
Immigrazioaren Euskal Behatokia, Ikuspegi, Euskal Autonomia Erkidegoan ger-

tatzen diren migrazio-prozesu berrien, hau da, atzerritarren immigrazio berriaren

inguruko ezagutza eskuratzeko tresna gisa sortu zen. Hortaz, arlo honetan, infor-

mazioa 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 siste-

matizatu, ordenatu eta iraultzea eta, bestetik, alderdi ezezagunen inguruko oina-

rrizko 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 horreta-

ko lehena izan zen. Une hartan 85.000 biztanle baino gehiago zeuden erroldatu-

ta, eta ez zegoen bigarren mailako iturrietako informazio zuzenik edo zeharkako-

rik. Eta Ikuspegi, bere sortzetiko helburuen barruan, informazio-huts hori betetze-

ra behartuta zegoen. 

Hirugarren txostena aurkezten dugu hemen, Asiako nazionalitateen ingurukoa:

Txina eta Pakistan.
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AURKEZPENA

Immigrazioaren Euskal Behatokia, Ikuspegi, Euskal Autonomia Erkidegoan gertatzen diren migra-

zio-prozesu berrien, hau da, atzerritarren immigrazio berriaren inguruko ezagutza eskuratzeko tres-

na 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-fenome-

noari, 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 testuingu-

ru 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), edo Euskal Autonomia Erkidegorako orokorregiak zirelako (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 (batez ere bertakoez osatua) 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, eus-

kal 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 ekite-

ko 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, ibil-

bideen 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-galde-

keta 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 ezagu-

tzea bertako biztanleenak ezagutzea bezain beharrezko zirelako ziurtasuna; elkarrekiko bizi-

kidetza 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 (administrazio-

egoera), beste batzuetan sakabanatua (lanbide-egoera, hezkuntza-egoera...) eta beste

askotan ezinezkoa zen ezagutzea, elkarrizketaren metodoaren bitartez ez bazen (emigratze-

ko 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-esperien-

tziaren 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 modali-

tateak…).

- 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 baitzego-

en, 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, naziona-

litatea, 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 osatze-

ko, 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.

Hirugarren txostena aurkezten dugu hemen, Asiako nazionalitatea dutenei buruzkoa, hain zuzen

ere. Bi nazionalitate nagusi bereizi ditugu beren garrantziaren eta gure artean dagoen hangotarren

kopuruagatik: Txina eta Pakistan. EAEn finkatutako asiarrek bertan bizi diren atzerritar guztien %5

inguru osatzen dute.

EAEn finkatutako asiarrei buruzko txosten hau osatzeko Asiako herrialdeetatik etorritako 227 per-

tsonari egin diegu inkesta. 227 pertsona horiek honela banatzen dira nazionalitatearen arabera:

132 txinatar (%58,15) eta 95 pakistandar (%41,85).

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 Eider Alkorta, Xabier Aierdi, José A. Oleaga eta Gorka Moreno Ikuspegi taldeko iker-

lariek idatzi dute. Parte hartu dute, gainera, Taide Artetak diseinuaren esparruan, Antonio Gómezek

dokumentazioa eta oinarri bibliografikoak eskainiz eta Agurtzane Eguiak koordinazio- eta logistika-

lanetan.
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AURREKARIAK

EAEn bizi den asiar biztanleriari buruzko txosten hau egiteko, jatorri asiarra duten 227 pertsona

elkarrizketatu ditugu. Hain zuzen, 132 txinatar eta 95 pakistandar. Bi nazionalitate horiek hautatu

ditugu EAEn bizi diren asiar guztien %80 osatzen dutelako (asiar etorkinen %60 txinatarrak dira,

eta %20 pakistandarrak). Asiar biztanleria EAEn bizi diren etorkinen %5 inguru da. Beraz, etorkin

afrikarrek eta europarrek osatutako kolektiboak baino urriagoa da asiarrena. Baina, hala ere, haren

azterketak interes handia du, berezko ezaugarriak dituen taldea baita. Gainera, garrantzitsuenak

diren bi nazionalitate horiek bi kolektiboren adierazle dira, desberdinak baitira batzuen eta beste-

en migrazio-proiektuak, eta desberdinak, oro har, bakoitzaren balio erlijioso eta kulturalak. 

Txostenaren mamiari helduz, asiar biztanleria batez ere gizonezkoek osatzen dutela ikus daiteke:

inkestatuen ia hiru laurden gizonezkoak dira (%72,7). Gizonezkoen ehuneko handi horren zergatie-

tako bat da galdetutako pakistandar guztiak gizonezkoak direla. Erroldako datuen arabera, EAEn

erroldatutako pakistandarren %6 soilik da emakumezkoa. Beraz, inkestatutako multzoa populazio

pakistandarraren ezaugarri nabarmen horren isla da, galdetutako txinatarren multzoan ez baitago ia

bi sexuen arteko desberdintasunik: %53 gizonezkoak dira eta %47 emakumezkoak (ikus 1. taula).

1. taula. Sexua, nazionalitateen arabera (% horizontalak)

Inkestatuen hamarretik zortzik 40 urte baino gutxiago dute (%78,9), eta hamarretik bik 40 urte edo

gehiago dute. Populazio txinatarra zertxobait helduagoa da: txinatarren hamarretik hiru 30 eta 40

urte bitartekoak dira (%31,1), eta, pakistandarren artean, berriz, %40 dira adin horretakoak.

Halaber, 40 urte edo gehiago duten pakistandarren kopurua txinatarrena baino eskasagoa da,

pakistandarren %15,8 eta txinatarren %25 baitira adin horretatik gorakoak. 

2. taula. Adin-egitura, nazionalitateen arabera (% horizontalak)

Egindako ikasketen mailari dagokionez, asiarren erdiak (%51,6) adierazi du lehen mailako ikaske-

tak egin dituela (lehen mailako ikasketak edota lehen mailako ikasketa ofizialak), hamarretik hiruk

(%31,7) erantzun dute bigarren mailako ikasketak egin dituztela, eta %15,4k jakinarazi dute goi-

mailako lanbide-heziketako edo unibertsitateko ikasketak egin dituztela. Ez dago desberdintasun

esanguratsurik txinatarren eta pakistandarren prestakuntzan (ikus 3. taula).

Bizilekuari dagokionez, asiarren erdia Bizkaian bizi da (%49,3), laurden bat Gipuzkoan (%26), eta

beste laurden bat Araban (%24,7). Jatorrizko nazionalitateen arabera, badaude desberdintasunak:

hamar txinatarretik zazpi Bizkaian bizi dira (%68,2), baina pakistandarren laurden bat soilik (%23,2).

SSeexxuuaa

NNaazziioonnaalliittaatteeaa Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira

Txinatarrak 53,0 47,0 100

Pakistandarrak 100,0 0,0 100

Guztira 72,7 27,3 100

2G. Sexua

AAddiinnaa

NNaazziioonnaalliittaatteeaa 18-29 30-40 40tik gora Guztira

Txinatarrak 43,9 31,1 25,0 100

Pakistandarrak 44,2 40,0 15,8 100

Guztira 44,1 34,8 21,1 100

5G. Zein urtetan jaio zinen?



1212

Asiar biztanleria EAEn 2007 - Sintesia

Pakistandarren hamarretik hiru Araban bizi dira (%31,6), eta %45,3 Gipuzkoan. Txinatar biztanleria

batez ere Bizkaian bizi da, eta pakistandarrak, berriz, Gipuzkoan gehienbat (ikus 4. taula). 

3. taula. Ikasketa-maila, nazionalitateen arabera (% horizontalak) 

4. taula. Bizilekua, nazionalitateen arabera (% horizontalak)

Egoera administratiboa garrantzi handia duen datua da: asiarren heren batek adierazi du baduela

hemen bizitzeko behin betiko baimena. Hain zuzen, asiar biztanleriaren %36,6k badute behin beti-

ko baimena, %48k aldi baterako baimena dute, eta %14,5 egoera administratibo irregularrean

daude (ikus 1. irudia). Beraz, hamarretik zortzik baino gehiagok badute nolabaiteko baimena, eta

harrera-gizartean modu batean edo bestean txertatzen hasteko bidea eman dezake baimen

horrek. 

1. irudia. Egoera administratiboa, nazionalitateen arabera (% horizontalak)

24G. Zein da zure egungo egoera dokumentuei dagokienez?

Egoera administratiboari dagokionez, nazionalitateen arabera hautematen diren desberdintasunak

ez dira handiak. Jatorriak baino eragin handiagoa du beste datu honek: zein urtetan etorri ziren

EAEra. Egonaldiaren iraupenak eragina du egoera administratiboan, EAEn denbora gutxien dara-

matenen artean handiagoa baita egoera irregularrean dauden pertsonen proportzioa. 

IIkkaasskkeettaa--mmaaiillaa

NNaazziioonnaalliittaatteeaa Lehen mailakoak
Lehen mailako

ofizialak
Bigarren mailakoak

Goi-mailako lanbide-heziketako edo

unibertsitatekoak
Guztira

Txinatarrak 26,5 22,7 34,1 15,2 100

Pakistandarrak 22,1 32,6 28,4 15,8 100

Guztira 24,7 26,9 31,7 15,4 100

13G-ri dagokion aldagaia (birkodetuta)

LLuurrrraallddee  hhiissttoorriikkooaa

NNaazziioonnaalliittaatteeaa Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira

Txinatarrak 19,7 68,2 12,1 100

Pakistandarrak 31,6 23,2 45,3 100

Guztira 24,7 49,3 26,0 100

3G. Esango al zeniguke zein udalerritan bizi zaren?

33,3

41,1

36,6

56,8

35,8

48,0

8,3

23,2

14,5

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Txinatarrak

Pakistandarrak

Guztira

Behin betirako baimena Aldi baterako baimena Egoera irregularra
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Txinatarrak, oro har, pakistandarrak baino egoera administratibo hobean daude: txinatarren

%90,1ek badute nolabaiteko baimena, eta, pakistandarren artean, berriz, %76,9k. Baina, behin

betiko baimenari erreparatuz gero, pakistandarren egoera hobea da, %41,1ek bai baitute behin

betiko baimena, eta, txinatarren artean, berriz, %33,3k (ikus 1. irudia).

Jada aipatu dugu egoera administratiboari buruzko datu orokor hori hobeto ulertzen dela EAEra

zein urtetan etorri ziren kontuan hartuz gero. Etorkin asiarren %25ek bi urte baino gutxiago dara-

mate EAEn, eta %55,9k bi urtetik sei urtera bitartean. Pakistandarren artean, bi urte baino gutxia-

go daramate hamarretik lauk (%38,9); txinatarren artean, berriz, ehuneko hori %15,2koa da. Hamar

txinatarretik hiruk sei urtetik gora egin dituzte EAEn (%29,5), baina pakistandarren %4,2 soilik bizi

ziren gure artean orain dela sei urte (ikus 2. irudia).

2. irudia. EAEn bizi izandako denbora, nazionalitateen arabera (% horizontalak)

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

5. taula. Migratzeko arrazoiak, nazionalitateen arabera (% horizontalak)

Etortzeko arrazoiei erreparatuz, galdetutakoen %70ek baino gehiagok adierazi dute premia ekono-

mikoengatik (%36,6) edo egoera ekonomikoa hobetzeagatik (%35,7) etorri zirela. Gainerakoek

(%30 inguru) jakinarazi dute ekonomiarekin zerikusi zuzenik ez duten arrazoiengatik etorri zirela

(ikus 4. taula). Arrazoi horien artean daude: familia-kontuak (%15,4), estimulu pertsonala (%10,1)

eta beste arrazoi batzuk (%1,8). Nazionalitate batetik bestera, arrazoiak aldatu egiten dira: txinata-

rren laurdenak adierazi du familia-kontuengatik etorri zela (%23,5), eta hamarretik bik soilik esan

dute premia ekonomikoengatik etorri zirela (%22). Pakistandarren kasuan, arrazoi ekonomikoak

dira nagusi, hamarretik bederatzik aipatzen baitituzte: %56,8 premia ekonomikoengatik etorri ziren,

eta %33,7 egoera ekonomikoa hobetzeagatik. Familia-kontuengatik etorritako pakistandarrak,

berriz, gutxi dira (%4,2). Gizonezkoen nagusitasun nabarmenak eragiten du lanarekin zerikusia

duten arrazoiak horrenbesteko pisua izatea. 

Gainera, pakistandarren migrazio-mugimenduak txinatarrenak baino berriagoak dira. Beraz, fami-

liak berriz biltzea edo antzeko faktoreak ez dira ia ageri pakistandarren artean. Horregatik dira hain

15,2

38,9

25,1

55,3

56,8

55,9

29,5

4,2

18,9

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Txinatarrak

Pakistandarrak

Guztira

2 urte baino gutxiago 2 - 6 urte 6 urte baino gehiago

Premia ekonomikoak Ekonomia hobetzea Familia-kontuak Estimulu pertsonala Besteak Guztira

Txinatarrak 22,0 37,1 23,5 13,6 3,0 100

Pakistandarrak 56,8 33,7 4,2 5,3 0,0 100

Guztira 36,6 35,7 15,4 10,1 1,8 100

17G-a. Nagusiki zerk bultzatu zintuen zure herrialdetik irtetera?
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nabarmenak faktore ekonomikoen garrantzia etorkin pakistandarren artean, eta migratzeko arra-

zoien atalean ageri diren nazionalitateen arteko desberdintasunak.

EAEn geratzeko asmoari buruzko galderari dagokionez, gure artean bizi diren asiarren %71,8k

adierazi dute betiko geratzeko asmoa dutela, eta %14,5ek esan dute jaioterrira itzuli nahi dutela.
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I. JAIOTERRIAN ZUTEN BIZIMODUA ETA MIGRAZIO-PROIEKTUA

1. Jaioterrian zuten bizimodua

1.1. Familiako eta etxeko egoera

Asiar gehienak, jaioterrian bizi zirenean, hainbat motatako familia nuklearretan edo familia zabala-

goetan bizi ziren, eta baita komunitate moduko familietan ere. Hamarretik bat soilik bizi zen beste

bizikide batzuekin (senitarteko zuzenak ez zirenekin, alegia). Etxebizitzari dagokionez, familia bera

zen, gehienetan, etxearen jabe.

1.2. Ikasketa-maila

Asiarrek jaioterrian egindako ikasketei dagokienez, soilik %1,3k ez zekiten irakurtzen eta idazten

jaioterrian bizi zirenean, hamarretik batek irakurtzen eta idazten besterik ez zekien (%10,1), hama-

rretik lauk baino gehiagok eginak zituzten lehen mailako ikasketak edo antzekoak, heren batek egi-

nak zituen bigarren mailako ikasketak (%29,1), eta hamarretik batek unibertsitateko ikasketak

(%10,1).

3. irudia. Jaioterrian egindako ikasketen maila 

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

1.3. Laneko egoera

4. irudia. Laneko egoera jaioterrian

14G. Zer lan egiten zenuen han, irten baino lehenago?

10,1
1,3

0,91,3
10,1

4,4

29,1

24,2

18,5

16 urtetik beherakoa

Batere ez

Irakurri eta idatzi

Lanbideak

Lehen mailako ikasketa ofizialak

Bigarren mailako ikasketak

Erdi-mailako lanbide-heziketa

Unibertsitate-ikasketak 

ED/EE

0,4 1,3

53,3

4,0

5,3

34,8

0,9

Haurra nintzen; ez nuen lanik egiten eta ez nintzen eskolara joaten

Ikaslea nintzen

Etxea edo familia zaintzen nuen

Lan bila nenbilen

Lanean ari nintzen

Ez nuen lanik egiten, ezintasunagatik

ED/EE
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EAEra etorri diren asiarren erdiak lanean ziharduten jaioterrian bizi zirenean. Haien artean, hama-

rretik lauk sektore pribatuan lan egiten zuten, %27,3k sektore publikoan, %16,5 autonomoa zen, eta

%13,2k familiako negozioetan ziharduten. Jaioterrian lanean ari zirenen erdiek adierazi dute kon-

traturik gabe zeudela, edo ez diote galdera horri erantzun.

1.4. Bizi-baldintzak

Gehiengo handi batek bazituen oinarrizko ekipamenduak: argindarra, ura etxean, komuna, telebis-

ta eta hozkailua, besteak beste. Gainera, %54,1ek adierazi dute premia ekonomikorik gabe bizi

zirela edo diru nahikoa bazutela; aldiz, %43,6k jakinarazi dute premian bizi zirela. Nazionalitateei

erreparatuz, premia ekonomikorik gabe bizi zirela adierazi duten pakistandarren ehunekoa nabar-

men handiagoa da. Jaioterrian zituzten ondasunei buruz, asiar gehienek adierazi dute ondasun

horiek oraindik ere berenak direla.

5. irudia. Bizi-baldintzak jaioterrian (%)

15G. Zuk eta zure senitartekoek irabazten zenuten diruarekin, eta ekonomikoki ondo bizi zinetela uste duzu?

2. Migrazio-proiektua

2.1. Emigratzeko ideia

Asiarren erdiak adierazi du emigratzeko erabakia pertsonala izan zela, eta heren batek dio familiak

hartutako erabakia izan zela. Gizonezkoen %60,6k jakinarazi dute erabaki pertsonalaren ondorioz

emigratu zutela; emakumezkoen artean, ordea, laurden batek soilik adierazi du erabaki pertsona-

la hartu izana. Erabakia senar-emazteek hartu zutela esan dutenean, senarraren eragina izan zute-

la aitortu duten emakumeak gehiago dira (%17,7) alderantzizko kasuak (emaztearen eragina izan

zutela adierazi duten gizonak, alegia) baino: %3 besterik ez. Emakumeen kasuan, familiak garran-

tzi handia du, %56,5ek adierazi baitute familiak hartu zuela emigratzeko erabakia. Ez dugu ahaztu

behar asiar etorkinen artean gizonezko asko dagoela, eta, pakistandarren kasuan, are gehiago.

Nazionalitate batetik bestera, joera aldatu egiten da: txinatarren artean, gehienetan familiak izan

zuen emigratzeko ideia (%52,3); aldiz, pakistandarren artean, hamarretik batek soilik adierazi du

familiak hartutako erabakia izan zela.

Lana, familia eta premia ekonomikoak izan ziren emigratzeko arrazoi nagusiak. Gurasoen emigra-

zioaz hitz egitean, gehienek adierazi dute arrazoi ekonomikoek eragin handiagoa izan zutela haien

erabakian. Asiarrek uste zuten, oro har, jaioterria utzi eta bizimodu hobea aurkituko zutela, eta bai-

kortasun hori nabarmenagoa da pakistandarren artean.

41,4

33,0

21,1

2,22,2

Goseak bizi ginen

Premian bizi ginen

Premia ekonomikorik ez genuen

Ondo bizi ginen

ED/EE
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6. irudia. Nori otu zitzaion emigratzea? (%)

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

6. taula. Emigratzeko arrazoiak, guraso nahiz bikotekidearenak multzo berean (%)

3. Bidaia

Garraiobide ugari erabili zituzten asiar etorkinek migrazio-bidaia egiteko: %93,4k hegazkina hartu zuten,

%53,7k autobusa, %33,5ek automobila, %11k trena, eta %6,2k itsasontzia edo yatea. Hegazkina izan

zen, zalantzarik gabe, garraiobide nagusia, eta kilometro gehientsuenak hegazkinez egin zituzten. Beste

garraiobideak hegazkin-bidaia osatzeko erabili zituzten, eta ez hura ordezkatzeko.

Bidaia ordaintzeko, norberaren baliabide ekonomikoak nahiz familiarenak erabili zituzten, edota

maileguak eskatu. Hain zuzen, %56k norberaren baliabideak erabili zituzten; %35,7k dirua eskatu

zieten senideei, lagunei edo ezagunei; eta %2,7k maileguren bat eskatu zuten. 

7. irudia. Nola ordaindu zuten migrazio-bidaia? (%)

20G. Bidaia ordaintzeko, nahikoa diru bazenuen edo eskatu egin behar izan zenuen? Dirua batek baino gehiagok eman bazizun, esan nork

eman zizun kopuru handiena.

0,4

0,9

7,0

34,8

50,7

5,3

0,9 Niri

Familiari

Senarrari/Emazteari

Lagunek konbentzitu ninduten

Bizilagunek edo ezagunek konbentzitu ninduten

Behartuta alde egin nuen

ED/EE

32,2

42,3

13,7

3,5

2,23,60,9
1,8

Familiari eskatu nion

Nahikoa nuen, gehiegi aurreztu gabe

Nahikoa nuen, denbora luzean aurrezten aritu ondoren

Lagunei edo ezagunei eskatu nien

Banku bati eskatu nion mailegua

Beste batzuei eskatu nien mailegua

Bestelakoak (ez daki, ez zuen ordaindu beharrik izan…)

ED/EE

Guztira Gurasoena / Bikotekidearena

Familia-kontuengatik 27,8 12,5

Norberaren edo jaioterriaren egoera ekonomikoagatik 21,2 6,2

Lana (edo lan hobea) aurkitzeko 41,9 56,3

Lanbidean hobera egiteko 1,3 6,3

Arrazoi kulturalak 4,4 9,4

Arrazoi politikoak 2,2 3,1

Beste arrazoi batzuengatik 0,9 6,3

ED/EE 0,4 0,0

Guztira 100 100

17G. Nagusiki zerk bultzatu zintuen zure herrialdetik irtetera? Honako arrazoi hauetatik, zein da zure egoerari hobekien egokitzen zaiona?
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II. ORAINGO EGOERA ETA BIZI-BALDINTZAK

1. Orain dauden udalerrira iristea

Inkestatuen %55,9 orain bizi diren udalerrira iritsi ziren 2000 eta 2004 bitartean, %25,1 azken bi

urteotan iritsi dira (2005-2006), eta ia %20 iritsi ziren 2000 baino lehenago. Beraz, asiarren erdiak

baino gehiagok darama 4-6 urte EAEn. Nazionalitateei erreparatuz, pakistandarrak iritsi dira beran-

duen (pakistandarren %38,9k bi urte baino gutxiago daramate gure artean; txinatarren artean,

berriz, %15,2 iritsi dira azken bi urteotan). Txinatarren hamarretik hiru 2000 baino lehenago iritsi

ziren (%29,5), eta, pakistandarren artean, berriz, %4,2 iritsi ziren garai hartan.

8. irudia. EAEra iritsitako urtea, nazionalitateen arabera (%)

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

1.1. Orain bizi diren udalerria aukeratzeko arrazoiak

Orain bizi diren udalerria zenbait arrazoirengatik aukeratu zuten: familiarekin hara iritsi zirelako,

aurrez ezagutzen zituztelako han bizi ziren zenbait lagun, edota udalerriari buruzko informazioa

bazutelako. Txinatarren artean, familiarekin zerikusia duten arrazoiek eragin handiagoa dute; pakis-

tandarren kasuan, aldiz, lan-aukerek garrantzi handiagoa dute.

7. taula. Udalerria aukeratzeko arrazoiak, nazionalitateen arabera (%)

18,9

29,5

55,9

55,3

56,8

25,1

15,2

38,94,2

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Guztira

Txinatarrak

Pakistandarrak

2000 baino lehenago 2000 eta 2004 bitartean 2005 eta 2006 bitartean

Guztira Txinatarrak Pakistandarrak 

Familiagatik, familia berriz elkartzeko, udalerrian ezagunak bizi zirelako 50,2 65,9 28,4

Informazioa, aukera ona, ondo bizi 42,8 26,5 65,2

Lan-kontratua, ikasketak, besteak 2,6 2,3 3,2

Halabeharrez 3,5 3,8 3,2

ED/EE 0,3 1,5 0,0

Guztira 100 100 100

22G. Zergatik aukeratu zenuen leku hau? Honako egoera hauetatik, zein da egokitzen da hobekien zure egoerara?
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2. Bizi diren herri eta etxeei buruzko xehetasunak

Hasieran aipatu dugu asiar etorkinen banaketa, lurralde historikoen arabera: %49,3 Bizkaian, %26

Gipuzkoan eta %24,7 Araban. 

Bizi diren etxebizitza motari dagokionez, asiarren %84,1 pisu batean bizi dira, beste pertsona ba-

tzuekin batera nahiz bakarrik; %8,8 pisu batean alokatutako gela batean bizi dira; eta %6,6 familia

bakarreko etxe batean bizi dira. EAEko asiarren ia %30 dira bizi diren etxearen jabe, eta, oro har,

etxe guztiek betetzen dituzte bizitzeko behar diren gutxieneko baldintzak. 

Asiarren %63,4 familiarekin bizi dira, eta %29,1 herrikideekin. Nazionalitateak banaka aztertuz,

ordea, txinatarren %92,4 bizi dira familiarekin, baina pakistandar gehienak herrikideekin bizi dira

(%63,2), eta gutxiago dira familiarekin daudenak (%23,2). Ez dugu ahaztu behar inkestatutako

pakistandar guztiak gizonezkoak direla, eta, halaber, EAEn erroldatutako pakistandarren %93,5

gizonezkoak direla.

9. irudia. Bizikidetza EAEn (%)

29G. Gaur egun, zure bizilekua partekatzen al duzu?

3. Hezkuntza

Asiarrek EAEn duten ikasketa-maila jaioterrian zutenaren antzekoa da. Hemen izan duten presta-

kuntza hizkuntzen eta alfabetatzearen alorrekoa izan da gehienbat. 

8. taula. Prestakuntza, jaioterria utzi ostean (%)

EAEko hizkuntza ofizialen ezagutzari dagokionez, hamar asiarretik lauk adierazi dute ondo dakite-

la gaztelaniaz (%39,6), eta %46,7k uste dute gaitasun ertaina dutela. Euskararen kasuan, ordea,

%85,9k adierazi dute ez dakitela ezer. 

0,4 0,4
2,6

29,1

63,4

4,0

Bakarrik

Familiarekin

Herrikideekin

Beste nazionalitatekoekin

Besteak

ED/EE

BBaaii
FFiinnaannttzzaazziiooaa

OOrraaiinn EEAAEE
Norberak ordainduta Diru-laguntza partziala Diru-laguntza osoa

Hizkuntzak 71,3 34,3 9,0 56,7 20,9 85,1

Alfabetatzea 25,5 41,7 16,7 41,7 20,8 91,7

Lanbideak 11,7 36,4 18,2 45,5 18,2 90,9

Unibertsitatea 3,2 33,3 33,3 33,3 66,7 100,0

Besteak 11,7 36,4 0,0 63,6 27,3 81,8

39G. Zure jaioterritik irten zinenetik orain arte, jaso al duzu edo jasotzen ari al zara inolako prestakuntzarik? 39G-a. Zein?
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Ikasketa-maila onak euskarazko gaitasunaren alde egiten du; izan ere, unibertsitateko ikasketak

egin dituztenek adierazi dute euskaraz oso ondo edo ondo dakitela (%5,8).

10. irudia. Euskarazko eta gaztelaniazko gaitasuna (%)

41G-a. Hizkuntzei dagokienez, zer maila duzu gaztelaniaz? 41G-b. Eta euskaraz?

4. Laneko egoera

Asiarren laneko egoera aztertuz, lanean dihardutenen ehunekoa oso handia da: %83,3 lanean ari

dira, %8,4 langabezian daude eta %7,9k ez dute jarduerarik. Askoz emakume gehiago dago jar-

duerarik gabe (%21). Jatorriak ere desberdintasunak eragiten ditu laneko egoeran: lanik gabe dau-

den pakistandarrak askoz ere gehiago dira (%16,8). Egoera administratiboak ere desberdintasu-

nak eragiten ditu. Egoera irregularrean dauden etorkinen kasuan, lanean ari direnen ehunekoak

nabarmen behera egiten du (%39,4), eta lanik gabe daudenen ehunekoa igo egiten da (%45,5).

11. irudia. Laneko egoera, egoera administratiboaren arabera (%)

46G. Lehenago, zure dokumentuen egoerari buruz hitz egin dugu, baina zein da zure egungo egoera lanari dagokionez?

Lanean dihardutenen artean, hamarretik sei besteen kontura ari dira (%61,9), eta aldi baterako kon-

tratua dute (%60,7). Langile asiar gehienak EAEn kontratatu dituzte (%93,1). Batez beste, astean

45 ordu inguru egiten dituzte lanean, eta 830 euroko soldata dute. Gainera, ia hiru laurdenek adie-

razi dute asteburuetan lan egiten dutela (%72,5).

12,3 27,3 46,7 9,3 4,0

8,8 85,92,6 0,9
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9. taula. Lanean diharduten asiarren profila, lurralde historikoen arabera

5. Gizarte-zerbitzuak

EAEn lana bilatzea errazten duten zerbitzuek (INEM, Lanbide…) ez dute eragin handirik izan asia-

rren artean. Lanik gabe dauden hamar asiarretik bat soilik dago inskribaturik zerbitzu horietan.

Halaber, asiarren gehiengo handi batek ez du inoiz jaso laguntza ekonomikorik gizarte-laguntza

gisa, hala nola GGD (gizarteratzeko gutxieneko diru-sarrera) edo GLL (gizarte-larrialdietarako

laguntza). Aldiz, zenbait informazio-zerbitzutara jo dute, etxebizitzari, lanari, hezkuntzari, osasuna-

ri eta legediari buruzko informazioa eskuratzearren.

10. taula. Laguntza ekonomikoak jasotzea (%)

Araba Bizkaia Gipuzkoa EAE

Besteen kontura (%) 64,4 56,4 70 61,9

Aldi baterako kontratuak (%) 34,5 54,7 91,4 60,7

EAEn kontratatuak (%) 96,3 90 94,3 93,1

Lan-orduak astean (batez beste) 43,9 47,3 43,1 45,4

Lanpostuan aritutako denbora (urteak) 3,2 3,1 3,7 3,3

Hileko diru-sarrera, lanpostu nagusitik (euroak) 830,5 833,1 825,5 830,4

Lanpostu kopurua (batez beste) 1,04 1,01 1 1

Lan-orduak astean, guztira (batez beste) 45,2 47,1 43,4 45,6

Asteburuetan lana (%) 80 78,8 54 72,5

Hileko diru-sarrera, lanpostu guztietatik (euroak) 870,7 845,6 825,5 846,1

47G. Lan bat baino gehiago badituzu, orain zure lan nagusiari buruz bakarrik hitz egingo dugu (…). Lan egiten dut… 

Orain Lehen Inoiz ez ED/EE Guztira

Langabezia 0,9 2,6 96 0,4 100

GLL (gizarte-larrialdietarako laguntzak) 0,4 1,3 96,9 1,3 100

Oinarrizko errenta (lehen, GGD) 0,9 5,3 93 0,9 100

Gobernuz kanpoko erakunde baten laguntza 0 0,4 98,2 1,3 100

Beste laguntza batzuk 0,9 0 95,2 0,4 100

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

Etorkinek gainerako biztanleekin dituzten harreman sozialak ezagutzeko, garrantzi handia du non

bizi diren jakiteak. Atzerriko biztanle gutxi edo oso gutxi duten auzoetan bizi dira asiarren %55,5,

eta atzerriko biztanle ugari duten auzoetan, berriz, %41,4.

12. irudia. Auzoko biztanleak (bertakoak / atzerritarrak) (%)

31G. Zure bizilagunei dagokienez… (atzerritar asko edo gutxi)

Beste kolektibo batzuekin dituzten harremanetan -lanean eta, batez ere, lagunartean-, herrikidee-

kin elkartzen dira gehienetan. Lanari dagokionez, asiarren erdiak adierazi du herrikideekin lan egi-

ten duela (%48,5). Halaber, %49,8k jakinarazi dute haien ezagunak herrikideak direla gehienbat.

Baina, inolako zalantzarik gabe, harreman itxienak lagunartekoak dira, lautik hiruk adierazi baitute

herrikideak dituztela lagun (%75,8).

13. irudia. Harreman mota eta harremana zeinekin (%)

44G. Harremanei buruz ari garela, harreman mota batzuk aipatuko dizkizut. Esadazu, mesedez, ea zure lagunak, lankideak, eta abar, zure

herrikideak, atzerritarrak edo bertakoak diren gehienbat.
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Hala ere, atal honen hasieran ikusi dugunez, bizi diren auzoetan ez dago etorkinen kontzentrazio-

rik: asiarren erdiak baino gehiagok adierazi dute auzoko biztanleak bertakoak direla gehienbat.

Beraz, asiarren multzo handi bat bertakoekin harremanak izateko egoera egokian dago, EAEn atze-

rriko biztanle gutxi baitago. Argi eta garbi ikusten da seme-alaben ikaskideen kasuan: hamarretik

seik ez dute seme-alabarik, baina, seme-alabak badituztenen kasuan, seme-alaba horiek batez ere

bertakoekin izaten dituzte harremanak (%34,4).

Nazionalitateen arteko aldeak nabarmenak dira, batez ere lankideekin dituzten harremanetan.

Txinatarren artean, hirutik bik adierazi dute herrikideak dituztela lankide; pakistandarren artean,

ordea, lautik batek soilik jakinarazi du herrikideekin lan egiten duela. Iritsi ziren urteak eta jaioterria

uzteko izan zituzten arrazoiek eragin handia dute talde arteko harremanetan. EAEn zenbat eta den-

bora luzeagoan bizi, orduan eta ezagun gehiago dituzte. Gainera, familia-kontuengatik eta estimu-

lu pertsonalagatik etorritakoek egin dituzte bertako lagun gehien. Azkenik, laneko harremanen arlo-

an, premia ekonomikoengatik etorritakoek harreman gehiago dituzte bertakoekin.

1.2. Harremana: esparruak eta prozesuak

Premia-egoerak: laguntza eta babesa

Asiarren erdiak uste du herrikideen laguntza izan duela. Hamarretik hiruk uste dute bertakoen

laguntza ere izan dutela, eta, neurri apalago batean, bai eta beste nazionalitateetako atzerritarren

laguntza ere. Baina txinatarrek eta pakistandarrek ez dute irudipen bera: pakistandarrek, oro har,

gehiago nabarmentzen dute kolektibo guztiek emandako babesa. 

11. taula. Kolektiboengandik jasotako laguntza edo babesa, nazionalitateen arabera (%)

Aisialdiko egoerak. Denbora librea eta elkarteetako kide izatea

Aisialdian izaten diren harremanei buruz, inkestatu gehienek adierazi dute herrikideekin harreman

asko (%42,7) edo nahikoa (%41,9) dutela. Hala ere, asiarren %30ek jakinarazi dute bertakoekin ere

harremanak izaten dituztela aisialdian. 

Asiarren %7,5 elkarteren bateko kide da, edo noizbait izana da. Gehienetan, etorkin-elkarteetan

parte hartu dute.

HHeerrrriikkiiddeeeennggaannddiikk BBeessttee  aattzzeerrrriittaarrrreennggaannddiikk BBeerrttaakkooeennggaannddiikk

Txinatarrak Pakistan-darrak Txinatarrak Pakistan-darrak Txinatarrak Pakistan-darrak

Batere ez 14,4 6,3 62,1 25,3 34,1 15,8

Gutxi 18,2 11,6 17,4 18,9 21,2 18,9

Zerbait 25,8 15,8 11,4 16,8 28 12,6

Nahiko 34,8 47,4 4,5 34,7 9,8 41,1

Asko 6,1 17,9 2,3 1,1 6,8 9,5

ED/EE 0,8 1,1 2,3 3,2 0 2,1

45G. Esan zenbaterainoko laguntza jaso duzun zure arazoak konpontzeko hemen egon zaren artean (hemen bizi den zure herriko jendea-

rengandik, hemen bizi den beste herrialde batzuetako jendearengandik, EAEko jendearengandik)
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14. irudia. Aisialdiko harremanak

57G-c. Hemen, EAEn, bizi zara, eta erlazionatzen al zara, pasatzen al duzu aisialdiko denbora zure herrialdeko jendearekin?

57G-j. Hemen, EAEn, bizi zara, eta erlazionatzen al zara, pasatzen al duzu aisialdiko denbora hemengo jendearekin?

2. Jaioterriarekiko harremana

Hamar asiarretik sei noizbait itzuli dira jaioterrira, bisita egitera. Gehienek adierazi dute jaioterrira

joan direla senideak eta lagunak bisitatzera (%66,2), eta hamarretik hiruk esan dute oporretan joan

direla (%29,4). 

15. irudia. Jaioterrira egindako azken bidaiaren arrazoia (%)

36G-b. Zein izan zen azkeneko bidaiaren arrazoia?

Maizko harremanak izaten dituzte lagunekin eta batez ere familiakoekin, telefonoz gehienbat.

Senide eta lagunekin dituzten harremanek ondorio ekonomikoak ere badituzte: inkestatuen %55ek

adierazi dute dirua bidaltzen diotela familiari. Diru-bidalketak, gehienetan, hilero egiten dituzte, eta,

batez beste, 353 euro bidaltzen dituzte.
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16. irudia. Jaioterrian bizi diren senide eta lagunekin harremanetan egoteko bideak (%)

35G-a. Zure jaioterriari dagokionez, harremanetan egoten al zara zure senitartekoekin, lagunekin edo herrikideekin? Zer bideren bitartez?

Zenbatean behin? Pentsatu azken sei hilabeteotan.

3. Kultura: akulturazioaren eta jaioterriko kultura-ezaugarrien artean

3.1. Hizkuntza

Inkestatuen artean, ia ez dago gaztelania edo euskara ama-hizkuntza duenik. Egoera zailean

daude, hizkuntza aldatu behar baitute harrera-gizartean harremanak izateko. Hamar inkestatutik

zazpik adierazi dute gaztelania erabiltzen dutela etxetik kanpoko harremanetan. Gaztelaniaz hitz

egiten badakite asiar gehienek; euskaraz, ordea, ez dakite ezer asko.

3.2. Erlijioa eta erlijio-praktika

17. irudia. Erlijioa, nazionalitateen arabera (%)

68G. Hitz egin dezagun erlijioaz. Zer erlijiotakoa zara?

Hizkuntzaz gain, atzerritarrak etortzeak erlijio-praktiken eta sinesmenen aniztasuna eragiten du.

Txinatarren %53k adierazi dute ez dutela erlijiorik, eta %30,3 budistak dira. Aldiz, pakistandarren
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%96,8 musulmanak dira. Erlijio-praktikei dagokienez, pakistandarren %70,5ek adierazi dute egu-

nero errezatzen dutela; txinatarren artean, berriz, %18,9k errezatzen dute egunero. Dena den, des-

berdintasuna ez da nazionalitateen ondorio, baizik eta erlijio bakoitzak dituen praktiken emaitza.

Egunero errezatzea erlijio-araua da musulmanentzat; asiarren beste sinesmenetan, ordea, ez da

hala.

3.3. Beste kultura-ohitura batzuk

Azkenik, beste kultura-ohituren alorrean, asiarrek batez ere jaioterriko produktuak erabiltzen dituz-

te (jantziak izan ezik), eta hango jaiak gehiago ospatzen dituzte EAEkoak baino. Batez ere Bizkaian

bizi diren asiarrek bereganatu dituzte gutxien EAEko ezaugarri soziokulturalak, eta haiek eusten

diote gehien, hain zuzen, beren nortasun soziokulturalari.

12. taula. Norberaren kulturako eta EAEko kulturako elementuen erabilera-maila (%)

Jaioterrikoak EAEkoak

EElliikkaadduurraa

Batere ez 2,6 1,8

Gutxi 6,6 9,3

Zerbait 12,3 19,8

Nahiko 42,7 42,3

Asko 35,2 26,9

ED/EE 0,4 0

Guztira 100 100

MMuussiikkaa

Batere ez 3,1 7

Gutxi 7,9 22

Zerbait 17,6 34,4

Nahiko 43,2 30

Asko 26,9 5,7

ED/EE 1,3 0,9

Guztira 100 100

FFeessttaakk

Batere ez 12,3 10,1

Gutxi 12,3 22,9

Zerbait 21,6 33

Nahiko 29,5 25,1

Asko 23,3 7,5

ED/EE 0,9 1,3

Guztira 100 100

JJaannttzziiaakk

Batere ez 8,4 9,3

Gutxi 12,3 8,4

Zerbait 21,1 22,5

Nahiko 40,5 38,8

Asko 16,7 20,7

ED/EE 0,9 0,4

Guztira 100 100

57G. Hemen, EAEn bizi zarenean…
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IV. IMMIGRAZIOAREKIKO JARRERAK

1. Immigrazioarekiko jarrerak

1.1. Immigrazioarekiko eta etorkinekiko jarrerak. Sinesmen motak

Asiar gehienak ados daude immigrazioaren alderdi positiboak aipatzen dituzten adierazpenekin,

eta ez daude ados immigrazioaren irudi negatiboa ematen dutenekin. Oro har, ez dute uste immi-

grazioaren aurkako muturreko neurririk hartu behar denik, eta, integrazioa lortzeko, harrera-gizar-

tearen ezaugarriak bereganatu behar dituztela uste dute.

Mugikortasuna mugatzearen aurka daude, baina asimilazio-eredu gogor bat onartzen dute: inkes-

tatuen %84,6k uste dute etorkinek beren kultura eta ohiturak alde batera utzi behar dituztela harre-

ra-gizartearen onespena lortzeko. Gainera, inkestatuen erdia baino gehiago ados dago immigra-

zioarekiko kritikoa eta negatiboa den adierazpen batekin, asiarren %51,5ek uste baitute etorkin ba-

tzuek probetxu handiegia ateratzen diotela gizarte-babeserako sistemari.

13. taula. Immigrazioarekiko eta etorkinekiko jarrerak (% horizontalak)

Ados Ez ados, ez kontra Kontra ED/EE Guztira

a) Herrialdeen artean pertsonek aske zirkulatzeko aukera balego,

herrialde guztientzat izango litzateke mesede
59,9 12,8 18,5 8,8 100

b) Herrialde aberatsek herrialde pobreetako jendea onartu behar

dute
78,0 7,9 8,0 6,2 100

c) Gizarte batentzat hobe da pertsona guztiek ohitura eta tradizio

berak izatea
77,9 11,0 4,4 6,6 100

d) Kultura-taldeek seme-alabak ikastetxe bereizietan hezteko auke-

ra izan behar lukete, hala nahi izanez gero
16,7 15,0 58,2 10,1 100

e) Herrialde batek arazorik nahi ez badu, immigrazioari amaiera

eman behar lioke
7,5 11,0 69,6 11,9 100

f) Gutxiengoan dauden taldeetako haur asko dauden ikastetxeetan,

irakaskuntza-kalitateak behera egiten du
12,3 12,3 60,8 14,5 100

g) Etorkin batzuek probetxu handiegia ateratzen diote herrialde

honetako gizarte-babeserako sistemari
51,5 14,5 17,2 16,7 100

h) Etorkinen bizi-baldintzak hobetzeko ahalegin handiagoa egin

behar lukete agintariek
77,9 11,0 4,4 6,6 100

i) Etorkin batzuen erlijio-jarduerek arriskuan jartzen dute gure bizi-

estiloa
15,4 14,1 57,7 12,8 100

j) Etorkinek bertako biztanleek nahi ez dituzten lanpostuak hartzen

dituztenez, ekonomia hobetzeko aukera ematen dute
81,0 7,0 2,6 9,3 100

k) Onuragarria da gizartea kultura, etnia eta erlijio desberdinez osa-

tuta egotea
84,6 7,9 2,7 4,8 100

l) Gizarte batean erabat onartuak izateko, etorkinek alde batera

utzi behar lituzkete beren kultura eta ohiturak
84,6 8,4 74,4 9,3 100

m) Gizarte batek beste erlijio, etnia edo arraza batzuetako jende

kopuru mugatu bat soilik onar dezake
11,9 11,0 64,3 12,8 100

34G. Esadazu zer adostasun-maila duzun immigrazioarekin eta beste kultura batzuetako pertsonen arteko bizikidetzarekin lotutako baiez-

tapen hauekin.
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1.2. Mehatxu-sentipena

Asiar gehienek ez dute uste etorkin gehiago etortzeak kalterik egingo dienik. Hala ere, zenbait alo-

rri erreparatuz, ekonomiarekin eta segurtasun-materialarekin zerikusia duten gaietan (lan- eta etxe-

bizitza-kontuetan, alegia) kezka handiagoak dituzte, osasunaren, hezkuntzaren edota nortasun kul-

turalaren alorretan baino. Gainera, kaleko segurtasun-eza dela-eta kezkaturik daude (%34,8), eta,

neurri apalago batean, beste kezka batzuk ere ageri dira: soldaten jaitsiera (%24,7), lanpostua aur-

kitzea edo lanpostuari eustea (%24,7), eta etxebizitza bilatzea (%19,4).

18. irudia. Immigrazioak nola eragiten dizu?

72G. Honako gai hauei dagokienez, kezkatzen al zaitu beste herrialde batzuetako jendea etorri eta zuri edo zure sendiari eragin txarrak ekartzeak?

2. Taldeen arteko jarrerak eta begikotasuna

Bertakoak (7,6) eta norberaren taldekoak (7,3) dira, batez ere, asiar biztanleen begiko. Neurri apa-

lagoan atsegin dituzte europarrak, hegoamerikarrak, afrikarrak, iparramerikarrak eta gainerakoak.

19. irudia. Asiar biztanleek zein neurritan dituzten begiko beste herrialdeetako pertsonak (batez bestekoa)

71G. Esan, mesedez, 0tik 10erako eskalan, zenbat atsegin dituzun honako herrialde edo eskualde hauetako pertsonak (0 = Ez ditut batere

atsegin, 10 = Oso atsegin ditut) 
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Nazionalitateak badu eragina begikotasunean: pakistandarrek, oro har, gehiago atsegin dituzte

gainerako taldeak (iparramerikarrak salbu).

20. irudia. Begikotasun-maila, nazionalitateen arabera (%)

71G. Esan, mesedez, 0tik 10erako eskalan, zenbat atsegin dituzun honako herrialde edo eskualde hauetako pertsonak (0 = Ez ditut batere

atsegin, 10 = Oso atsegin ditut) 

3. Akulturazio-jarrerak. Jaioterria eta kultura-herria

Akulturazioari dagokionez, jaioterriko ohiturei eusteko joera ageri da arlo pribatuan (familia, lagu-

nartea eta erlijio-ohiturak), baina lan-arloan ez dute jokabide hori, eta are gutxiago alor publikoko

gaietan (gizarte-ongizatea eta politika-gaiak, besteak beste). 

14. taula. Asiarren akulturazio-jarrerak (%)
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6,44
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Afrika beltzekoak Marokokoak Asiakoak EAEkoak

Txinatarrak Pakistandarrak

JJaaiiootteerrrriikkoo  oohhiittuurreeii  eeuuttssii Batere ez Gutxi+ Zerbait Nahiko+Asko ED/EE Guztira

Lanean (lan mota, erritmoa, ordutegiak...) 11,0 48,0 36,5 4,4 100

Familia (bikotekidearekiko harremana, seme-alabak nola hezi) 1,8 20,3 77,6 0,4 100

Lagunak (harremanetan jartzeko erak, laguntasunaren balioa) 2,2 26,4 68,7 2,6 100

Erlijio-sinesmenak eta -ohiturak 4,4 22,9 65,6 7,0 100

Ongizate-gizartearen sisteman (osasun-laguntzarako, hezkuntza-

rako eta etxebizitzarako irisgarritasuna)
9,3 58,6 26,0 6,2 100

Politika- eta gobernu-sisteman (gobernua nola aukeratzen den,

nola banatzen den aberastasuna eta boterea)
24,7 48,0 16,3 0,9 100

EEAAEEkkoo  oohhiittuurreeii  eeuuttssii

Lanean (lan mota, erritmoa, ordutegiak...) 1,8 27,7 67,4 3,1 100

Familia (bikotekidearekiko harremana, seme-alabak nola hezi) 4,4 39,7 53,3 2,6 100

Lagunak (harremanetan jartzeko erak, laguntasunaren balioa) 2,6 43,6 49,4 4,4 100

Erlijio-sinesmenak eta -ohiturak 21,6 49,3 19,4 9,7 100

Ongizate-gizartearen sisteman (osasun-laguntzarako, hezkuntza-

rako eta etxebizitzarako irisgarritasuna)
1,8 30,9 66,5 0,9 100

Politika- eta gobernu-sisteman (gobernua nola aukeratzen den,

nola banatzen den aberastasuna eta boterea)
8,4 35,7 44,0 11,9 100

55G. Berriz ere gaia aldatuko dugu. Zer gustatuko litzaizuke zuri? Zure herriko ohiturei batere ez, pixka bat, zertxobait, nahiko edo asko

eutsi nahi zenieke alderdi horiei dagokienez?
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4. Jaioterriko nahiz harrera-herriko kide izatearen sentipena eta nortasuna

Asiarrek jaioterriarekiko identifikazio-maila handia dute: jaioterrikoak direla sentitzen dute (%93,8),

eta beren jatorriaz harro daude (%94,3). Gutxi sentitzen dira euskaldun (%11,4), eta are gutxiago

espainiar (%6,6). 

21. irudia. Jaioterriko nahiz harrera-herriko kide izatearen sentipena eta harrotasuna (%)

65G-a. Zenbateraino sentitzen zara (beraren nazionalitatea)?

65G-b. Zenbateraino zaude harro (beraren nazionalitatea) izateaz?

66G. Zenbateraino sentitzen zara euskaldun?

67G. Zenbateraino sentitzen zara espainiar?

5. Harrera-gizartea. Taldearekiko nahiz haiekiko aurreiritzi-sentipena

Asiar etorkin gehienek uste dute euskal gizarteak adeitasunez hartu dituztela EAEra etorri diren

asiarrak (%65,2), eta hamarretik bik uste dute axolarik gabe jokatzen duela euskal gizarteak asiar

etorkinekin (%20,3). Inkestatuak berak jasotako tratuari buruz, berriz, gehienek adierazi dute adei-

tasunez tratatu dituztela (%73,6), baina %18,5ek axolagabekeria nabaritu du. 

15. taula. Taldearen aurkako eta norberaren aurkako aurreiritziak, lurralde historikoan arabera (%)

43,2

50,7

5,7

5,8

44,1

41,9

93,8

94,3

11,4

6,6

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Jaioterrikoa izatearen

sentipena

Jaioterrikoa izateaz harro

Euskaldun izatearen

sentipena

Espainiar izatearen

sentipena

Batere ez Gutxi/zerbait Dezente/asko ED/EE

NNoorrbbeerraakk  jjaassoottaakkoo  ttrraattuuaa NNoorrbbeerraarreenn  ttaallddeeaakk  jjaassoottaakkoo  ttrraattuuaa

Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira

Adeitasunez 73,2 45,5 94,9 65,2 80,4 58,0 96,6 73,6

Axolagabekeriaz 16,1 32,1 1,7 20,3 12,5 29,5 3,4 18,5

Mesfidantzaz 3,6 14,3 0,0 7,9 1,8 9,8 0,0 5,3

Mespretxuz 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,0

Oldarkortasunez 0,0 0,9 0,0 0,4 0,0 0,9 0,0 0,4

Bertakoen berdina 3,6 2,7 0,0 2,2 3,6 0,9 0,0 1,3

ED/EE 3,6 3,6 3,4 3,5 1,8 0,9 0,0 0,9

Guztira 100 100 100 100 100 100 100 100

73G. Zure ustez, nola tratatzen dute EAEko biztanleek, oro har, zure herrialdeko jendea?

74G. Eta, bereziki zu, nola tratatu zaituztela esango zenuke?
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Bizi diren lurralde historikoak badu zerikusia inkestatuek hautemandako aurreiritzi-mailan (bai nor-

beraren taldeari buruzko aurreiritzietan, bai norberak jasotako tratuan). Gipuzkoan bizi direnek,

gehienbat, adeitasunez tratatu dituztela adierazi dute, bai talde bezala (%94,9), bai norberak jaso-

tako tratuan (%96,6). Aldiz, Bizkaian, gutxiagok dute iritzi hori: %45,5ek eta %58k, hurrenez hurren.

Bizkaian bizi direnek nabaritu dute, hain zuzen, axolagabekeria eta mesfidantza gehien.

Diskriminazio zehatzagoei buruz dagokienez, asiarren %45,8k diote inoiz ez dietela adierazi berta-

koen ekonomiarentzat mehatxu direnik. Baina, galdetu diegunean ea aurreiritzi estaliagoa nabaritu

duten (haien itxurak eragindako begiratuak, adierazpen negatiboak edo beste erdeinu mota batzuk

jasan ote dituzten, alegia), diskriminazioa jasan dutela salatzen duten asiarren kopurua handiagoa

da. Nazionalitateei erreparatuz, txinatarrek pakistandarrak baino diskriminazio handiagoa haute-

maten dute.

16. taula. Diskriminazio-esperientzia zehatzak, nazionalitateen arabera (%)

BBeerrttaakkooeenn  eekkoonnoommiiaarreennttzzaatt  mmeehhaattxxuu  iizzaatteeaa  lleeppoorraattzzeeaa IIttxxuurraaggaattiikk  jjaassaannddaakkoo  ddiisskkrriimmiinnaazziiooaa

Txinatarrak Pakistandarrak Guztira Txinatarrak Pakistandarrak Guztira

Inoiz ez 47,7 43,2 45,8 40,9 34,7 38,3

Ia inoiz ez 24,2 46,3 33,5 19,7 48,4 31,7

Batzuetan 24,2 5,3 16,3 28,8 9,5 20,7

Maiz 1,5 3,2 2,2 9,1 5,3 7,5

Askotan 0,8 1,1 0,9 0,8 1,1 0,9

ED/EE 1,5 1,1 1,3 0,8 1,1 0,9

Guztira 100 100 100 100 100 100

58G. EAEn egon zaren bitartean, zenbateko maiztasunarekin…

a. adierazi dizute euskaldunentzat mehatxu ekonomiko bat zarela?

b. sentitu zara baztertuta, begiradak sumatu dituzu, zure itxura fisikoa dela-eta esaldi negatiboak entzun dituzu edo bazterkeria-

jarrerak sumatu dituzu, jende euskaldunarengandik?
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V. ONGIZATEA ETA GIZARTE-INTEGRAZIOA

1. Pertsonen arteko konfiantza, askatasuna eta norberaren bizitzaren kontrola

Inkestatuen %58,6k beste pertsonenganako konfiantza eskasa dute; hamarretik hiruk adierazi dute

badutela konfiantza pertsona gehienengan (%28,2). Ikasketa-mailak eragin esanguratsua du per-

tsonen arteko konfiantzan: goi-mailako ikasketak egin dituztenek konfiantza handiagoa dute

(%57,1). Ikasketa-maila altua dutenek auto-konfiantza eta ziurtasun handiagoa dute, eta ezaugarri

horiek eragin dezakete besteenganako konfiantza handiagoa izatea.

22. irudia. Pertsonen arteko konfiantza, ikasketa-mailaren arabera (%)

60G. Oro har, jendearekin tratatzean, jendearen gehiengoaz fida zaitezkeela uste duzu? Aitzitik, tratu horietan inoiz ez dela behar adina kontu

izaten uste duzu?

Norberaren bizitza kontrolatzeari buruzko usteei dagokienez (norberak hautemandako erabakitze-

askatasuna eta norberaren bizitza menderatzeari buruz duten irudipena), baikor ageri dira asiarrak:

1etik 10era bitarteko eskalan, eta 10 "askatasun osoa" izanik, batez besteko emaitza 7,7 puntukoa

da.

2. Beren bizitzarekin eta osasunarekin duten gogobetetze-maila

Asiarrek beren bizitzarekin duten gogobetetze-maila nahiko handia da: 6,86 batez beste. Hala ere,

egoera ekonomikoari erreparatuz gero, gogobetetze-maila apalagoa da: 5,92, batez beste. Osasun

ona dutela uste dute asiarrek: %91,6k adierazi dute oso ondo edo ondo sentitzen direla.

3. Integrazioa

Asiarren %65,6ek oso integratuta edo nahiko integratuta daudela hautematen dute, eta %11,9 gutxi

integratuta sentitzen dira. Aurreiritzien hautematean ikusi dugun joera bera ageri da integrazioaren

auzian: norberaren esperientzia balioestean, integrazio-maila handiagoa adierazi dute asiarrek,

eta, beren taldearen integrazio orokorra balioestean, berriz, eskasagoa dela deritzote. Taldeari

19,6

26,2

20,8

57,1

28,2

64,3

63,9

59,7

42,9

58,6

10,7

6,6

16,7

9,7

5,4

3,3

2,8

3,5
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dagokionean, %47,2ek oso integratuta edo nahiko integratuta daudela hautematen dute eta hama-

rretik bi gutxi integratuta sentizen dira (%18,5).

17. taula Integrazioa hautematea, nazionalitateen arabera (%)

Nazionalitateak badu eragina norberaren taldearen integrazio-maila hautematerakoan. Pakistandar

gehienek uste dute haien taldekoak oso integratuta edo nahiko integratuta daudela (%68,4).

Txinatarren artean, aldiz, askoz gutxiagok dute iritzi hori (%31,8). Diskriminazioari eta integrazioari

buruzko hautemateak aztertuz, bi dimentsio horien arteko korrelazioa ageri da. Txinatarrak diskri-

minatuagoak sentitzen dira, eta integrazio-maila eskasagoa hautematen dute. Pakistandarren arte-

an, berriz, aurkako joera ageri da: diskriminazio gutxiago eta integrazio handiagoa hautematen

dute. 

4. Migrazio-proiektuaren ebaluazioa

Lau asiarretik hiruk beren migrazio-esperientziaren balioespen positiboa egiten dute. Atzera egin

eta berriro erabakia hartzeko aukera izanez gero, %76,2k adierazi dute jaioterria utziko luketela

berriz ere, eta %15 jaioterrian geratuko lirateke. Bizkaian bizi diren asiarrek egiten dute migrazio-

proiektuaren balioespen negatiboena: Bizkaiko asiarren laurdenak adierazi du atzera egin eta

berriro erabakitzeko aukera izango balu, jaioterrian geratuko litzatekeela.

TTxxiinnaattaarrrraakk PPaakkiissttaannddaarrrraakk GGuuzzttiirraa

Norbera Taldea Norbera Taldea Norbera Taldea

Oso integratuta 12,9 7,6 15,8 11,6 14,1 9,3

Nahiko integratuta 42,4 24,2 64,2 56,8 51,5 37,9

Ez gutxi, ez nahiko 25,0 28,8 15,8 24,2 21,1 26,9

Gutxi integratuta 17,4 29,5 4,2 3,2 11,9 18,5

Batere ez 2,3 4,5 0,0 0,0 1,3 2,6

ED/EE 0,0 5,3 0,0 4,2 0,0 4,8

75G. Oro har, euskal gizartean oso bertaratuta, nahiko bertaratuta, gutxi bertaratuta edo batere bertaratu gabe zaudela esango zenuke?
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Immigrazioaren Euskal Behatokia, Ikuspegi, Euskal Autonomia Erkidegoan ger-

tatzen diren migrazio-prozesu berrien, hau da, atzerritarren immigrazio berriaren

inguruko ezagutza eskuratzeko tresna gisa sortu zen. Hortaz, arlo honetan, infor-

mazioa 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 siste-

matizatu, ordenatu eta iraultzea eta, bestetik, alderdi ezezagunen inguruko oina-

rrizko 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 horreta-

ko lehena izan zen. Une hartan 85.000 biztanle baino gehiago zeuden erroldatu-

ta, eta ez zegoen bigarren mailako iturrietako informazio zuzenik edo zeharkako-

rik. Eta Ikuspegi, bere sortzetiko helburuen barruan, informazio-huts hori betetze-

ra behartuta zegoen. 

Hirugarren txostena aurkezten dugu hemen, Asiako nazionalitateen ingurukoa:

Txina eta Pakistan.
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