iristeko urtearen arabera, gure artean zenbat eta denbora gehiago eraman orduan eta erroldatu
gabeko gutxiago: %23,6 daude erroldatu gabe gurean bi urte baino gutxiago daramatzatenen artean, %6,9 bi eta sei urte artean daramatzatenen artean eta %2,1 gurean sei urtetik gora daramatzaten artean.
Erroldatu gabe dauden artean %53,4 ez dira saiatu ere egin, eta %39,7 saiatu dira baina ez dute
lortu. Hortaz, erroldatu gabe daudenen erdia baino gehiago saiatu ez direlako daude erroldatik
kanpo.
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5. Laneko egoera
Etorkinen laneko egoerak berebiziko garrantzia du haien migrazio-proiektuan eta gizarteratze-mailan, eta afrikarren kasuan ere horixe bera gertatzen da. Hala, afrikarren erdia landuna da, %34,2
langabezian daude eta %15,2 jarduerarik gabe (erretiratuta, etxeko andrea). Langabezia-tasa hori
oso handia dela pentsa genezake eta bertakoenaren oso gainetik dago, afrikarrak direlako lanmunduratzeko zailtasunik gehien dutenak. Dena den, etorkinen jarduera-tasak bertakoenen oso
gainetik daude.
13. grafikoa. EAEn bizi diren afrikarren laneko egoera
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46G. Lehenago zure dokumentuen egoerari buruz hitz egin dugu, baina zein da zure egungo egoera lanari dagokionez?

Afrikarren laneko egoerari dagokionez, txosten honetan erabilitako aldagaiak oinarritzat hartuta,
berezitasun hauek aurkitu ditugu:
• Emakume gutxiagok dute lanpostu bat gizonek baino: %35,7 eta %54,7, hurrenez hurren. Era
berean, emakumeek gizonek baino langabezia gutxiago dute, eta, pentsatzekoa denez,
gehiengoa dira jarduerarik gabekoen artean: gizonen %5,7 eta emakumeen %44,6. Lan-merkatuan sartzea zailagoa da afrikarrentzat beste kontinente batzuetatik datozenentzat baino,
eta zailagoa Afrikako emakumeentzat gizonentzat baino.
• Lehen mailako ikasketak dituztenen artean, landun gutxiago eta jarduerarik gabeko gehiago
aurkitzen ditugu.
• Egoera administratiboaren arabera, behin betiko bizileku-baimena dutenek laneko egoera
hobea dute egoera irregularrean daudenek baino. Lehenbizikoen artean, %59,6 landunak
dira, eta bigarrenen artean, %30,7. Langabeen artean ere joera hori bera aurkitzen dugu:
behin betiko bizileku-baimena dutenen %22,5 daude langabezian, eta kopuru hori %54,2ra
igotzen da egoera administratibo irregularra dutenen artean. Azken hori nabarmentzekoa da,
afrikar etorkinen artean egoera administratibo irregularra dutenen erdia lanik gabe daude eta.
• Nazionalitateen arabera, senegaldarrek dute enplegu-tasarik handiena (%67,3) eta langabeen eta jarduerarik gabeen ehunekorik txikiena, ondorioz. Datu horien arabera, EAEko senegaldar gehienak gizonezkoak direla ikusten dugu. Sahara azpiko afrikarren artean batez bestekoaren gainetik dago langabezia-tasa. Eta jarduerarik gabekoen artean, marokoarrek eta
aljeriarrek antzeko ehunekoa dute, senegaldarrena eta Sahara azpiko afrikarrena baino handiagoa. Hortaz, Magrebetik etorritakoek lan-merkatuan parte-hartze txikiagoa dute Sahara
azpiko Afrikatik etorritakoek baino. Magrebeko emakumeak gutxiago lan-munduratzeak arrazoi kultural sakonak dauzka eta marokoarren eta aljeriarren artean familia-elkartzeek izandako eragin handiagoaren ondorioa da joera hori, elkartze horiek egitea zailagoa izaten baita
senegaldarren kasuan.
• Iristeko urtearen arabera, gurean bi urte baino gutxiago daramatzatenek lan gutxiago izaten
dute eta langabezian egoten dira gehiago. Aldiz, EAEn sei urtetik gora daramatzatenen artean langabezia gutxiago egoten da. Hortaz, EAEn bizitzen zenbat eta denbora gehiago eraman orduan eta lan-munduratze hobea eta egonkorragoa.
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• Azkenik, arrazoi pertsonalengatik emigratu dutenek gehiago lan egiten dute eta langabezia
gutxiago izaten dute. Arrazoi pertsonalengatik etorritakoek ikasketa-maila handiagoa izaten
dutela ikusi dugu, eta, hortaz, ez da harritzekoa lan-egoera hobea izatea haiek.
• Gainerako aldagaietan ez da batez bestekoaren aldean desberdintasun handirik agertzen.
14. grafikoa. Laneko egoera, nazionalitatearen eta sexuaren arabera
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46G. Lehenago zure dokumentuen egoerari buruz hitz egin dugu, baina zein da zure egungo egoera lanari dagokionez?

Beste inoren kontura lan egiten dutenen %56,2k aldi baterako kontratua dute, %23,4k kontratu
mugagabea eta %19k ez dute kontraturik. Lehen mailako ikasketak dituztenek joera handiagoa
dute kontraturik gabe lan egiteko: %32,7. Hortaz, zenbat eta hezkuntza-maila apalagoa orduan eta
lan-baldintza kaskarragoak. Era berean, egoera administratiboak eragin handia du kasu honetan:
egoera administratiboa zenbat eta egonkorragoa izan kontratu mota ere egonkorragoa izaten da.
Izan ere, behin betiko bizileku-baimena dutenen %40,4k kontratu mugagabea dute eta baimenik
ez dutenen %4,7k bakarrik dute horrelako kontratua. Bestalde, behin betiko bizileku-baimena dutenen %6,1ek bakarrik lan egiten dute kontraturik gabe, eta ehuneko hori %74,4raino igotzen da egoera irregularra dutenen artean. Hori guztia ez da harritzekoa: indarrean dauden legeen arabera,
lan-kontratua eduki behar da lan-baimena lortzeko eta, era berean, lan-kontratua lortzeko egoera
erregularrean egon beharra dago.
Nazionalitateen arabera, aljeriarrek dute laneko egonkortasunik handiena eta senegaldarrek txikiena. Kontratu mugagabea dute lehen multzokoen %41,3k eta %11,1ek bakarrik bigarren multzoan.
Kontratazioen beste muturrean, senegaldarren herenak inguruk kontraturik gabe lan egiten du, iristen azkenekoak izanik irregulartasunik handiena dutenak direlako, beharbada.
7. taula. Lan-kontratuak, egoera administratiboaren eta iristeko urtearen arabera
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47bG. Kontratu mota
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Iristeko urteak eragin nabarmena du hemen, egonaldia zenbat eta luzeagoa izan egonkortasuna
ere handiagoa baita, eta alderantziz. Kontratu mugagabea dutenen ehunekoa %8,3 da gurean bi
urte baino gutxiago daramatzatenen artean, eta sei urte baino gehiago daramatzatenen artean
%36,2raino iristen da. Kontraturik gabe lan egiten dutenen artean, alderantzizko erlazioa aurkitzen
dugu: egonaldia zenbat eta luzeagoa izan orduan eta kontraturik gabeko lan gutxiago. Sei urte
baino gehiago daramatzatenen artean %6,9 ari dira kontraturik gabe, bi eta sei urte artean daramatzatenen %12,3 eta bi urte baino gutxiago daramatzatenen %50. Bestela esanda: inoren kontura lan egiten duten afrikarren artean, gurean bi urte baino gutxiago daramatzatenen erdiak ez du
inolako kontraturik.
Kontratuen %92,2 hemen bertan egin dira eta %3 afrikarren jaioterrian. Datu horien arabera, kontratu gehienak hemen egiten direla ikusten dugu eta ez Afrikan hona abiatu aurretik, eta gaur egun
fluxuen kudeaketa etorkinak iritsi eta finkatu ondoren egiten dela.
Lan nagusian asteko 41,27 sartzen dituzte batez beste. Sexuen arabera, gizonek emakumeek
baino lanordu gehiago sartzen dituzte batez beste: 42,5 eta 34,5, hurrenez hurren. Senegaldarrek
beste nazionalitateetakoek baino gehiago lan egiten dute: 46 ordu batez beste.
Soldatei dagokienez, inkestatutakoen %43k 1.000 eta 1.499 euro artean kobratzen dituzte beren
lan nagusiarengatik, %29,5ek 500 eta 999 euro artean, %7,2k 300 eta 499 euro artean eta %5,8k
300 euro baino gutxiago. Gehien irabazten dutenen artean, %2,9k 1.500 eta 1.999 euro artean
jasotzen dituzte eta %1,4k 2.000tik 2.999 eurora bitartean. Nabarmentzekoa da, bestalde, hamarretik batek ez dakitela erantzuten edo ez dutela erantzun nahi izan. %75 pasatxok, beraz, 500 eta
1.500 euro artean irabazten dituzte.
15. grafikoa.Lanpostu nagusiak hileko emandako diru-sarrerak (eurotan)
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47gG. Zure lan nagusiak zenbateko diru-sarrera ematen dizu hilean?

Emakumeak dira soldata apalenak jasotzen dituztenak: emakumeen %20ek 300-499 euro arteko
soldata jasotzen dute eta %43,3k 500-999 euro artekoa. Hortaz, emakumeen %63,3k 300 eta 999
euro artean irabazten dituzte, eta gizonen %31,1k bakarrik jasotzen dute hain soldata txikia. Egoera
administratiboaren arabera, egoera irregularrean daudenak dira soldatarik apalena eskuratzen
dutenak: %17,6k 300 euro baino gutxiago irabazten dute eta %15,7k 300 eta 499 artean. Beste
kasu batzuetan bezala, gurean bi urte baino gutxiago daramatzatenak dira, egoera kaskarrena izanik, 300 euro baino gutxiago kobratzen dutenak gehienbat, %16,4k hain zuzen ere.
Soldata-tarteak adierazle interesgarria dira, soldaten batez bestekoarekin elkartuta, EAEn bizi diren
afrikarren laneko eta soldata aldeko egoera zehatza zertan den jakiteko aukera ematen digutelako.
EAEn bizi diren afrikarrek 768 euroko soldata irabazten dute batez beste. Sexuaren arabera, emakumeek gizonek baino gutxiago irabazten dute: 682 eta 787 euro, hurrenez hurren. Ikasketa-mai-
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lari dagokionez, datu harrigarriak aurkitu ditugu hemen, batez besteko soldata handiagoa lehen
mailako ikasketa ofizialak dituztenek jasotzen baitute, eta ez bigarren mailako ikasketak edo unibertsitate-ikasketak eginda dauzkatenek. Hortaz, etorkinen artean prestakuntza handiagoa izateak
ez dakar soldata handiagoa, ez eta lehen mailako ikasketak dituztenek lanordu gehiago sartu
behar izatea ere. Gipuzkoan Araban eta Bizkaian baina gehixeago kobratzen da: 784, 776 eta 748
euro, hurrenez hurren.
Egoera administratiboak, ordea, eragin nabarmena du hileko soldatan. Zenbat eta egoera administratibo hobea, orduan eta soldata handiagoa: behin betiko bizileku-baimena dutenek 856 euro irabazten dituzte batez beste, behin-behineko baimena dutenek ia 750 euro eta egoera irregularrean
daudenek 574. Marokoarrak dira batez besteko soldatarik handiena dutenak. Iristeko urteak ere
eragina du hemen, egoera administratiboari lotuta egoten baita askotan: gurean zenbat eta luzaroagoan egon orduan eta soldata handiagoa. Gurean bi urte baino gutxiago daramatzatenek 663 irabazten dituzte batez beste, bi eta sei urte artean daramatzatenek 788 euro eta 800 euro pasatxo
sei urtetik gora daramatzatenek. Beren herrialdea arrazoi familiarrengatik edo pertsonalengatik utzi
zutenen soldata batez bestekoaren gainetik dago: 831 eta 823, hurrenez hurren.
Afrikar etorkinek langabezian daramaten denborari dagokionez, 0,45 urte dira batez bestekoa.
Horietatik (%34,2) %67 inguru ez daude lana bilatzeko inongo zerbitzutan (INEM, Langai) izena
emanda eta %32,2 bai. Hortaz, afrikarrentzat lana bilatzeko bide informalek garrantzi handiagoa
dute bide formalek baino. Lurralde historikoen arabera, Gipuzkoan daude zerbitzu horietan izena
emandako gehienak: %65 izena emanda daude eta %35 ez. Egoera administratiboari dagokionez,
egoera zenbat eta erregularragoa orduan eta joera handiagoa zerbitzu horietan izena emateko.
Zentzu horretan, nabarmentzekoa da behin betiko bizileku-baimena dutenen artean zerbitzuotan
izena emanda ez daudenak %34,7 direla, baina egoera irregularra dutenen artean %93,3raino igotzen dela kopuru hori. Gure artean sei urtetik gora daramatzatenak dira INEMen eta Langain izena
emateko joera handiena dutenak. Hortaz, paper aldetik zenbat eta egonkortasun handiagoa izan
eta gure artean zenbat eta denbora gehiago eman, orduan eta joera handiagoa dago lana bilatzeko bide formalak erabiltzeko. Bide formal horiei buruz informazio gehiago dutelako eta zerbitzuok
erabiltzeko aukera gehiago dutelako izango da, beharbada.

6. Gizarte-zerbitzu eta -prestazioak
Etorkinek jasotzen dituzten gizarte-prestazio eta -zerbitzuekin zerikusia duten datuak aztertuko
ditugu jarraian. Horretarako, prestazio hauek bereizi ditugu: laneko parte-hartzearekin zerikusia
dutenak, prestazio asistentzialak, erakunde publikoek ematen dituztenak, GKEek eta elkarteek
ematen dituztenak eta bestelako laguntza eta prestazioak.
8. taula. Jasotako prestazio ekonomikoak (% bertikalak)
GKEen laguntza

Besterik

Orain jasotzen du

Langabezia
2,6

5,9

9,1

2,2

0,6

Lehen jasotzen zuen, orain ez

9,3

5,9

8,5

2,0

0,9

87,1

86,8

81,3

94,6

95,5

1,0

1,3

1,0

1,2

3,0

Ez du inoiz jaso
ED/EE

Gizarte-larrialdietarako laguntzak Oinarrizko errenta

51G. Jaso al duzu edo jasotzen ari al zara diru-laguntza hauetakoren bat?

Langabezia-laguntza edo -prestazioei dagokienez, %87,1ek ez dute sekula halakorik jaso, %9,3k
noizbait bai eta %2,6 oraintxe ari dira jasotzen halakoak. Ez dago alde handirik aztertutako aldagai
desberdinen arabera.
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Berriz ere ikusten dugu egoera administratiboak eta iristeko urteak eragin handia dutela EAEn finkatutakoen egoeran. Era berean, Sahara azpiko afrikarrak eta Gipuzkoan bizi direnak dira gurean
gehien daramatenak eta, hortaz, egoera administratibo hobea dute horiek gainerako kolektiboek
baino.
Gorago esan dugunez, ikusteko dago langabezia-laguntzaren bat jasotzea ezegonkortasun edo
prekarietate adierazgarria den edo gizarteratze, informazio eta egonkortasun handiagoa adierazten duen. Izan ere, egonkortasunik handiena duten etorkinak dira langabezia-prestaziorik gehien
jasotzen dituztenak eta, hortaz, pentsatzekoa da afrikarrek beren egoera behin betiko egonkortu
ahala laguntza horiek jasotzeko aukera handiagoak izaten dituztela, lan-munduko gorabeheren
mende daudelako, bertako langileak bezalaxe. Zentzu horretan, egonkortasun-profil bat aurkitzen
dugu hemen eta Gipuzkoan bizi direnak, behin betiko bizileku-baimena dutenak, sei urtetik gora
daramatzatenak eta Sahara azpiko Afrikatik etorritakoak nagusitzen dira hor.
Erakundeek langabeziaz kanpo ematen dituzten gainerako prestazioetan ere -gizarte-larrialdietarako laguntzak eta oinarrizko errenta- langabezia-laguntzan ikusi ditugunen antzeko ehunekoak
aurkitzen ditugu. Gizarte-larrialdietarako laguntzen kasuan, %87ek ez dute inoiz halakorik jaso,
%6k baino gutxixeagok jaso dute inoiz eta %5,9 galdeketa egin zitzaien unean ari ziren jasotzen.
Oinarrizko errentaren kasuan, berriz, %81,3k ez dute inoiz jaso, %8,5ek noiz edo noiz eta %9,1ek
oraintxe jasotzen dute. Ikusten denez, oinarrizko errenta jasotzen dutenak gehiago dira gainerako
bi prestazioak (langabezia eta gizarte-larrialdietarako laguntzak) jasotzen dituztenak baino. Halere,
gutxiengoa dira noiz edo noiz laguntzarik jaso dutenak edo orain jasotzen ari direnak, %17,6 hain
zuzen ere.
Egoera administratiboari dagokionez, egoera irregularrean daudenek gehiago jasotzen dute oinarrizko errenta behin betiko bizileku-baimena dutenek baino (%15,7 eta %4,6, hurrenez hurren). Hori
ez da harritzekoa, egoera administratibo irregularrean daudenek ezin dutelako lan-kontraturik izan
eta askotan oinarrizko errenta eskatzera behartuta egoten dira, gutxienezko diru-sarrerak izateko.
Nazionalitateen arabera, Sahara azpiko afrikarrek prestazio gehiago jasotzen dituzte gainerako
nazionalitateetakoek baino. Azkenik, beren herrira itzultzeko asmoa dutenek gehiago jasotzen dute
oinarrizko errenta betiko hemen gelditu nahi dutenek baino: %13,9 eta %8, hurrenez hurren.
Nabarmentzekoa da, bestalde, langabezia-laguntza jaso dutenak egoera administratibo onena
dutenak eta gure artean denbora gehien daramatenak direla, hain zuzen ere. Prestazio asistentzialen kasuan -oinarrizko errenta eta gizarte-larrialdietarako laguntzak-, egoera administratibo irregularrean daudenek jasotzen dituzte gehienbat. Hortaz, elkarren aurkako joera hauek aurkitzen ditugu: lehenbiziko laguntzak egonkortasun handiena dutenek eta gehien gizarteratuta daudenek
jasotzen dituzte eta beste biak, berriz, egoera kaskarrenean daudenek eta prekarietate handiena
dutenek, baina gizarteratzeko eta lan-munduratzeko prozesuaren barruan, hori lortutakoan ez baitute prestazio horiek gehiago eskatu behar izango.
GKEek eta elkarteek ematen dituzten laguntzak dauzkagu hirugarren multzo batean. Oso gutxi dira
horrelako laguntzaren bat inoiz jaso dutenen ehunekoa: %2,4 GKEen kasuan eta %1,5 beste erakundeen kasuan. Bi kasuetan ere ez dago aipatzeko moduko alderik.
Datu hauek ikusita ondorio honetara iristen gara: oso gutxi direla laguntzaren bat jasotzen duten
afrikar jatorriko etorkinak, eta inkesta egin den unean horrelako laguntzaren bat jasotzen zutenen
kopurua ez zen %10era iristen inongo kasuetan. Datu horrek auzitan jartzen du laguntza eta prestazio gehienak etorkinei ematen zaizkiela eta etorkin gehienak laguntza horietatik bizi direla esanez
gure gizarteko zenbait sektoretan zabaldutako aurreiritzia.
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Azken batean, eta laguntzei bakarrik begiratuta, gehiengoa dira horrelako laguntzarik inoiz eskatu
ez dutenak. Era berean, joera orokor bat aurkitzen dugu, aldagai desberdinak kontuan hartuta:
egoera irregularrean daudenek gehiago eskatzen dituzte oinarrizko errentaren eta gizarte-larrialdietarako laguntzen tankerako prestazioak. Pertsona horiek ezegonkortasun handiagoa dutela eta
lan-munduan sartzeko arazo handiagoak dituztela adierazten du joera horrek. Hori guztiz logikoa
da, egoera administratibo erregularizaturik gabe ez dutelako lan-kontratu legalik izaterik eta horrek
dakartzan eskubideak gauzatzerik. Era berean, egoera administratiboa egonkortu ahala, gutxituz
doa era horretako laguntzen eskaria. Ondorio honetara garamatza horrek: etorkinek hasiera batean laguntza horiek erabiltzen dituzten arren, denbora igarota onera egiten dutela eta integrazio
handiagoa lortzen dutela gizartean nahiz lan-munduan. Bestalde, laguntzak jasotzeari dagokionez,
bertakoek dutenaz bestelako joera izaten dute etorkinek. Etorkinentzat gizarteratzen eta lan-munduratzen laguntzeko bidea dira laguntza horiek. Bertakoentzat, berriz, gizarte-egituratik kanpo gelditzeko prozesuan behera egin ahala jasotzen dira laguntza horiek, eta beheranzko eboluzioaren
azken maila izaten dira.
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III. GIZARTE-INTERAKZIOA, BIZIKIDETZA, TALDE-NORTASUNA
1. Talde arteko gizarte-harremanak (EAEn). Talde barruko eta taldetik kanpoko harremanak
1.1. Harremanaren baldintza objektiboak: etxebizitza, eskola eta lan arloko kontzentrazioa
EAEn bizi diren taldeen artean dauden gizarte-harremanekin zerikusia duten alderdiak aztertuko
ditugu jarraian. Horretarako, hiru arlotan -etxebizitza, eskola eta lan-mundua- gertatzen diren kontzentrazio/sakabanatze-joerak hartu behar ditugu kontuan. Esparru horien arteko konbinazioaren
arabera, talde barruko nahiz taldetik kanpoko harreman gehiago edo gutxiago aurkituko ditugu.
9. taula. Harreman mota eta harremana zeinekin
Auzokoak

Lagunak

Lankideak

Seme-alaben ikaskideak

2,9

60,2

41,8

6,7

7,2

0,7

Beste nazionalitate bateko atzerritarrak gehienbat

15,1

13,0

18,1

13,5

10,3

1,3

Bertakoak gehienbat

77,0

23,2

38,4

74,5

46,2

17,5

Ez dute

3,0

2,9

0,4

3,3

34,6

76,0

ED/EE

2,0

0,7

1,3

2,0

1,7

4,5

Beren herrialdekoak gehienbat

Ezagunak Bizilagunak

44G. Harremanei buruz ari garela, harreman-mota batzuk aipatuko dizkizut. Esadazu, mesedez, ea zure lagunak, lankideak eta abar zure
herritarrak, atzerritarrak edo bertakoak diren gehienbat.

Etorkinek dituzten harremanak aztertuta ondorio orokor batzuk ateratzen ditugu afrikar etorkinek
beren herrialde bereko etorkinekin, beste nazionalitate batzuetako atzerritarrekin eta bertakoekin
dituzten harremanei buruz:
• Norberak aukeratutako harremanetan eta harreman bizienetan (adiskideekin eta, neurri txikiagoan, ezagunekin dituzten harremanetan) herrialde berekoekin dauzkaten harremanak nagusitzen dira.
• Harreman azalekoagoetan, bizilagunekin nahiz eraikineko auzokoekin eratzen diren harremanetan, pisu txikiagoa dute herrialde berekoekiko harremanek eta handiagoa, berriz, bertakoekiko harremanek: inkestatuen hiru laurdenek horrelako harremanak bertakoekin dituzte
gehienbat.
• Aukera txikiagoa duten harremanetan, lanekoak nahiz eskolakoak esaterako, izatekotan bertakoekin izaten dituzte gehienbat, edo ez dute batere harremanik bi eremu horietan. Kasu
horietan txikia da beren herrialdekoekin dituzten harremanen pisua: %7,2 lan-munduan eta
%0,7 eskolan.
• Ez dago alde nabarmenik, sexuaren, adinaren edo itzultzeko asmoen arabera.
• Ikasketei dagokienez, zenbat eta hezkuntza-maila altuagoa orduan eta harreman handiagoa
bertakoekin, eta alderantziz.
• Lurralde historikoen arabera oso joera desberdinak aurkitzen ditugu: Gipuzkoan etorkinek
harreman gehiago dute bertakoekin, Bizkaian beren nazionalitatekoekin elkartzen dira bereziki eta Araban beste nazionalitate batzuetako atzerritarrekin.
• Egoera administratiboari dagokionez, zenbat eta erregulartasun handiagoa orduan eta harreman gehiago bertakoekin, eta alderantziz.
• Nazionalitateari dagokionez, senegaldarrak dira beren herrialdekoekin gehien erlazionatzen
direnak.
• Iristeko urteari dagokionez, hemen zenbat eta denbora gehiago eraman orduan eta harreman
gehiago bertakoekin, eta alderantziz, bi urte baino gutxiago daramatzatenen kasuan.
• Arrazoi pertsonalengatik etorri zirenek harreman gehiago izaten dituzte bertakoekin, eta gutxiago beren herrialdekoekin.
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Datu horiek guztiek agerian uzten dute herrialdekoekin eratutako sareek duten garrantzi handia
etorkinak hona iristen direnean. Hasiera batean beren herrialdeko jendearekin erlazionatzen dira
gehienbat, haiek direlako harrera egiten dietenak eta bertara egokitzen laguntzen dietenak.
Gizarteratzeko eta lan-munduratzeko era horretako sareetara jotzea oso ohitura orokor eta unibertsala da eta immigrazioak nolabaiteko eragina izan duen leku guztietan erabili izan dira sareok.
Urteek aurrera egin ahala, ordea, murrizten joaten da sareon pisua eta etorkinek harreman handiagoa izaten dute bertakoekin, egoera administratiboari eta iristeko urteari buruzko aldagaiek adierazten duten moduan.

1.2. Harremana: esparruak eta prozesuak
1.2.1. Behar-egoerak: laguntza eta babesa
Zer-nolako harremanak eratzen dituzten jakiteko arazoren bat dutenean etorkinek norengana jotzen
duten -beren nazionalitate berekoengana, beste nazionalitate batzuetakoengana ala bertakoengana- begiratu behar dugu.
16. grafikoa. Kolektibo desberdinen laguntza eta babesa
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45G. Esan zenbaterainoko laguntza jaso duzun zure arazoak konpontzeko hemen egon zaren artean.

17. grafikoa. Jasotako babesa, nazionalitatearen arabera
14,3

Afrika Beltza

17,1

8,9

Senegal

13,9

18,4

Aljeria

Maroko

32,4

22,8

13,2

25,9

Guztira
%0

%10

33,7

22,8

13,5

20,4

Batere ez

%30
Gutxi

%40

%50

Zertxobait

15,8

25,3

23,2

27,2
%60
Nahikotxo

%70

%80
Asko

45G. Esan zenbaterainoko laguntza jaso duzun zure arazoak konpontzeko hemen egon zaren artean.
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Ikusten denez, arazoren bat dutenean atzerritar gehienek beren nazionalitate bereko jendearengana nahiz bertakoengana jotzen dute. Eta azken aukera izango litzateke beste nazionalitate bateko
atzerritarrengana jotzea. Hala, batere ez eta gutxi erantzun dutenak batetik eta nahikotxo eta asko
erantzun dutenak bestetik biltzen baditugu, ikusten dugu afrikarrek beren herriko jendearen eta
bertakoen laguntza handia edo nahikotxo eskatu edo jaso dutela (%40,2 eta %38,8, hurrenez
hurren), eta atzerritarrengandik, aldiz, %19,6ek bakarrik jaso edo eskatu dute laguntza handia edo
nahikotxo.

1.2.2. Aisialdiko egoerak. Denbora librea eta elkarteetako kideak izatea
Aisialdia gure denbora norekin eta nola eman nahi dugun erabakitzeko aukera ematen digun denbora-tartea izaten da normalean, eta hemen ere beren nazionalitatekoekin eta bertakoekin zer-nolako harremana duten galdetu diegu etorkinei.
Beren herrialde berekoekin zenbat denbora ematen duten galdetuta, %36,8k esan dute haiekin
denbora asko ematen dutela, %37k askotxo, %14,3k zertxobait, %8k gutxi eta %3,6k batere ez.
Aisialdian bertakoekin duten harremanari dagokionez, %10,3k denbora asko ematen dute bertakoekin, %39,7k nahikotxo, %28,9k zertxobait, %16,9k gutxi eta %3,8k batere ez. Kopuruotan ikusten
denez, askoz gehiago dira aisialdia beren herrialdekoekin ematen dutenak bertakoekin ematen
dutenak baino. Nabarmentzekoa da inkestatutako afrikarren erdiak inguruk beren aisialdiaren zati
handi bat edo handi samar bat bertakoekin ematen dutela erantzun duten arren, beren herrialdekoekin duten harremana handiagoa eta, batez ere, biziagoa dela diotela, halaber: %36,8k diote
aisialdian harreman handia dutela beren herrialdeko jendearekin, baina kopuru hori %10,3ra jaisten da bertakoekin duten harremanei buruz erantzutean.
18. grafikoa. Aisialdian dituzten harremanen ezaugarriak
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57cG. Hemen, EAEn, bizi zarela, erlazionatzen al zara, pasatzen al duzu aisialdiko denbora zure herrialdeko jendearekin?
57jG. Hemen, EAEn, bizi zarela, erlazionatzen al zara, pasatzen al duzu aisialdiko denbora hemengo jendearekin?

1.2.3. Elkarteetako kideak izatea
Galdera desberdinetako datuak alderatuta, etorkin-elkarteetan parte hartzen duten gehienek harrera-herriko nahiz jaioterriko etorkin-elkarteetan parte hartzen dutela ikusten dugu. Horrek erakusten
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digu bizi duten egoera pertsonalarekin zerikusia duten elkarteetan parte hartzen dutela, bai eta
beren jaioterriko kultura eta berezitasunak bultzatzen dituzten elkarte eta gizarte-sareetan ere.
Dena den, parte hartze horrek ez dauka zerikusi zuzenik immigrazioarekin, nazionalitate desberdinetakoek nahiz bertakoek parte hartzen duten elkarteak baitira gai horretaz gehienbat arduratzen
direnak. Alderdi politikoetan eta sindikatuetan, bestalde, oso parte-hartze txikia dute, eta izatekotan jaioterrian aritzen ziren baina hemen ez.
Ingurune hurbileko harremana zenbatekoa den erakusten dute elkarteei dagokienez (guraso-elkarte nahiz auzo-elkarteak, adibidez), jaioterrian horrelakoetan parte hartzen dutela ikusten dugu
inkestan, baina harrera-herrian ez. Guraso elkarteetan emakumeek gizonek baino askoz gehiago
parte hartzen dute (%15,8 eta %1,6, hurrenez hurren), afrikar emakumeek beren seme-alaben hezkuntzan betetzen duten paperaren eta genero-rolen banaketaren ondorioz, berriz ere.

2. Jaioterriarekiko harremana
2.1. Jaioterrira bisitan joatea
Jaioterriarekin duten harremana zertan den ikusteko aintzat hartu beharreko beste elementu bat
hara egiten dituzten bisitak dira. Inkestatutakoen %50,4 gutxienez behin izan dira beren jaioterrian
EAEra etorri zirenetik, eta %49,1 ez dira oraindik itzuli.
Aldagaien arabera, alde handia aurkitzen dugu jaioterrira itzuliak direnen eta ez direnen artean:
• 18-29 urte bitartekoak gutxiago joan dira beren jaioterrira 30-40 urte bitartekoak eta 40 urtetik gorakoak baino.
• Ikasketen arabera, ikasketa apalenak dituztenak gutxiago joan dira beren jaioterrira.
• Bizkaian bizi diren afrikarren %56,7 ez dira beren jaioterrira itzuli.
• Egoera irregularrean dauden gehien-gehienak (%92,2) ez dira jaioterrira itzuli, eta behin betiko nahiz behin-behineko bizileku-baimena dutenen %41,2 eta %25,2 itzuliak dira inoiz. Datu
horietan ikusten dugunez, egoera irregularrean daudenek arazoak izango lituzkete hona
berriz ere itzultzeko, eta horiek izaten dira, hain zuzen ere, gurean denbora gutxien daramatenak.
• Nazionalitateen arabera, marokoarrak dira beren herrira inoiz itzuli direnen arteko multzo handiena osatzen dutenak.
• Iristeko urteari dagokionez, gure artean zenbat eta denbora gehiago eraman orduan eta joera
handiagoa inoiz jaioterrira itzuli izateko.
• Azkenik, arrazoi pertsonalengatik etorri zirenak gehiago joaten dira beren jaioterrira gainerako kolektiboetakoak baino.
Ikusten denez, egoera administratiboa eta hemen daramaten denbora -biak ere erlazionatuta
daude, gorago ikusi dugunez- oso garrantzitsuak dira beren jaioterrira itzultzeko eta harekin harremanetan jarraitzeko garaian.

2.2. Erakunde transnazionalak: gelditu zirenekiko harremana
Etorkinen harremanei buruzko atal hau bukatzeko, jaioterriarekin duten harreman mota aurkeztuko
dugu jarraian. Jaioterrian bizitzen gelditutako senideekin harremanetan jarraitzen dutela diote
%93,8 inguruk, eta %6,2k, aldiz, ez dute batere harremanik. Aldagai gehienetan ez da alde handi-
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rik antzematen gai honetan, baina nabarmentzekoa da 40 urtetik gorakoak eta gurean sei urte
baino gehiago daramatzatenak gehiago direla jaioterrian utzitako senideekin batere harremanik ez
dutenen artean, ziurrenik kanpoan zenbat eta luzaroagoan egon orduan eta harreman gutxiago izaten delako jaioterriarekin, familia elkartzeko aukera gehiago egoten delako eta lotura txikiagoa
hango familiarekin.
Senideekin harremanetan jartzeko gehien erabilitako bidea telefonoa izaten da: ia %100ek erabiltzen dute bide hori. Posta elektronikoa eta chatak dauzkagu bigarrenik, baina distantzia handira,
eta %25ek baino gehixeagok erabiltzen dute. Beste bide batzuk, posta arrunta adibidez, are urrutiago gelditzen dira %8,3rekin.

2.3. Jarduera transnazionalak: jaioterriarekiko eta jaioterriko bertako konpromisoak
Jaioterriarekiko harremana senide, adiskide nahiz beste gizarte-eragile batzuekiko harremanaren
bidez gauzatzen da. Jaioterrian gelditutako senideei egiten zaizkien diru-bidalketek ere lotura
estua sortzen dute etorkinaren eta haien jaioterriaren artean, eta gai hori gero eta gehiago aztertzen ari da, bidalketa horiek duten garrantzi eta eragin handiaren ondorioz.
Hala, %48,5ek dirua bidaltzen diete jaioterrian dituzten senideei, %0,3k handik kanpo dauden senideei bidaltzen diete eta %50,1ek ez dute dirurik bidaltzen. Diru-bidalketek bi erditan banatzen
dituzte afrikar etorkinak: dirua bidaltzen dutenak ditugu erdi batean eta dirurik bidaltzen ez dutenak bestean. Dena den, etorkin guztiek ere ez dute diru-kopuru bera bidaltzen.
• Lurralde historikoen arabera, Araban bizi direnek Gipuzkoakoek eta Bizkaikoek baino diru
gutxiago bidaltzen diete senideei.
• Egoera administratiboak ere eragina du hemen. Aldi baterako bizileku-baimena dutenek diru
gehiago bidaltzen dute, eta egoera administratibo irregularrean daudenek gutxiago.
• Nazionalitateen arabera, senegaldarrak dira jaioterrian utzitako senideei diru gehien bidaltzen dutenak, %63,4rekin.
• Iristeko urteak ere eragina du gai honetan. Bi eta sei urte artean daramatzatenak dira senideei diru gehien bidaltzen dietenak eta bi urte baino gutxiago daramatzatenak, berriz, diru gutxien bidaltzen dutenak.
19. grafikoa. Diru-bidalketak, iristeko urtearen arabera
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37G. Zure jaioterrian edo beste nonbait dauden zure senitartekoei dirurik bidaltzen al diezu?
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Ikusten denez, aldi baterako bizileku-baimena duten eta gure artean bi eta sei urte artean daramatzaten afrikarrak dira jaioterrian utzitako senideei diru gehien bidaltzen dietenak. Hortaz, egonkortasun-continuumaren erdibidean daudenak dira diru gehien bidaltzen dutenak. Sei urte baino
gehiago daramatzatenek eta behin betiko bizileku-baimena dutenek aurrekoek baino diru gutxiago
bidaltzen dute eta, azkenik, bi urte baino gutxiago daramatzatenak eta egoera administratibo irregularrean daudenak dira diru gutxien bidaltzen dutenak. Egoera administratibo irregularrean daudenak izaten dira egoera ekonomiko eta laneko egoera kaskarrena dutenak, eta horregatik zailagoa egiten zaie jaioterrira dirua bidaltzea.
Bestalde, gure artean aspalditxotik daudenek eta behin betiko bizileku-baimena dutenek egoera
ekonomiko hobea eta gizarte-egonkortasun handiagoa izaten dute. Gainera, beren egoera administratiboak eta hemengo egonaldi luzeak familia elkartzeko eta senide hurbilak beraiekin hemen
izateko aukera ematen die eta, hala, egoera ekonomiko hobea izatearekin batera dirua bidaltzeko
beharra murrizten da.
Nolabaiteko egonkortasun administratibo (aldi baterako bizileku-baimena) eta ekonomikoa (lankontratua) izanik, oraindik familia elkartzeko epeak bete ez dituztenak edo horretarako behar diren
dokumentuak tramitatzen ari direnak dauzkagu hirugarren multzo batean. Halakoak dira diru
gehien bidaltzen dutenak. Horrenbestez, ziklo argi bat ikusten dugu diru-bidalketan: hona iristean
hasten da ziklo hori eta goranzko joera du egonkortasuna eskuratu eta familia elkartzea lortu arte,
eta hortik aurrera murrizten hasten dira diru-bidalketak.
Bidalitako diru kopuruei dagokienez, dirua zenbat eta gutxiagotan bidali orduan eta zenbateko
handiagoa bidaltzen da. Hilean bidalitako batez bestekoa 226 euro dira, bi edo hiru hilean behingo bidalketetan ia 300 euro dira batez bestekoa, lauzpabost behingo bidalketetan 420 euro, sei
hilean behingo bidalketetan 291 euro eta urtean behingo bidalketak 1.380 euro ingurukoak izaten
dira.

3. Kultura: akulturazioaren eta jaioterriko kultur berezitasunei eustearen artean
3.1. Hizkuntza
Etxean, hots, beren eremu pribatu eta partikularrean, ama-hizkuntza erabiltzen dute afrikar gehienek (%67,4). %26,8k gaztelaniaz hitz egiten dute etxean, %1,4k hori dutelako beren ama-hizkuntza, eta %4 inguruk ama-hizkuntza ez den beste hizkuntzaren bat erabiltzen dute. Araban bizi direnek etxean gutxiago erabiltzen dute gaztelania eta gehiago beren ama-hizkuntza. Gipuzkoa daukagu beste muturrean, %36,6ra iristen baita hemen etxean gaztelaniaz hitz egiten dutenen kopurua. Nazionalitateen arabera, Sahara azpiko afrikarren artean joera handiagoa dago gaztelaniaz
hitz egiteko. Gauza bera gertatzen da arrazoi pertsonalengatik etorri zirenen artean, behin eta
berriz esan dugunez halakoek interes handiagoa izaten baitute hemengo hizkuntza, kultura eta ohiturak barneratzeko, eta joera handiagoa izaten baitute haiek ezagutu eta ikasteko, hasierako kapital sozial handiago batetik abiatzen direlako.
Etxetik kanpoko harremanetan, gehiago egoten dira bertakoekin eta beste leku batzuetako atzerritarrekin, eta halakoetan alderantzizko joera aurkitzen dugu hizkuntz erabileran: afrikarren %75 gaztelaniaz mintzo dira etxetik kanpo eta %20,3 ama-hizkuntzan. Lehen mailako ikasketak dituztenak
dira beren ama-hizkuntza gehien erabiltzen dutenak. Araban ama-hizkuntzatzat arabiera duen
Magrebeko komunitate handia dago eta beharbada horregatik egongo da goian aipatu dugun
joera hori. Sahara azpiko Afrikakoek etxetik kanpo gutxiago erabiltzen dute ama-hizkuntza (%10).
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20. grafikoa. Hizkuntzaren erabilera
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43a, b G. Zer hizkuntza erabiltzen duzu normalean etxean? Eta etxetik kanpoko harremanetan?

Hizkuntzaren erabilerari buruzko datuekin ari garela, ezin euskara bazterrean utzi, horixe baita
EAEko berezko hizkuntza. Gaztelaniaren eta jaioterriko hizkuntzaren aldean euskararen erabilera
hutsaren parekoa da: %84,9k diote ez dutela batere hitz egiten euskaraz, %9,6k gutxi, %4,3k zertxobait, %0,7k nahikotxo eta %0,1ek asko. Horrenbestez, euskararen erabilera oso oso txikia da
afrikarren artean, %0,8k bakarrik hitz egiten baitute nahikotxo edo asko, eta %13,9k bakarrik ezagutzen eta hitz egiten baitute zertxobait edo gutxi. Kasu honetan, Gipuzkoan bizi diren etorkinak
dira euskaraz gehien dakitenak, bai eta EAEn sei urtetik gora daramatzatenak, logikoa denez, denbora gehiago izan dutelako euskara ezagutzeko eta zertxobait ikasteko.

3.2. Erlijioa eta erlijio-praktika
Afrikar gehien-gehienak (%81) musulmanak dira. %7,1 katolikoak dira, %7,5ek ez dute erlijiorik eta
gero beste erlijio batzuk ditugu -protestanteak, juduak, hinduak, ebanjelistak eta Jehovaren lekukoak adibidez-, baina %1en azpitik kasu guztietan.
10. taula. Bakoitzaren erlijioa
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68G. Hitz egin dezagun erlijioaz. Zer erlijiotakoa zara?

Nazionalitatea da hemen erlijio batekoa nahiz bestekoa izateko garaian eragin handiena duen
aldagaia. Aljeriarren %94,7 musulmanak dira, eta marokoar eta senegaldar gehienak ere bai
(%92,2 eta %86,1, hurrenez hurren). Sahara azpiko afrikarren artean erlijio-aniztasun handiagoa
aurkitzen dugu: %43 katolikoak dira, %21,3 musulmanak eta multzo handi bat (%9,5) beste erlijio
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animista eta indigena batzuetakoak dira. Sahara azpiko afrikarren %19k diote ez dutela batere erlijiorik.
Beren erlijioa gure herrian praktikatzeko erraztasun eta zailtasunei buruz galdetuta, erdiak inguruk
(%49,4) diote erraza egiten zaiela eta %17,9k, aldiz, oso erraza zaiela esaten dute. Aldiz, EAEn
beren erlijioa praktikatzea zaila edo oso zaila egiten zaie %15,4ei eta %5,2ei, hurrenez hurren.
%10,8k ez dute EAEn beren erlijioa praktikatzen. Erlijio musulmana EAEn gutxiengoa dela baina
afrikarren erlijio nagusia dela kontuan izanik, nabarmentzekoa da %67,3entzat erraza edo oso erraza egiten zaiela beren erlijioa praktikatzea eta zaila edo oso zaila %20,6ei. Hortaz, erraztasunak
zailtasunei gailentzen zaiela ikusten dugu hemen. Bestalde, behin betiko bizileku-baimena dutenei
errazago egiten zaie beren erlijioa praktikatzea aldi baterako baimena dutenei, egoera administratibo irregularrean eta senegaldarrei baino, horien artean %29ra murrizten baita beren erlijioa praktikatzea oso erraza egiten zaiela esaten dutenen kopurua.
21. grafikoa. Erlijioa praktikatzeko zailtasunak EAEn
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70G. Eta zure erlijioa EAEn praktikan jartzeari dagokionez, erraza egiten al zaizu?

3.3. Beste kultur ohitura batzuk
Hizkuntzaz eta erlijioaz gain, jaioterriarekiko lotura handiago edo txikiagoa erakusten duten beste
kultur ohitura batzuk daude. Sukaldaritza, musika, festa eta ospakizunak dira etorkinen asimilaziomaila handiago edo txikiagoa salatzen duten ohitura horietako batzuk.
Gai horri dagokionez, atal guztietan zehar ikusi ditugun ezaugarri orokor batzuk nabarmenduko
ditugu hemen:
• Afrikar etorkinek beren musika entzuteko ohitura dute eta beren festak gehiago ospatzen
dituzte hemengoak baino. Aitzitik, beren jaioterriko jakiak eta jantziak han baino gutxiago erabiltzen dituzte hemen. Musikari eta festari dagokionez, afrikar etorkinen gizarte-harremanak
bi elementu horien inguruan egituratzen dira askotan, eta bietan ere jaioterriak pisu handia
izaten jarraitzen du.
• Afrikar emakumeek gutxiago kontsumitzen dituzte hemengo produktuak. Era berean, hemengo musika gutxiago entzuten dute. Datu horiei jarraiki pentsa genezake afrikar emakumeek
erlazio txikiagoa dutela esparru publikoarekin eta beren gertukoak edo senideak ez direnekin. Gizonek, aldiz, gehiago barneratzen dituzte hemengo ohiturak.
• Lurralde historikoen arabera, Araban bizi direnak dira hemengo ohiturak gutxien barneratu
dituztenak. Beste muturrean dauzkagu Gipuzkoan bizi direnak. Bizkaian bizi direnen artean
ez dago alde handirik EAEko ohiturei dagokienez, baina beren festak ospatzeko eta beren
jantziak janzteko ohitura handiagoa dute Gipuzkoan eta Araban bizi direnek baino.
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• Nazionalitateen arabera, senegaldarrak dira beren jaioterriko kulturari gehien eusten diotenak. Musikan eta dantzan eta beren herriko jaiak ospatzeko joeran ikusten dugu hori, gehienbat. Senegaldarrek beren jaioterriko kulturari eusteko joera handiagoa eta asimilazio-maila
txikiagoa dutela pentsarazten digu horrek. Sahara azpiko afrikarrak ditugu beste muturrean,
gainerako nazionalitatekoak baino gehiago bertakotzen baitira haiek.
• Arrazoi pertsonalengatik etorri zirenek ere asimilazio-maila handiagoa izaten dute, nahiz eta
batzuetan beren jaioterriko kultur ezaugarriei tinko eutsi.
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IV. IMMIGRAZIOAREKIKO JARRERAK: ETORKINAK ETA BIZIKIDETZA
Etorkinek beraiek -kasu honetan afrikarrek- immigrazioaren inguruan dituzten jarrera eta sinesmenei buruzko emaitzak aztertuko ditugu atal honetan.

1. Immigrazioarekiko jarrerak
1.1. Immigrazioarekiko eta etorkinekiko jarrerak. Sinesmen motak
Etorkin afrikarrek immigrazioari eta immigrazioaren ondorioei buruz dituzten jarrerarekin zerikusia
duten galderen erantzunak aurkeztuko ditugu jarraian.
11. taula. Immigrazioarekiko jarrerak. OA=Oso ados; A=Ados; EA/EK= Ez ados, ez kontra; K= kontra; OK=
Oso kontra
OA

A
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Herrialde batetik bestera libre ibiltzeko askatasuna
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1,9
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31,7
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Etorkin asko dauden eskoletan okerrera egiten du hezkuntzaren kalitateak

Gehienezko kuota bat finkatu beharko litzateke beste erlijio, arraza edo etnietako jendearentzat
Immigrazioari esker hobetu egiten da etorkinak hartzen dituen herrialdearen egoera
Gauza ona da gizarteak kultura, etnia eta erlijio desberdinak izatea

34G. Immigrazioarekin eta kultura desberdinetako pertsonen arteko bizikidetzarekin lotutako baieztapen hauekin zer adostasun-maila
duzun esadazu.

Galdera-erantzun guztietan behin eta berriro agertzen zaizkigun ezaugarri komun batzuk nabarmentzea komeni da hemen.
• Inkestatu ditugun afrikar gehienak bat datoz ondorengo eskakizun hauekin: herrialde batetik
bestera libre ibiltzeko askatasuna, herrialde aberatsek herrialde pobreetako jendea hartu
behar dutela eta agintariek gehiago saiatu behar dutela etorkinen bizi-baldintzak hobetzeko.
Hiru kasu horietan, afrikarren hiru laurdenek baino gehiagok esan dute oso ados edo ados
daudela baieztapen horiekin.
• Gehienak ez daude ados etorkinak asimilatzearen aldeko ideiekin. Desadostasun hori adierazten dute baieztapen hauen inguruan: homogeneotasuna behar da gizartean, immigrazioa
mugatu beharra dago arazorik ez sortzeko, hezkuntza-mailak okerrera egiten du gutxiengoetako umeak dauden ikastetxeetan, erlijio-praktika batzuek arriskuan jartzen dute gure bizieredua, etorkinak asimilatu egin behar dira eta muga edo kuota batzuk finkatu behar dira
kolektibo jakin batzuentzat.
• Etorkin batzuek gizarte-laguntzez gehiegi aprobetxatzen direneko tesiaren inguruan tarteko
jarrera dute etorkinek, baina, halere, gehiago dira ados daudenak. Bertakoak eta etorkinak
bat datoz horretan, eta ideia hau egon liteke horren atzean: baliabideak mugatuak direla eta
modu masiboan eskuratuz gero arriskuan egon litezkeela.
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• Nabarmentzekoa da, bestalde, EAEn zenbat eta denbora gehiago eraman eta zenbat eta
egonkortasun handiagoa izan, gero eta desadostasun handiagoa erakusten dute batetik bestera libre ibiltzeko askatasunarekin, agintariek egin beharreko ahalegin handiagoarekin edo
etorkin-kolektibo jakin batzuei muga ez jartzearekin. Behin betiko bizileku-baimena dutenen
artean ikusten dugu joera hori, esate baterako.
• Integrazio-maila handiagoa dutenek eta, beharbada, iraganean laguntzak jaso eta lehenago
etorri direnek ematen dituzte erantzun horiek, gehienbat. Kasu horietan, lehen etorritakoei
ahaztu egiten zaizkie jasotako laguntzak eta beraiek gainditu dituzten oztopoak eskatzen
dituzte iritsi berrientzat, beren estatus edo mailari eutsi ahal izateko. Egoera administratibo
irregularrean daudenak eta gure artean denbora gutxien daramatenak dira, hain zuzen ere,
zenbait kolektibori inolako mugarik ez jartzeko eta agintariek etorkinen bizi-maila eta ongizatea hobetzeko neurri gehiago hartzeko gehien eskatzen dutenak.
• Era berean, behin betiko bizileku-baimena dutenak dira asimilazioaren aldeko iritziak gehien
baztertzen dituztenak. Erlijio-praktikari nahiz kultura baztertzeari buruzko galderetan ikusten
da joera hori. Eta egonaldia zenbat eta luzeagoa asimilazio handiagoa eta asimilatzeko asmo
handiagoa dagoeneko ideia zapuzten du horrek, kulturaren alorrean behinik behin.
Kulturaren alorrean gizarte-alorrean baztertu beharrekotzat jotzen den estatus bat eskatzen
dute, beraz.
• Lurralde historikoen arabera, Bizkaian bizi direnak dira goiko hiru baieztapenen -batetik bestera libre ibiltzeko askatasuna, herrialde aberatsek herrialde pobreetako jendea hartu beharra eta agintariek laguntza gehiago eman beharra- aldeko jarrera argiena dutenak. Araban
bizi direnak daude beste muturrean, eskakizun horien aldeko jarrera neutroagoarekin.
• Nazionalitateen arabera, immigrazioaren ondorioei buruzko ikuspegi hobea dute Sahara
azpiko Afrikakoek beste herrialde batzuetakoek baino.
• Adinak, ikasketek eta beren herrira itzultzeko asmoek ez dute eragin nabarmenik galdera
hauetan.

1.2. Mehatxu-sentipena
Immigrazioarekin zerikusia duten gaiei buruz duten iritzi eta ikuspegi orokorra aztertu dugu aurreko puntuan. Atal honetan, berriz, immigrazioak etorkinengan beraiengan dituen eragin eta ondorioak aztertuko ditugu, bertan finkatutako etorkinek beste pertsona batzuen immigrazioa berentzako mehatxutzat ikusten duten jakiteko. Horretarako, immigrazioak lan-munduan, gizartean eta kultur alorrean duen eraginari buruzko galdera batzuk egin zitzaizkien etorkinei, kasu hauetan, adibidez: lana aurkitzea edo mantentzea, soldata apalagoa jasotzea, bizilekua aurkitzeko, ospitaleetako itxaron-zerrendetan, irakaskuntza kaskarragoa, segurtasun gutxiago kalean eta kultur nortasuna galtzea.
12. taula. Immigrazioak nolako eragina du zugan?
Asko

Nahikotxo

Gutxi

Batere ez

ED/EE

Lana aurkitu ala mantendu

14,2

19,1

20,3

44,3

2,2

Soldata apalagoa izan

15,3

17,8

17,7

45,7

3,5

Etxebizitza aurkitu

18,8

16,4

19,7

40,5

4,6

Ospitaleetako itxaron-zerrendak

10,6

10,3

20,5

53,3

5,4

8,7

9,3

17,7

55,3

9,1

15,2

17,5

20,5

42,8

3,9

Nortasun kulturala galtzea

9,8

9,4

17,9

57,6

5,2

Besterik

0,6

0,9

1,0

62,2

35,3

Kalitate baxuagoko hezkuntza
Segurtasun falta kalean

72G. Honako gaiei dagokienez,beste herrialde batzuetako jendea sartzeak zuri edo zure sendiari eragin txarrak ekartzea kezkatzen al
zaitu?
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Afrikar etorkin gehienen iritziz, beste etorkin batzuek etortzeak eragin txikia du goian aipatutako
gaietan, edo batere eraginik ez. Eragin handia edo nahikotxo duela diotenak herenaren inguruan
daude kasu guztietan, itxaron-zerrenden, irakaskuntza kaskarragoaren eta kultur nortasunaren
galeraren kasuetan izan ezik, halakoetan kopuruak behera egin eta %18-21 inguruan kokatzen
baita.
Erantzun guztietan ere joera komun batzuk aurkitu ditugu, eta hemen nabarmenduko ditugu: etorkinak etortzea berentzat nahiz beren senideentzat mehatxutzat hartzen dutenak dauzkagu lehen
multzo batean. Lehen mailako ikasketak dituztenak, egoera administratibo irregularrean daudenak
eta ekonomikoki hobetzeko etorri direnak nagusitzen dira hor. Era berean, etorkinen artean ere gertatzen da zenbat eta egoera ezegonkorragoa izan geroago beste etorkin batzuk etortzea mehatxutzat hartzeko joera handiagoa dagoela.
Etorkin berriak etortzea beren egoera pertsonalerako mehatxutzat hartzen ez dutenak dauzkagu
beste muturrean. Emakumeak, unibertsitate-ikasketak dituztenak, Araban eta Gipuzkoan bizi direnak, behin betiko bizileku-baimena dutenak eta EAEn sei urtetik gora daramatzatenak nagusitzen
dira multzo horretan.
Bi talde hauek aurkeztu eta gero, ondorio batzuk aterako ditugu: zenbat eta heziketa-maila apalagoa izan eta zenbat eta egonkortasun txikiagoa lortu handiagoa da antzemandako mehatxua, eta
alderantziz. Lehen multzokoek ikasketak edo egoera administratiboa bezalako bermerik ez dutenez, baliabideak eta estatusa lortzeko lehiakidetzat hartzen dituzte geroago iritsitako etorkinak.
Bigarren multzokoek egoera administratibo segurua dutenez edo egonaldi luzea daramatenez,
egoera hobea izaten dute eta berme gehiago etorkin berriak etortzeak eragin lezakeen mehatxuari aurre egiteko.

Soldata apalagoa

Segurtasun falta
kalean

22. grafikoa. Etorkin gehiago iristeak sortutako mehatxu-sentipena eta egoera administratiboa

Lana aurkitzea
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72a, b, f. G. Honako gaiei dagokienez,beste herrialde batzuetako jendea sartzeak zuri edo zure sendiari eragin txarrak ekartzea kezkatzen
al zaitu?
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2. Taldeen arteko jarrerak eta begikotasuna
Afrikarrek beste taldeei -atzerriko beste nazionalitateei eta bertakoei- dieten begikotasun- edo sinpatia-maila aztertuko dugu atal honetan. Afrikar etorkinek bertakoei diete begikotasunik handiena,
7,73ko batez bestekoarekin. Beste nazionalitate hauetakoak datoz atzetik, hurrenez hurren: Sahara
azpiko Afrikako (7,15), Maroko (6,85), Europar Batasuna (6,51), Argentina (5,98), Kolonbia (5,77),
Asia (5,69), Ekialdeko Europa (5,35) eta, azkenik, AEBetakoak (4,27).
23. grafikoa. Begikotasun-maila, nazionalitatearen arabera
9
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71G. Esan mesedez, 0tik 10erako eskalan, zenbat atsegin dituzu honako herrialde edo erlijio hauetako pertsonak; 0=ez ditut batere atsegin
eta 10=atsegin ditut.

3. Akulturazio-jarrerak. Jaioterria eta kultura-herria
Etorkinak emigratu duten herrira iristean beren jaioterriko ohitura eta kulturekin zuten erlazioa aldatu egiten da, eta horrek akulturazio handiagoa edo txikiagoa eragiten du askotan. EAEn bizi diren
afrikarrek beren kultura zenbateraino gordetzen duten edo zenbateraino asimilatu diren neurtzeko
galdera batzuk prestatu ditugu gai hau aztertzeko, eta eremu pertsonala edo etxekoa eta beste
esparru publikoago edo sozialagoak hartu ditugu kontuan horretarako.
Etorkinen akulturazio-maila neurtzeko beren jaioterriko nahiz kultura-herriko ohiturak gordetzeari
buruz duten iritzia jakitea komeni da. Hala, beren jaioterriko alor hauetako ohiturei buruz galdetu
diegu: lan-ohiturak, familia, lagunak, erlijioa, gizarte-ongizatea eta sistema politikoa.
13. taula. Beren herrialdeko ohiturei eustea
Lana

Familia

Lagunak

Erlijioa

Gizarte-ongizatea

Sistema politikoa

Batere ez

22,4

3,3

2,3

6,2

24,7

37,5

Gutxi

29,1

7,1

8,5

7,5

28,2

28,2

Zertxobait

21,9

16,4

18,7

11,7

20,0

16,9

Nahikotxo

15,3

37,6

39,1

32,9

17,2

5,9

Asko

6,2

33,7

28,7

37,8

6,5

3,0

ED/EE

5,1

1,9

2,7

3,9

3,3

8,4

55G. Berriz ere gaia aldatuko dugu; Zer gustatuko litzaizuke zuri? Zure herriko ohiturei batere ez, pixka bat, zertxobait, dezente edo asko
eutsi nahi zenieke honako alderdi hauei dagokienez?
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13. taulan ikusten denez, bertan jasotako erantzunetatik bi jarrera nabarmentzen dira beren herriko ohiturak gordetzeari buruz. Batetik, beren jaioterriko ohiturak -gizarte-esparrukoak eta eremu
publiko-politikokoak bereziki- gorde nahi ez dituzten afrikarrak dauzkagu. Bestetik esparru pertsonal edo pribatua dago, eta gehienek jaioterriko ohiturak eta kultura gorde nahi dituzte alor horretan.
Lehen multzoan lana, gizarte-ongizatea eta sistema politikoa sartzen dira. Hemen jasotako erantzunak ez dira harritzekoak, emigratzen duten herriko lan-baldintzak hobeak izaten baitira jaioterrikoak baino eta gizarte-ongizateko sistema garatuagoa eta sistema politiko irekiago eta demokratikoagoa egoten baita bertan. Bigarren multzoan, berriz, esparru pribatuan asimilazioa apalagoa
dela ikusten dugu, gehiago babesten dutelako esparru hori.
Azken batean, bi estrategia bereizten dira jaioterriko ohiturak gordetzeari dagokionez. Batetik,
eremu pribatuan babestu eta defendatu egiten dira hango ohiturak baina, bestetik, alboratu egiten
dira ohitura horiek esparru publikoan (lanean, gizartean nahiz politikan). Latinoamerikarrei buruzko
txostenean ere azpimarratu genuenez, bikulturalismo segregatua daukagu hemen: eremu pribaturako egokia dena desegoki ikusten da eremu publikorako, eta alderantziz.
Aldagaien arabera, desberdintasun orokor batzuk aurkitu ditugu. Hortaz:
• Sexuaren arabera, emakumeek gizonek baino joera handiagoa dute galdera hauetan "ez
dakit" erantzuteko edo erantzunik ez emateko. Beren jaioterriko sistema politikoari eusteari
dagokionez, gai polemiko samarra da hori berez, eta emakumeen %13,1ek ez dute erantzun
(gizonen %6,9k ere ez).
• Lurralde historikoen arabera, Araban bizi direnek joera handiagoa dute jaioterriko erlijio, familia, hezkuntza eta gizarte-ongizate alorreko ohiturei eusteko.
• Nazionalitateen arabera, aljeriarrak dira lan-arloko ohiturak baztertzearen aldeko jarrera
zabalena dutenak.
• Sahara azpiko Afrikakoek ez dituzte jaioterriko ohiturak gorde nahi familiari, adiskideei nahiz
erlijio-sinesmenei dagokienez, eta eremu pribatuan asimilatzeko joera handiagoa dutela
pentsarazten digu horrek.
• Era berean, Sahara azpiko Afrikakoek ez dute beren jaioterriko gizarte-ongizateko sistemarik
nahi izaten, beren herrialdeetan ez delako halakorik egoten edo egotekotan oso kaskarra izaten da.
• Bestalde, ekonomikoki hobetzeko etorri zirenek joera handiagoa dute beren herriko ohiturei
eusteko. Gauza bera gertatzen da beren herrialdera itzuli nahi dutenekin, logikoa den
moduan.
Jaioterriko kulturari zenbateraino eusten dioten eta asimilazio-maila neurtzen duten itemekin jarraituz, afrikarrek beren jaioterriko kultur ohitura batzuk baztertzeari eta asimilatzeari buruz duten iritzia
jakiteko galdera batzuk egin genizkien.
Erantzun guztietan ikusi denez, Gipuzkoan bizi direnek asimilaziorako joera handiagoa dute
Arabako eta Bizkaiko afrikarrek baino. Zenbait faktoreren ondorioa izan liteke hori: atzerritar gutxiago eta, hortaz, beren nazionalitateko jende gutxiago dagoela Gipuzkoan, herri txikiagoetan bizi
direla eta horrek bertakoekin harreman handiagoa izateko aukera ematen diela, egoera administratibo egonkorragoa dutela eta aspaldiagotik daudela hemen. Berriz ere, behin betiko bizileku-baimena dutenak dira asimilazioaren aurkako desadostasun handiena erakusten dutenak.
Nazionalitateen arabera, ordea, senegaldarrak dira bakarrik bertakoak bizi diren auzo batean bizitzeko desadostasun handiena azaltzen dutenak. Oro har, asimilazioaren aurkako jarrera irmoena
dutenak eta bertakotu diren azkenekoak senegaldarrak direla berresten digu datu horrek.
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Jaioterriko ohiturak gordetzeari buruzko galdera berdinak aztertuko ditugu jarraian, baina bertako
gizarteko kulturaren inguruan, oraingoan. Aurreko kasuan bezalaxe, alderdi hauek ukitu ditugu: lanohiturak, familia, lagunak, erlijio-ohiturak, gizarte-ongizateko sistema eta sistema politikoa.
14. taula. Hemengo ohiturak hartzea
Lana

Familia

Lagunak

Erlijioa

Gizarte-ongizatea

Sistema politikoa

Batere ez

1,6

7,1

4,3

36,0

2,9

6,9

Gutxi

5,2

14,6

12,4

23,3

6,7

6,4

Zertxobait

21,3

23,2

26,2

16,4

18,1

22,7

Nahikotxo

46,7

37,3

41,4

13,2

46,3

39,5

Asko

20,7

14,3

12,4

5,9

23,4

17,1

4,5

3,5

3,2

5,2

2,6

7,4

ED/EE

56G. EAEri dagokionez, euskal ohiturak hartu eta gorde nahi al zenituzke esparru hauetan?

Taulan ikusten denez, erlijioan izan ezik, gainerako kasu guztietan euskal kulturako esparru guztiei
eustearen aldeko jarrera da nagusi, nahiz eta neurri desberdinetan. Esparru pribatuan zertxobait
apalagoa da jarrera hori, familiaren eta lagunen kasuan adibidez, hor ados samar edo oso ados
daudenen kopuruak ozta-ozta gainditzen baitu %50a. Eremu publikoan (lana, gizarte-ongizatea),
aldiz, %65en gainetik kokatzen da hemengo ohiturak hartzeko joera. Erlijioarekin aurkakoa gertatzen da eta atzerritarrek ez dute beren erlijioa baztertu eta bertakoa bereganatu nahi: %20k baino
gutxiagok uste dute erlijio katolikoa hartu behar dutela eta %60 erlijio hori hartzearen aurka daude.
24. grafikoa. EAEko erlijio nagusia zenbateraino hartzen duten, nazionalitatearen arabera
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56dG. EAEri dagokionez, euskal ohiturak hartu eta gorde nahi al zenituzke erlijio-sinismenetan eta -ohituretan?

Erlijioaren kasuan alde handiak aurkitzen ditugu aldagai desberdinen arabera. Hala, lehen mailako ikasketak dituztenak, Bizkaian bizi direnak, senegaldarrak eta Sahara azpiko afrikarrak dira bertako erlijioa hartzearekin adostasun handiena erakusten dutenak. Beste muturrean daude Araban
eta Gipuzkoan bizi direnak, marokoarrak eta aljeriarrak, eta haiek ez dituzte EAEko erlijio-ohiturak
bereganatu nahi. Norberaren ohiturekin ikusi dugun joera bera erakusten digute datuok, magrebtarrek joera handiagoa baitute beren erlijioari eusteko, hemengoa hartu beharrean. Beste muturrean daude Sahara azpiko afrikarrak, haiek jarrera irekiagoa baitute bertako gizarteko erlijio nagusia
hartzeari dagokionez. Kasu honetan, beraz, sinestun musulmanek joera handiagoa dute beren erlijioari eusteko eta doazen herrikoa ez onartzeko. Sahara azpiko Afrikakoek, berriz, (senegaldarrak
barne) erlijio musulmana dute, baina ez dago hain hedatuta eta haiek dira doazen herriko erlijioa
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hartzearen aldeko jarrera hedatuena dutenak. Erlijio katolikoak Sahara azpiko afrikarren artean zenbateko pisua duen aztertu beharko litzateke hurrengo txostenetan, erantzunak baldintzatu eta
azterketa honi ñabardura gehiago ematearren.

4. Nortasuna eta kide izateko sentipena jaioterrian eta harrerak herrian
EAEn finkatutako afrikarren nortasunarekin eta kide izateko sentipenarekin zerikusia duten alderdiak aztertuko ditugu atal honetan. Lehenik eta behin aipatu behar dugu gehien-gehienak (%90)
beren nazionalitatekoak sentitzen direla asko edo nahikotxo, eta %3,4 bakarrik ez dira sentitzen
beren nazionalitatekoak, batere edo gutxi. Hemen aurkitu ditugun aldeak nortasun-sentipenaren
mailan oinarritzen dira eta ez kategorian bertan. Hala, 40 urtetik gorakoen artean, senegaldarrek
eta arrazoi ekonomikoengatik etorritakoek gainerako kolektiboetakoek baino atxikimendu apalxeagoa diote beren nazionalitateari -asko kategorian-. Helduagoen artean hemen bizitzen daramaten
denborak izango du eragina sentipen horretan, eta beren jaioterriko behar ekonomikoengatik etorri zirenen artean, egoera horrek beren herritik aldenduago sentitzea eragingo zien beharbada.
Harrera-gizarteko nortasunari dagokionez, %36,6 ez da batere euskalduna sentitzen, %27,8 gutxi,
%16,6 zertxobait, %11,9 nahikotxo eta %5,6 oso. Hortaz, %17,5 nahikotxo edo oso euskalduna
sentitzen da eta %64,4 gutxi edo batere ez.
25. grafikoa. Nazionalitate-nortasun euskaldun nahiz espainiarrekoa zenbateraino sentitzen diren
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65aG. Hitz egin dezagun orain zerbaiten parte izateari buruz. Zenbateraino sentitzen zara (zure nazionalitatea)?
66G. Zenbateraino sentitzen zara euskaldun?
67G. Zenbateraino sentitzen zara espainiar?

Galdetutako hiru nortasunetako kide sentitzeko mailari buruzko datuak alderatuta, argi ikusten
dugu afrikar gehien-gehienek beren nazionalitatekotzat dutela beren burua euskaldun eta espainiartzat beharrean. Izan ere, %17,5ek diote nahikotxo edo oso euskaldunak eta %7k nahikotxo edo
oso espainiarrak sentitzen direla, baina beren nazionalitateari buruz galdetzean %91eraino igotzen
da sentipen hori. Nabarmentzekoa da, bestalde, afrikarrek euskal nortasunari eta espainiar nortasunari dioten atxikipen-mailari dagokionez, bi nortasun horietako batekiko atxikipen handia edo
nahikotxo dutela erantzun dutenen artean euskaldun sentitzen direnak nagusitzen direla. Era berean, batere ez eta gutxi erantzun dutenen artean ere espainiarren multzoa nagusitzen da euskaldunen gainetik (%76,8 eta %64,4, hurrenez hurren).
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5. Harrera egiten dien gizartea. Taldearekiko nahiz beraiekiko aurreiritzi-sentipena
Atal honekin amaitzeko, afrikar etorkinek gure gizarteak haiekin duen jarrerari buruz duten iritzia
jakin nahi izan dugu. %5,5en iritziz bertakoek oso iritzi txarra dute beren herriko jendeaz, %14,6en
ustez iritzi hori txarra da, %38,6rentzat erdipurdikoa, %27,5entzat ona eta %11,6entzat oso ona.
Lehen mailako ikasketak egiten dituzten eta arrazoi ekonomikoengatik etorri zirenen artean nagusitzen da bertakoek iritzi ona duteneko ikuspegia, eta litekeena da, beraz, jatorrian zenbat eta egoera kaskarragoa izan bertakoen jarrera gehiago baloratzea. Aitzitik, arrazoi pertsonalengatik etorri
direnentzat, bertakoek oso ikuspegi txarra dute beren herrialdeko etorkinei buruz. Etorkinen jatorrizko kapital sozialak eragina izango du ziurrenik ikuspegi horietan, eta, hala, kapital txikiena zutenek gehiago baloratzen dute bertakoen aldeko jarrera, eta alderantziz.
Ildo berari jarraiki, euskal gizarteak etorkinak onartzeko jatorrizko kultura baztertzeko eskatzen ote
dien galdetuta, %3 oso ados daude baieztapen horrekin, %18,2 ados, ia %16 ez ados ez kontra,
%37,9 ez dago ados eta %19,2 ez dago ados inondik ere. Afrikar etorkin gehienen iritziz, beraz,
euskal gizarteak ez die beren jatorrizko kultura baztertzerik edo bertako kulturara asimilatzerik
eskatzen.
Jasotako tratuari dagokionez, afrikarren erdiak baino gehixeagok diote euskaldunek adeitasunez
hartu dituztela beren herrialdeko etorkinak (%50,9), %19rentzat ezaxola izan da nagusi, %22,1entzat mesfidantza, %2,3rentzat mespretxua, %0,4rentzat oldarkortasuna eta %2,2k bertakoei emandako tratu bera jaso dutela esaten dute.
Galdera hori inkestatuak berak jasotako tratura mugatzen denean, bere taldeari beharrean, %62,2k
diote adeitasunez tratatu dutela, %18,4k axolagabetasunez, %12,6k mesfidantzaz, %1,4k mespretxuz, %1ek jarrera oldarkorrarekin eta %3,2k diote bertakoen tratu bera jaso dutela.
15. taula. Inkestatuen iritzia EAEko herritarrek emandako tratuari buruz
Inkestatuak jasotako tratua

Haren herrialdekoek jasotako tratua

Adeitasuna

62,2

50,9

Axolagabetasuna

18,4

19,0

Mesfidantza

12,6

22,1

Mespretxua

1,4

2,3

Jarrera oldarkorra

1,0

0,4

Bertakoek jasotako berdina

3,2

2,2

ED/EE

1,2

3,0

Guztira

100

100

73G. Zure ustez, nola tratatzen dute EAEko biztanleek, oro har, zure herrialdeko jendea?
74G. Eta, bereziki zu, nola tratatu zaituztela esango zenuke?

Aurreko erantzunekin alderatuta, norberak jasotako tratuari buruz galdetzean erantzun positiboak
ugaritu egiten direla ikusten dugu, adeitasunari dagokionez bereziki: beren herrialdekoek jasotako
%50,9tik beraiek jasotako %62,2ra hain zuzen ere. Kategoria negatiboenak maila bertsuan daude
bi kasuetan ere, baina mesfidantzazko tratua nabarmen murrizten da. Egoera administratibo erregularrik ez dutenak dira ezaxola gehien jaso dutela diotenak.
Multzoari eta norberari buruzko galderen arteko alde handiena ezaxolazko tratuan aurkitzen dugu.
Hortaz, lehen mailako ikasketak dituzten etorkinak, Bizkaian bizi direnak eta egoera administratibo
dutenak dira bertakoen aldetik ezaxolarik gehien jasotzen dutenak, bai maila orokorrean, bai pertsonalean. Bigarren mailako ikasketak dituztenek eta Araban eta Gipuzkoan bizi direnek ez dute
hainbesteko ezaxolarik jaso.
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Bertakoek afrikarrekin erakutsitako aurreiritziekin jarraituz, herenak pasatxo dio ez dutela inoiz bazterketarik edo mespretxurik sentitu, %22k ia inoiz ez, %29k noiz edo noiz, %8,2k askotxotan eta
%6k askotan. Hortaz, gehiengoa dira bazterketarik inoiz ez edo ia inoiz ez jasan ez dutenak. Eta
alderantziz, %14k maiz jasaten dute jarrera hori.
Bazterketa edo diskriminazioa jasan dutela diotenen artean, Gipuzkoan bizi direnak, senegaldarrak
eta Sahara azpiko afrikarrak eta itzultzeko asmoa dutenak nagusitzen dira. Beste muturrean, diskriminazioa gutxien jasan dutela diotenen artean Araban bizi direnak, aljeriarrak eta beste arrazoi batzuengatik etorritakoak dira nagusi.
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V. ONGIZATEA ETA GIZARTE-INTEGRAZIOA
Txosten honen azken atalean afrikar etorkinek beren ongizate- eta integrazio-mailari buruz duten
ikuspegian oinarritutako adierazle subjektibo batzuk bildu ditugu. Lehen atalean pertsonen arteko
konfiantzaz, sentitzen duten askatasunaz eta beren buruaren gaineko kontrolaz askatasunaz galdetu diegu. Bigarren atalean, berriz, bizitzarekin eta beren osasunarekin pozik dauden; eta, azkenik, beren migrazio-proiektuaren ebaluazioa egiteko eskatu diegu.

1. Pertsonen arteko konfiantza, askatasuna eta beren buruaren gaineko kontrola
Aukeratzeko duten askatasunaz eta beren buruaren gainean duten kontrolaz galdetuta, 0tik
10erako eskalan 7,41eko batez bestekoa atera da. Hortaz, EAEn finkatutako afrikarrek kontrol handi
samarra dute beren bizitzaren gainean. Kasu honetan, ez dugu alde handirik aurkitu batez bestekoari dagokionez. Marokoarrak dira puntu gehien eman dituztenak (7,58), aljeriarrak ondoren
(7,38), senegaldarrak gero (7,26) eta Sahara azpiko gainerako afrikarrak azkenik (6,95).
Nabarmentzekoa da, bestalde, hemen gelditu nahi dutenen artean handiagoa dela aukeratzeko
askatasuna itzultzeko asmoa dutenen artean baino: 7,60 eta 7,05, hurrenez hurren.

2. Beren bizitzarekin eta osasunarekin duten poztasun-maila
Beren bizitzarekin duten poztasun-maila 6,57ekoa da batez beste, beren bizitzaren gaineko kontrola baino puntu bat apalagoa, beraz. 40 urtetik gorakoek poztasun-maila txikiagoa dute beste
adin-tarteetakoek baino. Gauza bera gertatzen da lehen mailako ikasketak dituztenekin, egoera
administratibo irregularrean daudenekin eta Sahara azpiko Afrikakoekin. Ikusten denez, beraz,
egoera administratiboa zenbat eta hobea izan edo ikasketa-maila zenbat eta altuagoa izan orduan
eta poztasun-maila handiagoa azaltzen dute etorkinek. Era berean, eta aurreko kasuan gertatzen
zen bezala, Sahara azpiko Afrikakoek gainerako nazionalitateetakoek baino poztasun-maila apalagoa daukate.
26. grafikoa. Beren egoera pertsonalarekin duten poztasun-maila
7,0
6,8
6,6
6,4
6,2

6,88
6,63

6,0

6,75

6,92

6,82
6,67

5,8

6,64

6,51

6,07

6,01

5,96

5,6
5,4
Lehen
mailakoak

Lehen
mailako
ofizialak

Bigarren
mailakoak

Unibertsitate- Behin betiko Aldi baterako
ikasketak
paperak
paperak

Paperik ez

62G. Oro har, zenbaterainoko asebetetze-maila duzu zure egungo bizitzari dagokionez?
Batere asebetetzerik ez=1; Erabateko asebetetzea=10
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Beren etxeko egoera ekonomikoari buruz galdetuta, batez besteko poztasun-maila 5,27ka da,
"nahiko" -aren gainetik ozta-ozta eta orain arteko elkarrizketetan neurtutako poztasun-mailaren oso
azpitik.
Beren osasunari buruzko iritziari dagokionez, afrikarren %33,6k diote oso osasun ona dutela,
%53,1ek osasun ona, %10ek erdipurdikoa, %2,6k kaskarra eta %0,4k oso txarra. Osasun oso ona
edo ona dutenen iritzia da nagusi, beraz, %86,7k hori erantzun baitute. Aitzitik, afrikarren %13k
erdipurdiko osasuna, edo osasun txar nahiz oso txarra dutela sentitzen dute.

3. Migrazio-proiektuaren ebaluazioa
Afrikar etorkinek beren egoeraz egiten duten ebaluazioarekin amaitzeko, beren migrazio-proiektua
baloratzeko eskatu genien. Euskal gizartean duten integrazio-mailari buruz galdetu genien, batetik, eta beren herrialdeko jendeak duenari buruz, bestetik.
Inkestatutakoen laurden batek esan du oso integratua dagoela, %36,8 nahikotxo, %24,3 ez gutxi
ez asko, %11 gutxi eta %2,2 batere ez. Oso edo nahikotxo integratuta daudenak nagusitzen dira
beraz (%62), laurden batek dio ez dagoela ez asko ez gutxi integratua eta, azkenik, gutxi edo batere integratutakoak dauzkagu (%13,2).
Atal honekin eta migrazio-proiektuaren ebaluazioarekin amaitzeko, denboran atzera egiteko aukera izanez gero, berriro ere beren herrialdetik joango ote ziren ala han geldituko ote ziren galdetu
diegu EAEn finkatutako afrikarrei. Abian jarritako migrazio-proiektua ontzat ala txartzat duten neurtu nahi izan dugu galdera horrekin, hots, proiektu horrek zenbateraino merezi izan dien.
%76 berriz abiatuko litzateke eta %16,6 beren jaioterrian geldituko zatekeen. Ez dago alde handirik aldagaien arabera, nahiz eta beren jaioterritik joango ez ziren emakumeen kopurua %25eraino
igo (gizonen kasuan %14 da). Afrikako emakumezko etorkinen kasuan, askotan senarra izaten da
emigratzeko erabakia hartzen duena edo geroago familiarekin elkartzeko eskatzen duena, eta ez
emakumeek beraiek hartutako erabakia, eta, beharbada, horregatik dago horrelako aldea gizonen
eta emakumeen artean. Nolanahi ere, emakumeen %75ek erantzun dute migrazio-prozesuak merezi izan diela eta, hortaz, balorazio positiboa egiten dute prozesu hortaz.
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Immigrazioaren Euskal Behatokia, Ikuspegi, Euskal Autonomia Erkidegoan gertatzen diren migrazio-prozesu berrien, hau da, atzerritarren immigrazio berriaren
inguruko ezagutza eskuratzeko tresna gisa sortu zen. Hortaz, arlo honetan, informazioa eta ikerketa dira lehentasunezko helburuak. Hasierako dokumentuetan
zehaztu zen bezala, Ikuspegi moduko erakunde baten sorreraren funtsa osatu
zuten oinarri nagusiak izan ziren, alde batetik, lehendik zegoen informazioa sistematizatu, ordenatu eta iraultzea eta, bestetik, alderdi ezezagunen inguruko oinarrizko ikerketa.
Horrela, EAEko bertako biztanleak oinarritzat hartuta hainbat ikerketa egin eta
gero, Ikuspegik, Immigrazioaren Euskal Behatokiak, 2006. urtearen erdialdean,
Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) bizi ziren atzerritarrekin makro-galdeketa
bati hasiera emateko unea iritsi zela erabaki zuen, eta mota eta tamaina horretako lehena izan zen. Une hartan 85.000 biztanle baino gehiago zeuden erroldatuta, eta ez zegoen bigarren mailako iturrietako informazio zuzenik edo zeharkakorik. Eta Ikuspegi, bere sortzetiko helburuen barruan, informazio-huts hori betetzera behartuta zegoen.
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Bigarren txostena aurkezten dugu hemen, Afrikako nazionalitateen ingurukoa:
Maroko, Aljeria, Senegal eta Sahara azpiko herrialdeak.
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