
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. 

Laugarren txostena aurkezten dugu hemen, europar bi herrialderi dagokiona:
Portugal eta Errumania.
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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 binomioaren 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 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 laugarren txostena. Lehenbizikoa
Latinoamerikako jendeari buruzkoa izan zen. Ondoren, Afrikako eta Asiako txosten bana egin zen
eta honekin kontinenteka antolatutako txostenen zikloa osatzen da. Geroago azterlan espezifikoak
argitaratuko ditugu: osasunari buruzko bat, genero-ikuspegiari buruzko beste bat eta, azkenik, lan-
egoerari buruzko bat.

Eskuan duzun laugarren txosten hau, europar bi herrialderi dagokio: Portugal eta Errumania. Bi
herrialde hauetako etorkinak garrantzitsuak dira kopuru eta esangarritasunaren arabera.
Portugaldarrek soslai klasikoagoa eta egonaldi luzeagoa erakusten dute. Errumaniarrak, ordea,
duela gutxi instalatu dira eta 2008tik aurrera EAEn herrialdeka kopurutsuenak dira.

Galdetegia egin zenean, estatus juridikoari dagokionean, Portugal Europar komunitatekoa zen eta
Errumania ez. Azken datuen arabera, 2008ko errolda, Europearrak etorkingo guztiaren %30,2 dira.
Bi herrialde hauek etorkin guztien %18,4 eta europearren %61,0 osatzen dute.

EAEn finkatutako europarrei buruzko txosten hau osatzeko Europako herrialdeetatik etorritako 578
pertsonari egin diegu inkesta. 578 pertsona horiek honela banatzen dira nazionalitatearen arabe-
ra: 303 portugaldar (%52,4) eta 275 errumaniar (%47,6).

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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I. Jaioterrian zuten bizimodua eta migrazio-proiektua

I. JAIOTERRIAN ZUTEN BIZIMODUA ETA MIGRAZIO-PROIEKTUA

1. Sarrera

1 taulan, EAEn jarri diren atzerritarren jatorriari begira, immigrazio fase berri honetan, hau da,
1998tik hona, taldearen osaera nola aldatu den ikusten da. Data horretan, europarrak atzerritarren
erdia ziren, 2006an, txosten honetan aztertzen den inkesta prestatu zenean, ordea, atzerritar guz-
tien %27,8. Latinoamerikak hartu dio lekua europarren taldeari, aldi horretan bertan %21,1etik
%47,5era aldatu baitzen.

Europarrei erreparatuta, txosten honetan hori aztertuko baita, zehatz-zehatz jokatzeko helbururik
gabe ere, 2006an,

• Europar Batasunetik, 2004tik 25 herrialdek osotuta, atzerritarren %16,7 etortzen zen,
• Batasunetik kanpoko herrialdeetatik (2006 arte Batasunetik kanpokoak gehi Errumania eta

Bulgaria) %11,1; hala ere, horietatik asko errumaniarrak dira, garai horretan EAEn ezarritako
atzerritarren %7,3.

• Errumania 2007ra arte, Bulgariarekin batera, Europar Batasunean sartu dira, ondorioz
Batasunetik kanpokoak berriz ere gutxi izango dira atzerriko immigrazio osoaren barruan.

1. taula. EAEko atzerritarren bilakaera eremu geografikoen arabera. 1998-2006

Azterketa honetan aukeratutako herrialdeetako (Frantzia, Portugal eta Errumania) EAEn jarritako
herritarren %16,9 dira eta ekarpen handiena egiten dute europarren artean.

Herrialdeok hiru irizpide guztiz ezberdin jarraitu izan dituzte, eta horrela

• Frantzia herrialde zaharren artean eta Portugal tartekoen artean sar daitezke, 
• Aldiz errumaniarren ezarpena eta hazkundea berria da, 2008an EAEko garrantzitsuena.

Hiru taldeok izan zezaketen jokabide ezberdina ikustea zen azterketa honen helburua. Gainera,
bakoitzari zegozkion gizarte irudia guztiz ezberdina zen: Frantzia ez zen immigraziotzat jotzen,
horregatik azkenean kendu egin behar izan da, aurreikusitako inkesten lagina bete ezin izan dela-

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Europa guztira 49,9 49,0 45,0 37,7 31,3 28,9 27,2 26,9 27,8
EB (15) 45,2 44,3 40,1 32,5 25,5 21,2 17,9 16,3 15,8
EB (+10) 1,3 1,3 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9
EB (+2) 0,7 0,7 1,1 1,6 2,1 3,6 5,1 6,5 8,1
Gainerako Europa 2,8 2,6 2,6 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,0
Afrika 17,9 17,6 18,4 18,8 18,5 18,3 18,8 18,4 17,5
Latinoamerika 21,1 22,1 25,6 33,4 41,4 45,0 46,8 47,3 47,5
Ipar Amerika 5,2 5,1 4,3 3,9 3,2 2,8 2,4 2,2 1,9
Asia 5,5 5,7 6,2 5,8 5,2 4,8 4,6 5,0 5,2
Ozeania eta apatridak 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1
Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
K 15.198 16.793 21.140 27.438 38.408 49.231 59.166 72.894 85.542

Aukeratutako nazionalitateak
Frantzia 7,4 6,6 6,1 5,0 4,1 3,4 2,9 2,5 2,3
Portugal 21,3 21,0 18,5 14,7 11,2 9,1 7,8 7,3 7,3
Errumania 0,7 0,7 1,0 1,4 1,8 3,1 4,5 5,8 7,3
1aG. Sorterria. Herrialdea
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ko; Portugal 15en Europakoa zen eta Errumania Batasunetik kanpoko herrialdea, baina gorantz
zihoana. Hiru nazionalitateon dinamika ustez ezberdinak aztertu nahi ziren txosten honetan, azke-
nean Portugal eta Errumaniara mugatuta geratu bada ere.

Txosten honetako aztergaietan sartu aurretik, EAEn ezarritako europarren pisua aztertu ondoren,
ikerketarako aukeratutako lagina soziodemografikoki deskribatuko dugu. Esan dugun moduan,
hautaketa prozesuaren ostean Portugal eta Errumaniako jendea aukeratu dugu, Frantziako biztan-
leen laginaren azterketa baztertu ondoren.

Sexuaren arabera, inkestatutakoen % 57,9 gizonezkoak dira, portugaldarren kasuan %63,5 eta
errumaniarren artean %58 (ikus 2. taula).

2. taula. Sexua Europako herrialdeen arabera (% Horizontalak)

Inkesta egindakoen artean, hamarretik zazpi 40 urtetik beherakoak dira (%69,6) eta hamarretik hiru
hortik gorakoak (%30,4) (3. taula). Errumaniarrak helduagoak dira, hamarretik lau 40 urtetik gora-
koak dira (%41,8), portugaldarrak, ordea, %20,1. Aldiz, portugaldarren ia erdia 30 urtetik behera-
koa da (%48) eta errumaniarrak %31,3. Ondorioz, portugaldarrak gazteagoak dira eta errumania-
rren artean baino gizonezko gehiago dago.

3. taula. Adinaren egitura Europako herrialdeen arabera (% Horizontalak)

Ikasketa mailari dagokionez, europarren bi herenek (%66,2) oinarrizko ikasketak dituela esaten du
(berez oinarrizkoak eta oinarrizko ofizialak), laurdenak bigarren mailako ikasketak (%23,6) eta hama-
rretik batek goi mailako ikasketak egin ditu (%9,7) –unibertsitatean edo lanbide hezkuntzako goi mai-
lakoak–. Herrialdeka, portugaldarrek ikasketa maila handiagoa dute errumaniarrek baino (4. taula).

4. taula. Ikasketa maila Europako herrialdeen arabera. (% Horizontalak)

Zein lurraldetan jarri diren begiratuz gero, inkesta egindako europarren %57,1 Bizkaian bizi da,
hamarretik hiru Gipuzkoan (%29,2) eta %13,7 Araban, baina aldeak ikus daitezke puntu horretan
jatorri herrialdearen arabera: errumaniarrak Bizkaian batu dira, hiru laurden lurralde horretan bizi da
(%77,7), %14,2 Gipuzkoan eta %8 Araban. Portugaldarren banaketa ugariagoa da; %42,8
Gipuzkoan bizi da, %38,5 Bizkaian eta %18,8 Araban (5. taula).

Gizonak Emakumeak Guztira
Guztira 57,9 42,1 100
Portugal 63,5 36,5 100
Errumania 51,6 48,4 100
2G. Sexua

18-29 30-40 40tik gora Guztira
Portugal 48,0 31,9 20,1 100
Errumania 31,3 26,9 41,8 100
Guztira 40,1 29,5 30,4 100

5G. Zer urtetan jaio zinen?

Oinarrizkoak Oinarrizko ofizialak Bigarren mailakoak LHII eta Unibertsitatean ED/EDE Guztira
Guztira 38,1 28,1 23,6 9,7 0,5 100
Portugal 28,9 32,2 29,6 9,2 0 100
Errumania 48,2 23,6 17 10,1 1,1 100

13G. Zer ikasketa-mailatara iritsi zinen zure jaioterrian, handik irten baino lehenago?
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5. taula. Zein lurraldetan ezarri diren Europako herrialdeen arabera. (% Horizontalak)

Europarren egoera administratiboa datu garrantzitsua da, izan ere hamarretik lauk (%40,2) dio
egoitza-baimen iraunkorra daukala, laurdenak (%24) dio aldi baterako baimena daukala eta %34k
egoera irregularrean dagoela dio –1. grafikoa–, baina egoera administratiboa ezberdina da portu-
galdarren eta errumaniarren kasuan, batez ere lehenengoak Batasunekoak direlako eta noiz etorri
eta jarri ziren kontuan hartuta1: inkesta egin zaien hamar portugaldarretatik zazpik behin betiko
paperak dauzkala dio (71,1%), errumaniarretatik % 6,2k baino ez. Aldiz, errumaniarretatik ia bi
herenek ez dauka paperik (%64,4). 

1. grafikoa. Egoera administratiboa nazionalitatearen arabera (% Horizontalak)

24G. Zein da zure egungo egoera dokumentuei dagokienez?

Egoera administratiboari buruzko datu hori europarrak EAEra heldu diren urtean oinarrituta baiez-
tatzen da. %47,3k bi urte baino gutxiago egin ditu EAEn, %37,1 orain dela bi eta sei urte bitartean
bizi da hemen eta %15,5 duela sei urte baino gehiago. Portugaldarren %42,1ek urte bi baino gutxi-
ago darama EAEn, baina errumaniarren artean halakoak %53,1 dira. Gainera, inkesta egin zaien
portugaldarretatik laurdenak sei urte baino gehiago darama EAEn bizitzen, errumaniarretatik, aldiz,
%3,6 (2. grafikoa). Egonaldiaren luzeraren eta egoera administratiboaren artean sortzen den lotu-
rari esker, kausa-lotura soma daiteke, hau da, egonaldia luzeagoa egoitza-baimena lortzeko auke-
ra handiagoa.

Inkesta egin zaien europarretatik ia %75ek dio arrazoi ekonomikoengatik emigratu duela, bai diru
premiagatik (%39,9) bai egoera ekonomikoa hobetzeko (%34,4). Beste era bateko eragileek osa-
tzen duten gainerako %25a (ikus 6. taula). Eragileon artean sartzen dira familiako arrazoiak (%6,6),
arrazoi pertsonalak (%5,7) eta bestelako arrazoiak nahastean (%13,1). Ez dugu horretan alde han-
dirik ez esanguratsurik igarri portugaldarren eta errumaniarren artean.

Araba Bizkaia Gipuzkoa Guztira
Guztira 13,7 57,1 29,2 100
Portugal 18,8 38,5 42,8 100
Errumania 8,0 77,7 14,2 100
3G. Bizilekua

71,1

6,2

40,2

20,4

28,0

24,0

6,6

64,4

34,0

1,5

1,7

2,0

%0 %20 %40 %60 %80 %100

Portugal

Errumania

Guztira

Behin betirako baimena Aldi baterako baimena Egoera irregularra ED/EDE

1Ez da ahaztu behar landa-lana egin bitartean, 2006ko udazkenetik 2007ko udaberrira, errumaniarrak Europar Batasunean sartu zirela. Beraz, haien egoera asko
aldatu zen 2007. urte hasieran. Hala ere, bereizketa horri eusteak balio du irregulartasunak beste esparru batzuetan nola eragin zezakeen ikusteko.



1414

Europar biztanleria EAEn 2007 - Sintesia

2. grafikoa. Egoitza-aldia EAEn nazionalitatearen arabera (% Horizontalak)

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

6. taula. Irteteko arrazoiak nazionalitatearen arabera (% Horizontalak)

2. Bizimodua jatorriko herrian

Lan honen lehenengo zatian EAEn jarri diren immigranteek jatorriko herrialdean daukaten bizimo-
duaz alderdi batzuk aztertuko ditugu. Horretarako, alderdi batzuk sakonago ikusiko dira, hala nola,
familia-egitura, bizilekua, hezkuntza-maila, lan egoera, bizi-baldintzak edo ama hizkuntzarekin eta
hura erabiltzearekin lotutako alderdiak.

2.1. Familiaren egoitza egoera

Inkesta egin zaienetatik %52,2 Portugalen jaio da, %47,5 Errumanian eta %0,3 Angolan. Azken
herrialde hori Portugalen kolonia izan da eta gaur egun lotura estua dauka harekin, hortik atera
behar da portzentaje hori portugaldarren kopuruari egotzi behar zaiola. Jaioterria nazionalitateari
lotu-lotuta dago, eta horretan oinarrituta aurreratzeko moduan gaude Portugalen jaiotakoak erruma-
niarrak baino gazteagoak direla, ikasketa-maila altuagoa daukatela, egoera administratibo arautua-
goa eta egonaldia luzeagoa. Izan ere, portugaldarrak aspaldian ezarritako immigrazioa dira, erru-
maniarrak, ostera, askoz berriagoa. Horrek zuzenean eragiten du zenbait aldagaitan, adibidez
egoera administratiboan edo heltzeko urtean.

Jatorriko herrialdean izan duten egoitza-egoerari dagokionez, 

• %55,4 etxe batean bizi zen, %40,6 pisuan, %0,8 gela batean, %1,5 eraikin komunitario bate-
an eta %1,3 beste era bateko bizilekuan. 

Diru
premiak

Egoera
ekonomikoa Familia

Arrazoi
pertsonalak

Beste
batzuk ED/EDE Guztira

Portugal 38,2 34,2 4,6 8,6 14,1 0,3 100
Errumania 41,8 34,5 8,7 2,5 12,0 0,4 100
Guztira 39,9 34,4 6,6 5,7 13,1 0,3 100

17aG. Zein izan zen zure herrialdetik irtetera bultzatu zintuen arrazoi nagusia?

42,1

53,1

47,3

31,6

43,3

37,1

26,3

3,6

15,5

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

Portugal

Errumania

Guztira

2 urte baino gutxiago 2 eta 6 urte bitartean 6 urte baino gehiago
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• Inkesta egin zaien europarretatik %55,2 bere edo familiaren etxean bizi zen eta guztiz ordain-
duta zeukan, %18,7k guztiz ordaindu gabe zeukan, %2,2 herentzian hartutako etxean bizi
zen, %21,3 alokairuan eta %2 inguru beste egoera batzuetan bizi zen.

• Era berean, zenbat eta egoera administratiboa hobea izan etxea guztiz ordainduta zeukate-
nen kopurua gora doa. Etxea osorik ordaindu gabe zeukatenen edo alokairuan bizi zirenen
artean egoitza-baimenik ez daukatenak gehiago dira.

• Nazionalitatearen arabera, guztiz ordaindutako etxean bizi zirenen artean portugaldarrak
errumaniarrak baino gehiago dira. Errumaniarrak etxea guztiz ordaindu gabe edo alokairuan
bizi ziren gehiago.

• Ondorioz, hortik atera dezakegu portugaldarrek errumaniarrek baino abiapuntu hobea zeu-
katela. Hala ere, herrialde bakoitzean bizilekuaren kultura nolakoa den sakonago ikusi behar-
ko litzateke. Segurutik alokairuan bizitzea Portugalen baino ohikoagoa zen Errumanian,
Ekialdeko blokeko herrialdea izan zen aldetik.

3. grafikoa. Elkarbizitza jatorriko herrialdean

9G. Norekin bizi zinen han?

2.2. Ikasketa-maila

Jatorriko herrialdean lortutako ikasketa-mailari dagokionez, %3,7 16 urtetik beherakoa zen handik
irten zenean, %2k ez zekien irakurtzen ez idazten, %13,3k irakurtzen eta idazten baino ez, %23,1k
lehen mailako lanbide-ikasketak zituen, %26,1ek lehen mailako ikasketa ofizialak, %22,2k bigarren
mailako ikasketak, %3,8k erdi mailako ikasketa profesionalak eta %5,8k unibertsitateko ikasketak.
Aztertutako aldagaien arabera, datu hauek ikusten dira,

• Sexuaren arabera, idazten eta irakurtzen bakarrik dakitenen artean emakumeak gizonak
baino gehiago dira, %18,3 emakumeak eta %9,6 gizonak.

• Zenbat eta gazteago ikasketa maila handiagoa da: 40 urte baino gehiagokoek lehen maila-
ko ikasketak dauzkate eta bigarren mailakoak gutxiago, eta 18 eta 29 urte bitartean daude-
nen artean, aldiz, %30ek bigarren mailako ikasketak dauzka.

• Egoera administratibo hobea ikasketa maila hobea jatorrian eta alderantziz.
• Irteteko arrazoietan ere badaude aldeak: lehen mailako ikasketak nagusi dira premia ekono-

mikoagatik irten zirenen artean eta, aldiz, arrazoi pertsonalengatik irten zirenen artean
gehiengo argia dira bigarren mailako eta unibertsitateko ikasketak dauzkatenak.

• Azkenik, geratzeko asmorik ez daukatenen artean bigarren mailako ikasketadunak gehiago
dira eta lehenengo mailakoak gutxiago. Horrek adieraz dezake beharbada ikasketa-maila
handiagoak esperantza handiagoa ematen duela aurrera egiteko eta jaioterrira itzuli ahal iza-
teko, gizarte-kapital handiagoari esker, edo beste testuinguru batzuetara berriz emigratzeko.

56,0

45,6
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0

10

20

30

40

50

60

Gurasoak Bikotea Seme-
alabak

Anai-
arrebak

Aiton-
amonak

Izeba-
osabak

Beste
senide
batzuk

Beste
batzuk

ED/EDE



1616

Europar biztanleria EAEn 2007 - Sintesia

2.3. Lan-lanbide egoera

Irten baino lehen, %4,8k ez zuen lan egiten haurra zelako, %8,8k ikaslea zelako, %12k ez zeukan
lanik etxeko lanak egiten zituelako, %0,2k erretiratuta zegoelako, %1ek ezgaitasunarengatik eta
%7,7 lan bila ari zen. Gainerakoek, %65,1ek lan egiten zuen. Emakume europarrek jaioterrian gizo-
nek baino gutxiago lan egiten zuten, emakumeen %50 eta gizonen %76, batez ere etxeko lanak
egiten jarduten zutelako. Hortik dator biztanleria ez aktiboaren tasa ezberdintasunean daukan era-
gina: emakumeen %28,2 eta gizonen %0,2. 19 eta 29 urte bitartean dauzkatenen artean lan egiten
ez dutenak gehiago dira, ikasleak direlako.

2.4. Bizi baldintzak

Jaioterriko etxearen egoera eta ekipamenduei buruzko datuei erreparatuz gero, europar ia-ia
denek zeuzkaten argi elektrikoa (%98,1), ura (%97,4), komuna dutxa edo bainuontziarekin (%94,9),
telebista (%90,1) edo hozkailua (%94). Portzentajea apur bat txikiagoa da, baina asko dira ur beroa
(%83,8) eta garbigailua (%73,9) zeuzkatenak. Eta azkenik, portzentajerik txikiena berogailua zeu-
katenen artean dago (%41,7).

7. taula. Etxeko ekipamendua jatorriko herrialdean

Nazionalitatearen arabera, portugaldarrek jatorrian errumaniarrek baino hobeto ekipatuta zeukaten
etxea, adibidez hozkailua, ur beroa edo garbigailuari dagokienez. Horretaz azpimarra daiteke erru-
maniarren %25ek ez zeukala ur berorik eta %41ek garbigailurik. Datu horiek oso ezberdinak dira
portugaldarren aldean, lehenengo kasuan %8 eta bigarrenean %12 baita. Migrazioaren arrazoia-
ren arabera, arrazoi ekonomikoengatik irten zirenek orokorrean ekipamendu eskasagoa zeukaten.
Kontrako kasuan, eta berogailuarenean batez ere, arrazoi pertsonalak izan zituztela diotenek jato-
rriko herrian etxean ekipamendu hobea zeukaten.

Inkesta egin zaien europarren ia %4k zioen ekonomikoki ondo edo oso ondo bizi zela, %28k pre-
miarik gabe bizi zela, %60k gabeziekin baina goserik gabe eta %7 gabeziekin eta baita gosez ere.
Ikusten denez, emigratu dutenen heren batek jaioterrian egoera gutxi gorabehera ona zeukan eta
bi herenek arazo ekonomikoak zeuzkaten, handiagoak edo txikiagoak.

2.5. Ama hizkuntzak

Ama hizkuntzei dagokienez, %51,4rentzat ama hizkuntza portugalera zen, %46,3rentzat erruma-
niera eta, oso urrun, beste hizkuntza batzuk ageri dira, adibidez, errusiera (%1,4), gaztelania
(%1,3), frantsesa (%0,6) edo berberera (%0,5). Datuok nazionalitateari lotu-lotuta daude eta alde-
ak horrek baldintzatuta daude.

Bai Ez ED/EDE
Argi elektrikoa 98,1 1,7 0,1
Ura 97,4 2,4 0,1
Bainua dutxarekin 94,9 4,8 0,3
Telebista 90,1 9,6 0,3
Hozkailua 94,0 5,6 0,4
Berogailua 41,7 58,2 0,1
Ur beroa 83,8 15,9 0,3
Garbigailua 73,9 25,7 0,3
12G. Jarraian irakurriko dizkizudan gauza hauen guztien artean, zein zituen zure etxeak?
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3. Emigratzea dela eta

Emigratzea dela eta, hamarretik seik baino gehiagok dio bere erabakia izan zela, %10,4k dio sena-
rraren/emaztearen ideia izan zela, ia %20k familiaren ideia izan zela. %4,7 lagun batek konbentzi-
tu zuen, %2,5ek dio enpresaren erabakiz emigratu zuela eta portzentaje txikiekin beste arrazoi ba-
tzuk ere ageri dira. Sexuaren arabera alde esanguratsuak ikusten dira. Adibidez, gizon gehiagok
erabaki dute emigratzea motu propio emakumeek baino –%72,4 gizonezko eta %46,2 emakumez-
ko–. Gauza bera gertatu da lagun batek konbentzitu dituenean. Senarrak/emazteak hartu duenean
erabakia kontrakoa ikusten da, 4. grafikoa.

4. grafikoa. Emigratzeko asmoa sexuen arabera

16G. Nori otu zitzaion emigratzea?

8. taula. Herrialdetik irtetzeko arrazoia (norberarena eta bikotekidea/sendiarena)

72,4
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23,0

13,6 27,3
1,3
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Gizona Emakumea

Niri Nire bikoteari Nire sendiari Lagunei Bizilagunei Ezagunei Enpresari Derrigorrez

Norbera Bikotekidea edo gurasoak

Premia ekonomiko handiarengatik 11,5 10,9

Lana aurkitzeko 12,9 19,8

Herrialdeko egoera ekonomikoarengatik 15,5 9,0

Lan hobea aurkitzeko 31,3 36,5

Ekonomia guztira 71,2 76,2

Lanbidea hobeto garatzeko 1,8 1,9

Ikasteko 1,2

Beste leku eta bizimodu batzuk ezagutzearren 2,3

Garapen pertsonala 5,3 1,9

Bikotekidearekin/gurasoekin etorri nintzen 11,5

Sendiarekin elkartzeko 6,6 6,5

Arrazoi familiarrak 18,1 6,5

Enpresaren erabakia 3,1 2,7

Sozietate askeago batean bizitzearren 0,2 2,0

Beste arrazoi batzuengatik 1,5 6,9

Beste hainbat arrazoiengatik 4,8 11,6

ED/EDE 0,3 2,7

Guztira 99,7 98,9

P17a, b. Zein izan zen zure herrialdetik irtetera bultzatu zintuen arrazoi nagusia? Eta zein izan zen zure bikotekidea/sen-
diarena?
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Emigratzeko arrazoi nagusien artean ia heren batek lan hobearen bila egin zuen, %15,5ek bere
herriko egoera ekonomikoarengatik, %13k lana bilatzeko, %11,5ek premia ekonomikoa zuelako,
%11,5ek familiarekin etorri zelako, %6,6k familiarekin batzeko, %3,1ek enpresaren erabakiz eta
portzentaje txikiagoan beste eragile batzuk daude, adibidez, lanbidean aurrera egitea (%1,8), ikas-
ketak (%1,2), beste leku eta jende batzuk ezagutzea (%2,3), gizarte libreagoa bizitzea (%0,2) edo
beste arrazoi batzuk (%1,5). Ikusten denez, lan-ekonomia arloarekin zerikusia duten arrazoiak oso-
aren %75 inguru dira; hortik askoz beherago daude familiako gorabeherak, %18,5ekin, eta hortik
askoz proportzio txikiagoan beste arrazoi batzuk.

Bikotea edo gurasoak herritik alde egitera behartu zituen arrazoia dela eta, %11k dio gabezia eko-
nomiko larriak zituela, ia %20k lan bila, %36,5ek lan hobea lortzeko, %2k lanbidean aurrera egite-
ko, %2,7k enpresak erabakita, %6,5ek familiarekin batzeko, %9k bere herriaren egoerarengatik,
%2k gizarte libreagoan bizitzeko, %1,2k beren herrialdea gerran edo istiluetan zegoelako eta %7k
beste arrazoi batzuengatik.

Herritik irtetean zer espero zuten kontuan hartuta, inkesta egin zaien europarretatik erdiak baino
gehiagok uste zuen hobetu egingo zuela eta hobetzeko aukera asko zituela, ia %30ek uste zuen
hainbat aukera izango zituela, %7,6k gutxi eta %8,1ek ez zeukan ideia argirik horren gainean.

5. grafikoa. Itxaropena irteteko unean eta ikasketa maila

18aG. Zure herrialdetik irteterakoan, zure bizitza hobetzeko zer esperantza zenuen?

Egoitza-baimena daukatenek, portugaldarrek, EAEn sei urte baino gehiago daramatzatenek eta
arrazoi ez ekonomikoengatik emigratu zutenek diote ideia gutxien zeukatela espero zutenaz.
Lehenengo etorri zirenak direnez, zaila da taldeok erreferente edo eredurik izatea, berentzat aurrei-
kuspenik egin ahal izateko. Aitzindariak dira, hain zuen, harrera-herrialdeaz informazioa sortu edo
ematen dutenak hurrengo immigranteentzat. Behin jarrita eta egoera ziur samarra lortu ondoren,
baliteke biografia orainalditik aztertzea, irteteko unean zer espero zuten albo batera utzita. Galdera
honekin amaitzeko, ohartzekoa da geratzeko asmoan daudenek hobetzeko itxaropen gutxiago
zeukatela ez geratzeko asmoa dutenek baino.

Emigratzeko orduan batez besteko adina 28,83 urtekoa zen eta baterago dator portugaldarrekin
errumaniarrekin baino, batez besteko adin handiagoarekin datoz eta, 33 urterekin errumaniarrak
eta 25ekin portugaldarrak.
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4. Garraiobideak

Bidaia egiteko gehien erabilitako garraiobideak dira autobusa (%54,7), autoa (%39,1), hegazkina
(%10,7), trena (%9) eta portzentaje askoz txikiagoekin beste batzuk datoz, hala nola itsasontzia,
kamioia edo beste garraioren bat. Autobusa eta autoa dira erabilienak, guztien artean ia %80 dira
eta.

Erabilitako garraioen arteko aldea hurbil-urrun kontzeptuak eta egoera ekonomikoak baldintzatuta
dator, baita neurri handi baten lurrez egindako mugimenduak izatea, horregatik ezin da albora utzi
Portugal bezalako herrialdearen hurbiltasuna eta Errumaniaren urruntasuna, edo bidaiak egiteko
herri-garraioek dauzkaten lotura hobeak edo txarragoak. Horrela, portugaldarrek autoa gehiago
erabili dute eta autobusa gutxiago, eta errumaniarrek, ostera, alderantziz.

Bidaiaren finantziazioa dela eta, %41,2k dio ez duela asko aurreztu behar izan gastuak ordaintze-
ko, %16k luzaroan aurreztu zuen, %31,4k familiari dirua eskatu zion, %0,7k bankuari eskatu zion
mailegua, %0,8k norbanakoei mailegua eskatu zien, %2,7k ez daki, gaztea zelako, eta %0,4k beste
finantza-moduren bat erabili zuen.

Immigrante europarretatik ia guztiak zuzenean etorri ziren Espainiara, %9,6 zehatzago. Beste
herrialde batzuetan egindako geraldi edo egonaldiak portzentajeetan ez dira batere esangura-
tsuak, altuena Portugalen egon zirenena da, baina guztiaren %0,8 baino ez da. Pentsa daitekee-
nez, datuok asko mugatzen dituzte sor daitezkeen aldeak. Adibidez, sexuaren, adinaren, naziona-
litatearen, edo itzultzearen arabera, besteak beste, ez da alde apartekorik ikusten. Jokabide horren
ezaugarririk nabarmenena da hautsi egiten duela gizartean batzuetan hedatu nahi den migrazio
desordenatuen irudia, izan ere, hain kopuru altuak bakarrik adieraz dezake immigranteak familia
edo lagunen sareek edo herrikideen erakustaldiak egindako deiari erantzuteko etorri direla. 

Espainiara heldutako urteari dagokionez, batez bestekoa 2001eko hasieran dago. Orokorrean,
heltzeko urtea egoera administratiboari lotu-lotuta dago. Horrela, egoitza-baimen behin betikoa
daukatenen batez besteko urtea 1998 da, aldi bateko baimena dutenentzat 2001 urtearen erdial-
dea eta egoera irregularrean daudenentzat 2004 urte erdialdea.

Batez beste portugaldarrak errumaniarrak baino bost urte lehenago heldu dira, lehenengo taldeko-
ak 1998an eta bigarrenekoak 2003an. Ondorioz, portugaldarrok finkatuago daude eta, marokoarre-
kin eta beste batzuekin batera, EAEra datozen lehenengo belaunaldiko nazionalitateen artean
daude. Errumaniarrak oraintsuago heldu dira eta azken labekadako erakusle argiak dira.
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II. ORAINGO EGOERA ETA BIZI-BALDINTZAK

1. Oraingo udalera heltzea

Inkesta egin zaien europarretatik %47,2 orain dela bi urte baino gutxiago heldu ziren Euskadira
(2005 eta 2006 bitartean), %37,4 orain dela bi eta sei urte bitartean eta %15,5 orain dela sei urte
baino lehenago. Ikusten denez, europarretatik ia erdia azken bi urteetan heldu da. Jokabide horrek
argi erakusten du EAEn immigrazioak azken urteotan egin duen hazkundea.

6. grafikoa. Zein urtetan heldu diren EAEra

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

Jakina denez, egoera administratiboa estu-estu lotuta dago egotearekin, erantzun honetan ikusten
denez. Zenbat eta egoera administratibo hobea luzeagoa egonaldia Euskadin. Sei urte baino
gehiago hemen daramatzatenen artean, adibidez, %1,8 bakarrik dago egoera irregularrean. Aldiz,
egoitza-baimenik ez daukatenak dira gure artean denborarik gutxien daramatenak.

7. grafikoa. Zein urtetan heldu diren EAEra eta egoera administratiboa

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

Nazionalitatearen arabera, portugaldarrek errumaniarrek baino denbora gehiago daramate EAEn,
horrela, portugaldarretatik %26,3 orain dela sei urte baino lehenagotik bizi baziren hemen erruma-
niarretatik %35 baino ez. Beste eragile garrantzitsu bat da itzultzeko asmoaren eragina eta ohar-
tzekoa da behin betiko hemen geratzeko asmorik ez daukatela diotenen %58,1ek urte bi baino gu-
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txiago daramatela. Alderantziz, zenbat eta egonaldia luzeagoa hemen behin betiko geratzeko
asmoa ere handiagoa da.

Heldutako urtearen arabera, gazteenak, egoitza-baimenik ez daukatenak eta geratzeko asmorik ez
daukatenak oraintsuago heldu dira.

1.1. Zein udalerritan bizi aukeratzeko arrazoiak

Etorri zirenetatik %7 familiarekin zetorrelako eta erabakitzeko aukerarik ez zeukalako etorri zen,
%18,6 familiarekin elkartzeko etorri zen, %17,5 hemen bizi zen herrikideak ezagutzen zituelako eto-
rri zen, %42 hemen lana eta aukerak egon zitezkeela esan ziotelako, %5 hemen ondo bizi zela esan
ziotelako eta %4 lan-kontratuarekin etorri zen. Gainerako arrazoiek %5,2 osotzen dute. Ikusten
denez, arrazoirik garrantzitsuenak dira lan aukera, gizarte sareen eragina eta familiako arrazoiak.
Era berean, gizarte agenteek eta politikoek sarritan aldarrikatzen duten ideiak, hau da, onena dela
jaioterrian sinatutako kontratupean datozenei bidea egitea, orain arte ez dauka arrakasta handirik,
europarretatik %4 baino ez baita bide horretatik etorri.

8. grafikoa. Arrazoiak EAE aukeratzeko.

22G. Zergatik aukeratu zenuen leku hau?

Familia batzeko ea Espainiar Gobernuak bultzatutako programaren bat erabili ote duten galdetu
orduan, %2k bakarrik erabili izan du, %92,6k, ordea, ez. Datuok argi erakusten dute familia batze-
ko bide ez formalak erabiltzen direla eta horretarako jarritako ohiko bideak erabili barik egiten dela.
Beraz, esan daiteke lehenengo batu egiten dela eta gero, ahal bada, zuzenbidez egiten dela.

1.2. Geratzeko/joateko itxaropena

EAEn jarritako europarretatik %26,6k behin betiko finkatu nahi du, %33,4k dio baldintza egokiak
izanez gero geratuko litzatekeela, %26,8k aldi batez hemen geratzeko asmoa dauka eta gero jaio-
terrira itzuli, %4k ez dauka geratzeko asmorik, bide batez dagoelako hemen, eta %5,3k ez dauka
erabakita. Ondorioz, behin betiko eta/edo aldi batez geratu nahi dutenen portzentajeak berdintsuak
dira, eta %33,4k baldintza egokiak izatearen menpe uzten du erabakia. Aldagaien artean alde
esanguratsuak daude:
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• Ikasketa-mailaren arabera, lehen mailako ikasketak dituztenen artean behin betiko geratzeko
gogoa hedatuago dago, baldintza egokiak izanez gero, itzultzea baino. Ikasketa-maila han-
diagoa dutenen artean aldi batean hemen egon eta gero itzultzeko gogoa handiagoa da,
beharbada jaioterrian gizartean gora egiteko aukera handiagoa daukatelako.

• Egoera administratiboaren arabera, behin betiko egoitza-baimena daukatenen artean, ba-
tzuek behin betiko finkatu nahi dute (%33,6) eta beste batzuek itzuli nahi dute (%35,7), hala
ere azkenean egonaldia luzeagoa edo laburragoa den halakoa izango da erabakia. Egoitza-
baimenik ez daukatenek geratzeko aukera bizi-baldintza egokiak izatearen menpe uzten
dute.

• Heltzeko urtearen arabera, sei urte baino gehiago hemen daudenen artean, bi herenek baino
gehiagok behin betiko finkatu nahi du, %20,6 geratuko litzateke baldintzak egokiak izanez
gero eta %5,2k bakarrik dauka itzultzeko gogoa. Datuok nabarmentzen dute egonaldia zen-
bat eta luzeagoa izan gehienetan betiko geratzeko ustea ere handiagoa dela, integrazioa
handiagoa delako eta harrera-lekuarekiko lotura sozialak eta maitasunezkoak garatuago ego-
ten direlako.

9. grafikoa. Geratzeko/joateko gogoa eta egoteko epea

23G. Behin betiko geratzeko asmoa al duzu?

2. Egoitza eta etxebizitzaren egoera

Bizi diren udalerrian finkatu direnetik, europarren %73,5ek ez du etxebizitza aldatu eta %25,7k bai.
Batez bestekoa baino gehiago dira, alde batetik, etxea aldatu dutenak unibertsitateko ikasketak
dituztenen artean, eta bestetik, bi eta sei urte bitartean eta sei urte baino gehiago daramatenak eta
arrazoi ez ekonomikoek eraginda etorritakoak. Beste muturreko egoeran daude lehen mailako ikas-
ketadunak, egoera irregularrean daudenak eta urte bi baino gutxiago daramatenak. Egonaldi luze-
agoak eta ustez hobeak eragina dauka, antza, etxe aldaketan. Lehenengo etxea behin behinekoa
da eta haren atzetik dator egoitza behin betikoa edo gizarteratze-prozesuaren martxarekin egoki-
tuagoa. Etxea aldatu dutenen artean, hamarretik zazpik dio egoera hobetu egin duela, %6,4k oker-
tu egin duela eta %23k uste du ez duela ez hobetu ez okertu. Datuok gorago esan duguna berre-
tsi egiten dute eta jokabide apur bat ezberdina ikusten da egoera irregularrean daudenen kasuan
bakarrik, izan ere, %45ek dio etxea aldatzean ez duela ez hobetu ez okertu ezertan. Datu honek
berriro ere ideia bat sendotzen du: egoera administratibo irregularrean daudenak egoera ekonomi-
ko txarragoan egon ohi dira bai jatorriko herrialdean bai harrerakoan.
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10. grafikoa. Bizilekua gaur egun

27G. Gaur egun zer motatako etxebizitzan bizi zara?

Etxebizitzaren kontuarekin jarraituta, elkarrizketa egin zaienetatik hiru laurden baino gehiago jabe-
ari alokatutako etxean bizi da, %18 bere etxean eta hortik oso urrun dauden beste aukera batzuk,
hala nola espainiar bati (%1,3) edo atzerritar bati (%2,1) alokatutako etxean.

Heldutako urtean, egoera administratiboan bezala, alde handiak daude. Sei urte baino gehiago
daramatenetatik %64k bere etxea dauka, bi urtetik behera daramatenetatik, ordea, %5,7k. Atal honi
amaiera emateko, familiako arrazoiengatik edo arrazoi ez ekonomikoengatik zuzenean etorri zire-
netatik jabetzan daukaten etxean bizi direnen portzentajea handiagoa da.

Ikusten denez, igartzen da etxearen jabe izatea egonkortasun handiagoren erakusle dela eta etxea
alokatzea prozesu horren fasea, izan ere, etxea erosteko ohitura sartuta dago bai bertakoen bai
immigranteen artean. Etxearekin dagoen loturaren continuum hori berresteko, etxearen jabe dire-
nen portzentajea lotuta dago egoitza-baimena dutenekin, egonaldi luzeagoa, edo portugaldar
nazionalitatea dutenekin.

Etxearekin zerikusia duten alderdiak amaitzeko, europarrei galdetu zaie ea etxea banatzen duten.
%4,7k ez zuen banatzen eta bakarrik bizi zen, %54,1ek familiarekin banatzen zuen, %28,7k beste
herrikide batzuekin banatzen zuen, %9k atzerritarrekin, %0,6k hemengoekin eta %1,1 beste egoe-
raren batean zegoen.

11. grafikoa. Norekin bizi diren, egonaldiko urte bakoitzeko, helmuga herrialdean

29G. Gaur egun, zure bizilekua partekatzen al duzu?
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EAEn sei urte baino gehiago daramatenen artean, %84,4 familiarekin bizi da, bi urte baino gutxia-
go daramatenen artean, aldiz, %41. Halakoen artean beren herrikideekin bizi direnak gehiago dira.
Datu honek erakusten du hasieran beste herrikide batzuekin etxea banatzen dela eta, ondoren,
egoera administratibo eta ekonomiko hobea lortu ahala, familia biltzera edo familia osotzera jotzen
dela.

Itzultzeko asmoan oinarrituta, geratzeko asmoa dutenen %63 familiarekin bizi da, itzultzeko asmoa
dutenen artean, aldiz, %35,4. Halakoak gehiago bizi dira herrikideekin banatutako etxeetan.
Kontuan hartuta halako etxeek pisu handia dutela heldu-berrien artean, beharbada migrazioaren
egitasmoaren hasieran itzultzeko asmoa handiagoa da, eta urteak joan ahala moteldu edo aldatu
egiten da, egonkortasun handiagoarekin eta familia elkartuta. Prozesuok, aldi berean, etxearen
jabe izateari ere eragiten diote.

3. Hezkuntza

Inkestatutako europarretatik gehien-gehienek ez dute inolako prestakuntzarik hartu jaioterritik irten
zirenetik (%82,2), hartu izan dutenak, aldiz, %18 dira. Batez bestekoa baino prestakuntza gehitxo-
ago hartu dute emakumeek, unibertsitateko ikasketadunek –horietako asko ikastera datoz, hain
zuzen–, sei urteko egonaldia baino luzeagoa daramatenek, eragile pertsonalengatik etorritakoek
eta geratzeko asmoa daukatenek.

Zein prestakuntza hartu duten aztertuz gero, %58,4k hizkuntzaren gaineko ikastaroak egin ditu,
%37,7k oinarrizko ikasketak edo alfabetatzekoak, ia %39k lan edo lanbiderako prestakuntza,
%10,7k unibertsitateko ikasketak eta %7,7k beste era bateko ikasketak. Ikusten denez, gehien
egindako ikastaroak hizkuntza ikastekoak, alfabetatzekoak eta lanbiderako prestakuntzakoak dira,
hain zuzen ere, osorik diruz lagunduta gehien egin ohi diren hiru prestakuntza motak. Prestakuntza,
orokorrean, hartua dago eta EAEn egin izan dute.

9. taula. Prestakuntza jatorriko herritik irten ondoren

Hizkuntzen ezagutzari dagokionez, %17,2k gaztelania oso ondo dakiela dio, %41,6k ondo, %35k
gutxi gorabehera, %5k txarto, %1ek oso txarto eta %0,1ek ez dakiela ezer. Ikusten denez, %60k
maila ona dauka gaztelaniaz, heren bat tartean jartzen da –gutxi gorabehera– eta %5 edo %6k
baino ez maila txarra edo oso txarra.

EAEko beste hizkuntza ofizialari, euskarari, dagokionez, datuak oso ezberdinak dira. %0,3k maila
oso ona dauka, %0,8k maila ona, %2,5ek gutxi gorabehera hitz egiten du, %2,9k maila txarra
dauka, %9,1ek oso txarra eta %83,1ek ez daki ezer. Ikusten denez, euskararen ezagutza askoz txi-
kiagoa da gaztelaniarena baino, eta ezagutza mailari dagokionez jokabideak kontrakoak dira.

Egina Finantzabidea Orain EAE

Bai Ez Pertsona Laguntza
zati bat

Laguntza
osoa Bai Ez Bai Ez

Hizkuntza 58,4 33,5 23,7 3,0 73,3 15,5 84,5 90,4 6,9
Oinarrizko ikasketak, alfabetatzea 37,7 52,7 13,2 6,9 79,9 9,9 90,1 92,5 7,5
Lan ikasketak, lanbidea 38,9 55,2 21,1 14,2 62,1 9,8 85,1 84,2 10,8
Unibertsitateko ikasketak 10,7 82,4 90,2 9,8 0,0 73,9 26,1 100,0 0,0
Beste batzuk 7,7 83,5 0,0 23,6 76,4 46,2 53,8 66,3 33,7
39G, 39aG. Zure jaioterritik irten zinenetik orain arte, jaso al duzu edo jasotzen ari al zara inolako prestakuntzarik? Zein?
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10. taula. Lortutako gorengo maila. %

4. Egoera lege eta administrazio mailan

Europarren %63,7 egoera arauzkoan bizi da eta %34,1 irregulartasunean.

11. taula. Immigranteen egoera lege eta administrazio mailan

12. grafikoa. Zergatik daude egoera administratibo ez arauzkoan

24aG. Zer dela eta zaude egoera horretan?

Sexuaren edo adinaren arabera ez da alde handirik ikusten, bai egonaldiaren iraupenaren arabe-
ra. Horrela, zenbat eta egonaldia laburragoa irregulartasun portzentaje handiagoa eta alderantziz.

% pilatutako %
Analfabetoa 1,0
Irakurtzen eta idazten bakarrik 12,0 13,0
Lehen mailakoak 25,0 38,0
Lehen mailako ofizialak 28,0 66,0
Bigarren mailakoak 23,7 89,7
Erdi-mailako lanbide-heziketa 4,0 93,7
Unibertsitatekoak 5,8 99,5
Guztira 100,0 100,0

40G. Beraz, zer ikasketa-mailatara iritsi zara orain arte? (baliozkotua edo ez)

Egoera administratiboa % pilatutako %
Nazionalitate espainiarra 8,0
EBko herrialde bateko nazionalitatea 18,1 26,1
Behin betirako bizitzeko baimena 14,3 40,4
Aldi baterako bizitzeko hasierako baimena 3,5 43,9
Lan-baimena eta aldi baterako bizitzeko hasierako baimena 4,4 48,3
Aldi baterako bizitzeko baimen berritua 1,6 49,9
Lan-baimena eta aldi baterako bizitzeko baimen berritua 13,0 62,9
Ikasteko baimena, lan-baimenik gabe 0,3 63,2
Egonaldia (turismoa) 0,4 63,6
Asilo-eskatzailea 0,1 63,7
Egoera irregularra 34,1 97,8
ED/EDE 2,2 100,0
Guztira 100,0

24G. Zein da zure egungo egoera dokumentuei dagokienez?
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Nazionalitateari dagokionez, errumaniarrek eta portugaldarrek guztiz kontrako erregulartasun joka-
bidea daukate: portugaldarren %14,7k espainiar nazionalitatea dauka, haietatik %32,3 Europar
Batasuneko herrialderen batekoa da eta %24k egoitza-baimen iraunkorra dauka. Errumaniarren
kasuan, portzentajeok, hurrenez hurren, %0,3, %2,4 eta %3,6koak dira. Hau da, portugaldarren
%71 eta errumaniarren %6,3 arauzko egoera administratiboan daude. Jotzen badugu espainiar
nazionalitatea eta/edo behin betiko egoitza-baimena egonkortasun continuum baten mutur bat
dela eta irregulartasuna bestea, argi dago portugaldarrak erregulartasunaren gorengo mailetan
daudela eta errumaniarrak beherengoetan. Inkesta egin zaien errumaniarren ia bi heren (%64,5)
egoera administratibo irregularrean dago, eta portzentaje hori %6,7koa da portugaldarrentzat.

%84,4 erroldatuta dago, eta %14,8 ez. Kasu honetan datuotan eragina duten aldagaiak dira, beste
batzuetan bezala, egoera administratiboa eta noiz heldu diren. Horrela, paperik gabe daudenen
artean eta urte bi baino gutxiago daramatenen artean ez erroldatuen portzentajea asko igoten da
–%25raino ia–. Azken puntu horrekin jarraituta, zenbat eta egonaldia luzeagoa ez erroldatuen por-
tzentajea jaitsi egiten da. Lehenago esan dugunez, urte bi baino gutxiago daramatenen artean
%24,1, bi eta sei urte artean daramatenen %8,7 eta sei urtetik gorakoentzat %1,1 baino ez.

Erroldatuetatik, ia %100 dago erroldatuta benetan bizi den lekuan, %98,6 zehatz. Ez daudenen
artean %69,6 ez da saiatu eta %22,1 ahalegindu da baina ez du lortu. Gai hauetan ez da alde
esanguratsurik igartzen.

5. Lan egoera

Lan eremura etorrita, %66,4 lanean ari da, %14,2 langabezian dago eta %18,7 ez da aktiboa (erre-
tiratua, etxekoandrea, etab.). Beste kasu batzuetan bezala, emakumezkoen artean emakume ez
aktiboen pisua handiagoa da, batez ere etxeko lanetan jarduten dutelako. Horrela, ia heren bat ez
aktiboa da, gizonezkoak %9,5 diren bitartean. Ikasketen arabera, biztanle ez aktiboen egoeran
daudenetatik lehen mailako ikasketak dituztenen portzentajea handiagoa da.

Egoera administratiboa aldagai garrantzitsua da, batez ere egoera irregularrean daudenentzat,
langabezia eta aktibitaterik eza handiagoa dute eta. Aldiz, behin betiko egoitza-baimena dutenen
artean langabeen portzentajea txikiagoa da. Kontuan hartuta immigrante ia guztiak lan bila dato-
zela eta hori dela harrera-gizarterako sarbide nagusia, agerian dago egoera irregularrean daude-
nen arazoa.

13. grafikoa. Lan egoera eta egoera administratiboa

46G. Lehenago zure dokumentuen egoerari buruz hitz egin dugu, baina zein da zure egungo egoera lanari dagokionez?
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Nazionalitatearen arabera, lan-tasa handiagoa da portugaldarrentzat. Haietatik hiru laurden baino
gehiago lanean ari da, errumaniarretatik, aldiz, %54. Era berean, langabezia handiagoa da erru-
maniarren artean, %23, portugaldarren artean %6,2 baitira. Familia arrazoiengatik etorri direnen
artean, gehienetan emakumeak eta adinez txikiak, biztanleria ez aktiboaren kopurua handiagoa da
–etxekoandreak eta ikasleak–. Era berean, nabarmentzekoa da langabezia-tasa itzuli nahi dutenen
artean txikiagoa dela geratu nahi dutenen artean baino, lehenengoak %8,3 eta bigarrenak %17,1.

Kontratazio motari dagokionez, ia %18k lan-kontratu mugagabea dauka, %58k aldi baterakoa eta
%22,8k kontraturik gabe lan egiten du. Sexuaren arabera, emakumeek kontratu-egoera eskasagoa
dute gizonek baino, bertako emakumeek bezala, lan-merkatu orokorraren egoeran txarrago daude
eta. Pentsatzekoa da emakumea eta immigrantea izatea handicap bikoitza dela lan-merkatuaren
barruan sartzeko eta baldintza onak izateko. Egoera administratiboaren arabera, egoera adminis-
tratibo irregularrean daudenak, kontratuari dagokionez ere, ezegonkorrago daude.

Langileon kontratazioen %86,3 EAEn egin dira eta %11,4 jatorrian. Jatorrian kontratu gehiago egin
zaie unibertsitateko ikasketak dituztenei eta itzuli nahi dutenei. Kontrako egoera da errumaniarrena
eta geratzeko asmoa dutenena. Lehenengoen kasuan, adibidez, %3,5 baino ez dira etorri jaiote-
rrian kontratua eginda.

Batez besteko lan-jarduna astean 42 ordu baino apur bat gorago dago. Batez besteko horren gai-
netik daude gizonak, lehenengo mailako ikasketa ofizialdunak, portugaldarrak eta itzuli nahi dute-
nak. Azpitik daude emakumeak, unibertsitateko ikasketadunak, egoera irregularrean daudenak,
errumaniarrak, sei urte baino gehiago daramatenak hemen eta familiako edo bestelako arrazoien-
gatik etorri zirenak.

Egindako lan nagusiak hilean dakarren batez besteko diru-sarrera 975 eurokoa da, nahiz eta,
aurretik aipatutako datuetatik pentsa daitekeenez, taldeen arteko aldeak handiak izan. Batez bes-
teko horren gainetik daude gizonak, 30 eta 40 urte bitartekoak, egoitza-baimen iraunkorra dutenak,
portugaldarrak eta geratzeko asmorik ez daukatenek. Batez besteko horren azpikoen artean daude
emakumeak, 40 urte baino gehiago daukatenak, lehen mailako ikasketadunak, egoera irregularre-
an daudenak, errumaniarrak eta familiako edo bestelako arrazoiengatik etorri zirenak.

Langabezian daudenei erreparatuta, horietatik %83,8k azken hilean lana bilatu zuten eta %15,3k
ez. Jokabide horretatik aldendu egiten dira baimen iraunkorra daukatenak eta portugaldarrak.
Portzentaje txikiagoa daukate azken hilean lan bila ibilitakoen artean, segurutik egoera ekonomiko
eta sozial egonkorragoan daudelako eta ez direlako lan bila hasten beste talde batzuk bezain arin.

Langabezi aldiari dagokionez, urtetan neurtuta, 1,14koa da. Batez besteko horren azpitik daude
emakumeak, 40 urtetik beherakoak, bigarren mailako eta unibertsitateko ikasketak dituztenak, ego-
era administratibo erregularrean daudenak, portugaldarrak, sei urte baino gehiago egin dituztenak,
familiako arrazoiengatik eta eragin pertsonalengatik etorriak eta geratzeko asmorik ez daukatenak.
Gainera, galdera hau aurrekoarekin lotuta, nabarmentzekoa da bai baimen iraunkorra dutenek bai
portugaldarrek, azken hilean lan bila ibili ez direnen artean gehiengo, arinago aurkitzen dutela lana.

Biztanleria ez aktiboari dagokionez, hau da, lanik egiten ez duena eta lan bila ari ez dena, %11
ikasten ari da, %2 erretiratua, %65 etxekoandrea da eta %22k beste arrazoi batzuk dituzte. Inkesta
egin zaien europarretatik ia bi heren etxekoandrea da. Sexuaren arabera, pentsa daitekeenez,
aldeak handiak dira. Horrela, emakume ez aktiboen %91 etxekoandrea da, eta %2 gizona. Ikasleen
artean nabarmentzen dira, 18 eta 29 urte bitartekoak, unibertsitateko ikasleak, aldi bateko egoitza-
baimena dutenak –ezin da ahaztu ikasleentzat paperek aldi baterako balio dutela–, eragin pertso-
nalengatik etorritakoak eta geratzeko asmorik ez daukatenak, ikaslearen ezaugarriekin bat datorren
eredua. Gainerako kasuetan ez dago komentatzeko alderik. Azkenik, pertsona horien %95,5ek ez
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du inoiz langabeziko laguntzarik hartu, %1,8 orain hartzen ari da eta %2,2k ez du hartzen baina
hartu izan du noizbait.

6. Gizarte laguntzak eta zerbitzuak

Hurrengo atalean aztertuko ditugu inkesta egin zaien europarrek hartu dituzten edo ez dituzten
gizarte-laguntzekin eta erakundeen laguntzekin zerikusia duten alderdiak. Hasteko, Gizarte
Larrialdietako Laguntzei dagozkien datuak aipatuko ditugu, EAEn erroldatuta gutxienez sei hilabe-
te daramaten pertsonek eskatu ditzaketen laguntzak. %97,5ek ez du inoiz halako laguntzarik hartu,
%1,2k uneren batean hartu izan du baina ez orain eta %0,8 hartzen ari da. Datuak ikusita, esan
daiteke ia inork ez duela halako laguntzarik eskatzen. Era berean, ez da alde esanguratsurik ikus-
ten aldagai ezberdinen arabera.

Oinarrizko Errenta baliabide nahikorik ez daukaten pertsonentzako laguntza nagusia da, EAEn
erroldatuta gutxienez urtebetean egon ondoren eska dezakete. Horri dagokionez, %87,5ek ez du
inoiz hartu, %5,7k uneren batean hartu izan du eta %6,3k orain hartzen du. Ikusten denez, lagun-
tza hori aurrekoa baino portzentaje handiagoak hartzen du edo hartu izan du. Hala ere, oraindik
ere gutxiengoa da gizarte-laguntza hori hartzen duena. Inkesta egin den unean, %93,2k ez zuen
hartzen.

Beste kasu batzuetan bezala, honetan ere ikusten da Oinarrizko Errenta egoerarik txarrenean dau-
den taldeek hartzen dutela: ikasketa-maila eskasekoek, egoera irregularrean daudenek, erruma-
niarrek eta premia ekonomikoak eraginda emigratu zutenek. Hala ere, egoitza-baimenik ez dauka-
tenen kopurua %13,5ekoa da. Talde horrek, ez dagoenez legeztatuta, ezin du lan-kontraturik egin
eta aukera bakarra dute laguntza informalak, isilpeko ekonomian lan egitea edo halako laguntza-
ren bat eskatzea, immigrante erregularrek zein irregularrek eska baitezakete, erroldatuta egonez
gero. Izan ere, immigranteen kasuan, oinarrizko errenta ez da beherako prozesuan gizarte segur-
tasunerako daukaten azkeneko mekanismoa. Horren ordez, hasieran, hau da, talde horrek bizi
duen unerik larrienetakoan hartzen den gizarte-laguntza da, eta sarritan tranpolina eta abiapuntua
da lanean sartzeko eta gizarteratzeko prozesuan. Datuek berretsi egiten dute tesi hori.

Ondorioz esan daiteke Oinarrizko Errentaren kasuan europar atzerritarren gutxiengoak hartzen
duela, baina eskura dauden gainerako laguntzetarako ez dela eskaririk egiten, dela informaziorik
ezagatik, dela ezagutzen ez delako edo beste arrazoiren batengatik. Era berean, eta europarren-
tzat gutxienez, gizarte-laguntzetan immigranteak gehiengo direla eta haietatik bizi direlako ideia
gezurtatu egiten da.

Aholku, laguntza edo informazioren bat eskatzera joan direnei dagokienez, %31,8k eskatu du eta
%67,2k ez. Halako zerbitzuetara gehien jo dutenak dira unibertsitateko ikasketadunak, egoitza-bai-
men iraunkorra dutenak, portugaldarrak eta geratzeko asmorik ez daukatenak. Kontrako aldean
daude 40 urtetik gorakoak, egoera irregularrean daudenak eta errumaniarrak. Izan ere, ikusten da
halako zerbitzuetara gehien jotzen dutenak gizarte eta ekonomia egonkortasun handiena dutenak
direla eta gizarte-kapital handiagoa dutenak, eta ez hainbeste premia edo gabezia handiagoak
dituztenak. Beste kasu batzuetan moduan, puntu honetan ere gizarte-zerbitzu batzuen erabileran
jokabide ezberdinak igartzen dira bertakoen eta immigranteen artean.
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III. GIZARTE ELKARRERAGINA, ELKARBIZITZA ETA TALDE-IDENTITATEA

1. Taldeen arteko gizarte-harremana 

1.1. Harremanaren baldintza objektiboak: bizitzeko, eskolarako eta lanerako pilaketa

Herritarren artean ze gizarte-harreman egiten den ezagutzeko orduan, garrantzi handikoa da jaki-
tea europarrak nolako testuingurutan bizi diren benetan. Talde batek gizarte-harremanetarako
dauzkan aukerak lotu-lotuta daude batez ere bizileku, lan eta eskola arloetan daukan batze-saka-
banatze egoerarekin. Komeni da, beraz, atzerritarrak zein neurritan dauden batuta jakitea eta beste
talde batzuetan ze gizarte-harreman egiten dituzten.

14. grafikoa. Biztanleria mota (nazionala edo atzerrikoa) auzoan

31G. Zure bizilagunei dagokienez...

14. grafikoan ikusten dugunez, inkesta egin zaienetatik bi heren atzerritar gutxiko auzoetan bizi dira
(%51,8), edo oso gutxikoetan (%15,2) eta hamarretik hiru (%29,4) bizi dira beste atzerritar batzuk
ere, talde handiak bizi diren auzoetan. Inkestatutakoen %5,7k bakarrik dio bizi dela atzerritar asko
bizi diren auzoan. Aldagai batzuei erreparatuta, hala nola ikasketei eta egoera administratiboari,
ikusiko dugu zein neurritan bizi den talde bakoitza atzerritarrik apenas dagoen auzoetan edo atze-
rritar askoko auzoetan.

Europarren ezagun eta, batez ere, adiskideen ingurua da itxien ikusten dena. Talde horretako bi
herenek dio batez ere herrikideak dituela lagunak (%65), hamarretik lauk dio ezagunen artean
batez ere herrikideak dituela (%40,3). Horietatik erdiak, aldiz, dio ezagunen artean bertakoak ere
badituela (%50,8) (ikus 15. grafikoa).

15. grafikoa. Inkesta egin zaienak bizi diren biztanleriaren banaketa nazionalitatearen eta harreman motaren
arabera (%)

44G. Esadazu, mesedez, ea zure lagunak, lankideak eta abar zure herritarrak, atzerritarrak edo bertakoak diren gehienbat.
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Edonola ere, ezin dugu banaketarik ikusi, bai lan inguruan bai eskolan eta, batez ere, bizilekuaren
inguruan sortzen diren harremanek ez dutelako erakusten herrikideen eta atzerritarren pilaketarik
sortzen denik. Horrela bidea ematen da aztertutako atzerritarren eta bertakoen arteko topaketara-
ko eta harremanetarako espazioak sortzeko.

Inkestatutako hamarretik bederatzik dio batez ere bertako jendearekin daukala harremana bai
auzoan (%84,7) bai auzoko jendearekin (%88,5). Lan eremuari dagokionez, inkestatutakoen erdiak
dio (%46,8) batez ere bertakoekin daukala harremana eta %16,9k dio herrikideekin batez ere lane-
an daukala harremana.

Orain aztertuko dugu ea zein eragilek baldintzatzen dituzten era batera edo bestera inkestatuek
beste talde batzuekin dituzten harremanak, dela bertakoekin dela beste nazionalitate bateko atze-
rritarrekin.

Sexuari dagokionez, aldeak ikusten dira lankideekin, seme-alaben eskolako ikaskideekin eta, gu-
txiago bada ere, lagunekin dituzten harreman motetan. Orokorrean emakume portugaldar eta erru-
maniarrek harreman handiagoa daukate bertakoekin eguneroko testuinguruetan. Horrela, emaku-
meen %35,8k dio bertako jendearekin adiskide-harremanak dituela, gizonen artean, aldiz, %20k.
Lan-eremuan, gizonen %25,7k dio batez ere herrikideekin lan egiten duela, eta emakumeen %4,8k.
Hala ere hortik ez da ateratzen emakumeek bertakoekin harreman handiagoa egiten dutela, baizik
eta emakumeen portzentaje handiak ez daukala lankiderik; %42,3 emakumeak, %20,3 gizonak.
Azkenik, seme-alaben ikaskideekiko harreman motari dagokionez, emakumeek (%47,1) esparru
horretan gizonek (%24,9) baino harreman handiagoa dutela diote. Hamarretik zazpik dio ez duela
batere harremanik seme-alaben ikaskideekin (%69).

12. taula. Harreman mota europar taldeekin nazionalitatearen arabera (%)

Egoera irregularrean daudenetatik %82,6k dio laguntzat herrikideak dituela batez ere, arauen
barruan daudenen artean, aldiz, %49,2 dira. Hori ezagunen artera ere hedatzen da; egoera irregu-
larrean daudenetatik %65,9 batez ere herrikideak ezagutzen dituela dio (%13,4 arauen barruan
daudenetan) eta %21,4k dio ezagunak dituela bertakoen artean batez ere (arauz barruan daude-
nen artean %81,9). Erregularizazioaren eraginak jokabide bera du lan inguruan sortzen diren harre-

Portugal Errumania
Lagunak
Gehienak herritarrak 57,7 73,0
Gehienak beste nazionalitate bateko atzerritarrak 6,5 6,6
Gehienak hemengoak 34,6 18,0
Ez ditu 0,9 1,3
ED/EDE 0,4 1,1
Ezagunak
Gehienak herritarrak 23,2 59,2
Gehienak beste nazionalitate bateko atzerritarrak 4,5 10,3
Gehienak hemengoak 71,3 28,1
Ez ditu 1,0 1,3
ED/EDE 0,0 1,1
Lankideak
Gehienak herritarrak 23,9 9,1
Gehienak beste nazionalitate bateko atzerritarrak 5,7 7,0
Gehienak hemengoak 56,0 36,6
Ez ditu 14,0 46,7
ED/EDE 0,3 0,6

44G. Esadazu, mesedez, ea zure lagunak, lankideak eta abar zure herritarrak, atzerritarrak edo bertakoak diren gehienbat.
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manetan, horrela erregularizatuen %57,6k dio batez ere bertakoekin daukala harremana, eta ez
erregularizatuen artean %25,6k. Hala ere, kasu zehatz horretan erregularizatuta daudenak dira
herrikideekin harreman gehien daukatenak (%23,1), nahiz eta azpimarratzekoa den ez erregulari-
zatuen erdiak baino gehiagok (55,8) ez duela esparru horretan zerikusirik.

Jatorriaren eragina agerikoa da inkestatuek dauzkaten harreman-motetan. Portugaldarrak bertako-
ekin harreman gehiago daukate, ezagun eta lagunen inguruari dagokionean batez ere. (ikus 12.
taula). 

Noiz helduak diren eragin argia dauka bertakoekin dituzten harremanetan, batez ere afektiboene-
tan. Ondorioz, bertako lagun eta ezagunekin harremanak zabaltzen doaz EAEn egindako aldia
luzatu ahala.

1.2. Harremana: eremuak eta prozesuak

Orain arte portugaldarrek eta errumaniarrek inguru ezberdinetan eta biztanle-talde ezberdinekin
dituzten harremanak aztertu ditugu. Orain ikusiko dugu zein neurritan kontuan hartzen dituzten tal-
deok laguntza edo babes premia duten egoeretan edo beste egoera batzuetan, beti ere harrema-
nerako erabakia eta norekin harremanetan jarri pertsonaren erabaki librea denean: aisialdia eta
orain bizi diren gizarteko elkarteetan kide izatea.

1.2.1. Premia-egoerak: laguntza eta babesa

Beharrizan egoeretan, portugaldarrek eta errumaniarrek uste dute laguntza hartu dutela bai herri-
kideengandik bai bertakoengandik. Hamar europarretik hiruk uste du herrikideek (%32,4) eta ber-
takoek (%31,4) nahikoa lagundu dietela eta %8,1ek uste du asko lagundu dietela. Hala ere, beste
atzerritar batzuengandik hartutako laguntzaz pertzepzioa eskasagoa da; hamar europarretik bik
uste du beste atzerritar batzuek nahikoa (%17,1) edo asko (%2,2) lagundu dietela (ikus 16. grafi-
koa). Beste alde batetik, europarren %13,6k uste du herrikideek ez dietela batere lagundu; por-
tzentaje hori gora doa nahiko nabarmen gainerako taldeei dagokienez. Euskaldunengan uste txa-
rra igartzea %22raino doa, eta %39,4raino beste herrialde batzuetako jendearen kasuan.

16. grafikoa. Biztanle taldeek lortutako babes-maila (%)

45G. Esan zenbaterainoko laguntza jaso duzun zure arazoak konpontzeko hemen egon zaren artean
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Inkestatuen egoera administratiboak ere eragina dauka taldeek hartutako laguntzan. Portugaldar
eta errumaniar erregularizatuek hartu dute beste taldeen laguntzarik handiena. Herrikideek hartu-
tako laguntza dela eta, inkesta egin zaien erregularizatuen artean, hamarretik lauk dio nahikoa izan
dela (%43,7) eta egoera irregularrean daudenetatik %21,2k. Jokabidea bera da bertakoei eta beste
atzerritarrek osotutako taldeari dagokienez, hala ere kasu horretan aldeak ez dira hain agerikoak.
Erregularizatuen %28,1k uste du beste atzerritar batzuek lagundu dietela, aldiz, egoera irregularre-
an daudenetatik %8k bakarrik dauka pertzepzio hori.

1.2.2.Aisialdi eta konpromiso egoerak: aisialdia eta elkartzea

Behin aztertuta talde bakoitzak europarrei emandako laguntza, orain ikusiko dugu zein neurritan
errepikatzen den tipologia edo jokabide hori aisialdian edo asti librea gozatzeko unean. 17. grafi-
koan ikusten denez, inkestatu gehienek denbora libre asko (%30) edo nahiko (%46,4) ematen dute
herrikideekin, eta gutxiago bertakoekin. Europarren %28,9k dio hemengo jendearekin harremana
(nahikoa) daukala aisialdian eta hamarretik batek dio denbora libre asko ematen duela bertakoe-
kin (%10,9).

17. grafikoa. Harreman maila aisialdiko taldeen artean (%)

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

goarekin?

Aisialdian talde barruko harremanei dagozkien datuak aztertu ondoren, ikusiko dugu zein neurritan
EAEn dauden europarrek harreman horiek arautzen dituzten elkarteetan sartuz eta, hala balitz, zein
helbururekin gehien. Inkestatuen %11,3 elkarte edo talderen bateko kide da edo izan da.
Elkarteetan parte hartzea, beraz, ez da EAEko portugaldarren eta errumaniarren ezaugarria baka-
rrik. EAEn elkarte edo talderen batean sartuta dauden europarrak immigrante izatean oinarritutako
elkarteetan sartzen dira (%29,4).

2. Harremanak jatorriarekin

Immigranteek jatorriko herriarekin zer harreman daukaten eragile gero eta garrantzitsuagoa da
migrazio prozesuan partea daukaten aktore guztientzat. Harremanok jatorriko herrialdera egiten
dituzten bisitak eta nazioz kanpoko beste harreman eta jarduera batzuk izaten dira.

2,1

3,1

7,2

18,5

13,7

37,7

46,4

28,9

30,0

10,9

0,6

1,0

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

Aberkideak

Bertakoak

Batere ez Gutxi Zerbait Dezente Asko ED/EDE



3535

III. Gizarte elkarreragina, elkarbizitza eta talde-identitatea

2.1. Jatorrira bisita: oroimenari eutsi

Hamar inkestatutik seik bisita egin dute noizbait jatorriko herrialdera (%61,1). Inkestatuen egoitza
aldiak eta egoera administratiboak baldintzatzen dute neurri batean bisita horiek egitea (ikus 13.
taula). Horrela, hemen sei urte baino gehiago daramaten europar ia-ia guztiak joan dira noizbait
jatorriko herrialdera. Portzentaje hori behera doa %44,6raino hemen urte bi baino gutxiago dara-
matenen artean. Aldeak handiagoak dira egoitzaren egonkortasunaren arabera. Egoitza-baimen
iraunkorra dutenen %86,9k dio noizbait joan dela jaioterrira, erregularizatu gabe daudenen artean
%27,8. Berriro ere aztertzen ari garen bi nazionalitateen arteko aldeak atera behar ditugu.
Inkestatutako portugaldarren %86,9k dio noizbait joan dela jaioterrira; errumaniarren artean por-
tzentajea %32,5era doa. Argi dago, talde bion egoitza aldiaren eraginaz gainera, hurbiltasun geo-
grafikoa aipatzekoa da, portugaldarren kasuan jaioterrira bisitak errazago egin ditzaketelako.

13. taula. Jatorrira bisita egonaldiaren eta egoera administratiboaren arabera (%) 

2.2. Nazioz gaineko harremanak: harremanak geratu zirenekin

EAEn bizi diren portugaldar eta errumaniarrek sarritan egiten dituzte nazioz gaineko harremanak
jatorriko herrialdean bizi diren senide, lagun eta herrikideekin. Urrunetik harremana izateko modu
hori erabiliagoa da emigrantea herrira bisita egitea baino. Izan ere, inkestatu ia guztiek diote urru-
netik harremana daukatela jatorriko familiarekin (%93) (ikus 14. taula). Europarrek nazioz gaineko
harreman gutxitxoago dituzte herrian geratu ziren lagun eta herrikideekin. Hala ere, hiru immigran-
tetik ia bik dio harreman mota hori badaukala (%61,7), familiakoez gainera.

14. taula. Europarren harremanak jatorriko herrian geratu ziren senide eta lagunekin (%)

2.3. Nazioz gaineko jarduerak: dirua bidaltzea jatorrian dauden senideei

Aztertutako bideak ez-ezik, inkestatuek lotura horiei eusten diete jatorriko herrian geratu ziren seni-
deei bidalketak eginez ere: inkestatutako europarren %45,6k dio familiari dirua bidaltzen diola.
EAEn egonaldia luzatu ahala gutxitu egiten da senideei dirua bidaltzen dietela esaten dutenen
portzentajea (%18 sei urte baino gehiago daramatenen artean). Hori hala da neurri handi baten
atzerritarren familiak elkartu egin direlako. Hau da, egonaldia luzeagoa eta egonkortasun handia-
goa, batze gehiago eta, ondorioz, seniderik hurbilenekoei dirua bidaltzeko premia gutxitu edo
galdu egiten da, hemen daude eta.

Iritsitako urtea 2 urte baino gutxiago 2 eta 6 urte bitartean 6 urte baino gehiago Guztira

Bai 44,6 66,7 97,9 61,1

Ez 55,4 33,3 2,1 38,9

Egoera administratiboa Behin betiko baimena Aldi baterako baimena Egoera irregularra Guztira

Bai 86,9 66,2 27,8 61,1

Ez 13,1 33,8 72,2 38,9

36G. EAEra iritsi zinenetik, itzuli al zara inoiz zure jaioterrira?

Senideak Lagunak/aberkideak
Bai 93 61,7
Ez 6,8 37,7
EDE 0,3 0,6
35a, bG. Zure jaioterriari dagokionez, harremanetan egoten al zara zure senitartekoekin, lagunekin edo herritarrekin? (...)
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Bidalketa horien batez besteko kopuru gutxi gorabeherakoei dagokienez, hilero bidaltzen dutenek,
549,21 euro bidaltzen dituzte eta bi edo hiru hilerik behin bidaltzen dutenek 321,72 euro inguru.
Hala ere, aldeak daude immigranteen artean, sexuaren, adinaren, noiz heldu diren, irteteko arra-
zoiaren eta nazionalitatearen arabera. Horrela, bidalketen hileko kopuruei erreparatuta, honako
aldeak ikusiko ditugu:

- Gizonek diru gehiago bidaltzen dute (659,75 euro) emakumeek baino (315,92 euro).
- Adinez gorago daudenak dira dirurik gutxien bidaltzen dutenak (366,42 euro).
- Sei urte baino gehiago daramatenek dirurik gutxien bidaltzen dute (216,19 euro). 
- Noski, arrazoi ekonomikoengatik irten zirenek bidaltzen dute dirurik gehien (diru premiagatik

599,27 euro eta ekonomikoki hobetzeko 558,20).
- Adierazgarria da inkestatutako portugaldarren eta errumaniarren artean dagoen aldea bidal-

ketei dagokienez. Errumaniarrek batez beste hilean 231,03 euro bidaltzen dute, portugalda-
rrek, aldiz, kopuru hori hirukoiztu egiten dute 765,96 euro bidaltzen baitiete senideei.

3. Kultura: akulturazioaren eta jatorriko kultur ezaugarriei eustearen artean 

Migrazioaren fenomenoaren inguruko gairik garrantzitsuenetako bat da kulturari eta gizarte berean
kultur erreferente ezberdinetatik datozen pertsonen arteko elkarbizitzak dakartzan ondorioei dago-
kiena. Gizarte berrian jartzen den immigranteak, bere kultur ezaugarri batzuk edo asko gorde zein
ez, harrerako gizarteko jokabideak bereganatu ohi ditu, praktikotasunagatik gehien bat.
Immigranteak hartzen duen kultur ezaugarri oinarrizko bat harrera gizarteko hizkuntza da, eta kasu
honetan, portugesari eta errumanierari dagokienez gaztelaniatik alde gutxi izatea dute bereizgarri.
Erlijioa eta ondasun eta zerbitzuen (norberenak eta inorenak) erabilera eta kontsumoa ere kultur
ezaugarri garrantzitsuak dira, eta aztertzeko modukoak EAEko europarrak bizi diren
akulturazio/asimilazio/integrazio egoeraren berri jakin nahi bada.

3.1. Hizkuntza: hizkuntz ezaguera eta erabilera

15. taula. Hizkuntzaren erabilera nazionalitate eta iritsitako urtearen arabera (%)

Nazionalitatea Iritsitako urtea
Guztira

Portugal Errumania 2 urte
baino gutxiago

2-6 urte
bitartean

6 urte
baino gehiago

Etxean
Gaztelania 27,9 11,5 10,1 14,6 63,9 20,1
Gaztelania, nire ama-hizkuntza 0,7 0,3 0,0 0,8 1,2 0,5
Nire ama-hizkuntza 70,7 86,6 89,9 82,0 33,7 78,3
Beste bat 0,0 1,3 0,0 1,7 0,0 0,6
ED/EDE 0,7 0,3 0,0 0,9 1,2 0,5
Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Etxetik kanpo
Gaztelania 83,1 63,7 65,1 76,8 94,1 73,9
Gaztelania, nire ama-hizkuntza 2,1 0,3 0,8 1,9 1,2 1,2
Nire ama-hizkuntza 14,1 35,7 34,2 20,5 3,5 24,3
Beste bat 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,1
ED/EDE 0,7 0,0 0,0 0,5 0,0 0,4
Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 1,2 100,0

43a. bG. Zer hizkuntza erabiltzen duzu normalean etxean? Eta etxetik kanpoko harremanetan?
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Inkestatutakoen artean ia batek ere ez dauka ama hizkuntzatzat gaztelania (%0,5). Portugaldar eta
errumaniar gehienen ama hizkuntza harrera gizarteko hizkuntza ofizialetako batekin ez identifika-
tzeak egoera korapilotsua eragiten du, gehienek hizkuntza aldatu egin behar baitute harrerako
gizartean. Hala ere, hamar inkestatutik bik gaztelania erabili ohi du etxean (%20,1) eta hiru laurde-
nek gaztelaniaz hitz egiten du etxetik kanpoko harremanetan (%75,1) (ikus 15. taula).

Inkestatuen nazionalitateak eragina du gaztelania gehiago edo gutxiago erabiltzeko orduan.
Hamar portugaldarretik hiruk (%28,6) dio gaztelania erabiltzen duela normalean etxean eta %85,2k
dio etxetik kanpoko harremanetan ere erabiltzen duela. Errumaniarren kasuan, hamarretik batek dio
erabiltzen duela etxean (%11,8) eta bi herenek (%64) erabiltzen du etxetik kanpo.

3.2. Erlijioa eta erlijio ohiturak

Beste leku batzuetatik etorritako jendea gizartean txertatzeak, kultur ezaugarrietan anizkoiztasuna
ugaritzea ez ezik, erlijio sineskera eta ohiturak ere ugaritzea dakar. Portugaldarrek horretan ez dau-
kate alderik, %81,1 katoliko erromatartzat agertzen baita. Errumaniarren kasuan, %69,9 ortodoxoa
da eta hamarretik bat baino gehiago katolikoa dela dio (%11,3).

18. grafikoa. Portugaldarrek eta errumaniarrek aitortutako erlijioa (%) 

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

Azkenik begiratuko dugu harrera gizartean erlijioa praktikatzea ea arazoa den europar immigran-
teentzat. Inkestatu gehienek diote erraza zaiela (%42,4) edo oso erraza (%24) beren erlijioa prak-
tikatzea EAEn (%66,9), %12,4rentzat zaila edo oso zaila da eta hamarretik bik dio ez duela prakti-
katzen (%19,8).

3.3. Beste kultur ohitura batzuk. Jatorria gogoan?

Orain beste kultur alderdi batzuei erreparatuko diegu, hala nola, elikadura, musika, jaiak eta jan-
tziak. 16. taulan ikusten denez, inkestatuek ez dute jatorrian oinarritutako kultur ohituretara jotzen.
Orokorrean ez dago alde esanguratsurik, hala ere, lehenengo hurbilketan esan daiteke EAEko eli-
kagai gehiago hartzen dituztela jatorriko herrialdekoak baino, baina beren herriko musika entzun,
dantzatu eta abestea nahiago dute EAEkoa baino.
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16. taula. Norbere eta EAEko kultur osagaien erabilera maila (%)

Kultur asimilazio edo integrazioan eragile asko daude; besteak beste, jakin behar genuke immigran-
teek nolako erraztasuna duten jaioterriko kultur produktu eta osagaietara jotzeko. Beste alde batetik,
ez da ahaztu behar europar immigranteen zati bat aztertzen ari garela, eta portugaldarren kasuan
batez ere, beren kultur ezaugarriak ez direla oso ezberdinak bertakoekin konparatuta. Hala ere, egoi-
tzaren iraupena da bertakoek immigranteen kultur ezaugarriak asimilatu edo integratzeko giltzarria.
19. grafikoko datuek erakusten dute sei urte baino gehiago daramatenak direla bertako herritarren
kultur ezaugarriak gehien asimilatzen edo banatzen dituztenak.

Elikadura Jaioterria EAE
Batere ez 11,1 0,2
Gutxi 20,8 2,0
Zerbait 32,5 12,9
Dezente 28,1 41,0
Asko 7,4 43,7
ED/EDE 0,1 0,2
Guztira 100,0 100,0

Musika Jaioterria EAE
Batere ez 4,7 8,0
Gutxi 14,4 17,8
Zerbait 26,2 32,4
Dezente 36,1 31,0
Asko 17,8 9,8
ED/EDE 0,8 1,0
Guztira 100,0 100,0

Jaiegunak Jaioterria EAE
Batere ez 10,1 8,6
Gutxi 15,3 19,3
Zerbait 29,5 32,0
Dezente 32,2 27,7
Asko 12,0 10,8
ED/EDE 0,8 1,6
Guztira 100,0 100,0

Janzkera Jaioterria EAE
Batere ez 8,5 8,2
Gutxi 12,5 8,4
Zerbait 23,6 20,4
Dezente 33,1 37,8
Asko 19,9 22,3
ED/EDE 2,3 2,9
Guztira 100,0 100,0

57a, d, e, f, g, k, l, m G. Hemen, EAEn, bizi zarela: zure herriko janaririk eta edaririk kontsumitzen al duzu? Eta hemengorik? Entzuten,
dantzatzen edo abesten al duzu zure herriko musikarik? Eta hemengorik? Ospatzen al dituzu zure jaioterriko jaiegunak? Eta hemengorik?
Zure jaioterriko jendea bezala janzten al zara? Eta hemengo jendea bezala?
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19. grafikoa. EAEko kultur osagaien erabilera egoitza aldiaren arabera (%)

57a, d, e, f, g, k, l, m G. Hemen, EAEn, bizi zarela: zure herriko janaririk eta edaririk kontsumitzen al duzu? Eta hemengorik? Entzuten, dan-
tzatzen edo abesten al duzu zure herriko musikarik? Eta hemengorik? Ospatzen al dituzu zure jaioterriko jaiegunak? Eta hemengorik? Zure
jaioterriko jendea bezala janzten al zara? Eta hemengo jendea bezala?
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IV. JARRERAK IMMIGRAZIOAZ, IMMIGRANTEEZ ETA ELKARBIZITZAZ

Atal honetan europar immigranteek beraiek immigrazioaz dituzten jarrera eta usteen gaineko emai-
tzak aztertuko ditugu.

1. Jarrerak immigrazioaz

1.1. Jarrerak immigrazioaz eta immigranteez. Iritzi motak

Galderak egin zaizkien europarretatik gehienek uste dute pertsonak libreki ibili ahal izango balira
herrialde guztietan onuragarria izango litzatekeela. %24,1 guztiz ados dago baieztapen horrekin,
%46,6 ados, %13,1 ez dago ez ados ez kontra, %9,2 kontra dago eta %3,5ek ez daki eta ez du
erantzuten. Ikusten denez, europar immigranteen %70,7 zirkulazio librearen aldekoa da. Galdera
honetan ez dago alde handirik aldagaien arabera.

Immigrazioarekin lotutako baieztapenekin jarraituz, %36,5 guztiz bat dator herrialde aberatsek
herrialde pobreetatik datorren jendea hartu beharko luketelako ideiarekin, %42,4 bat dator, %11,6
ez dago ez ados ez kontra eta %2,6 kontra dago. Baieztapen horrekiko adostasuna %79koa da.

20. grafikoa. Iritzia herrialde aberatsek herrialde pobreetako pertsonak hartu beharraz eta ikasketa maila

34bG. Baieztapen honekin adostasun-maila (...): Herrialde aberatsek herrialde pobreetako jendea onartu behar dute.

Europar immigranteen artean gehienek uste dute agintariek ahalegin handiagoa egin behar dute-
la immigranteen bizi-baldintzak hobetzeko, izan ere, %35,2 oso ados dago iritzi horrekin, %45,2
ados dago, %10,4 ez dago ez ados ez kontra eta %1,3 oso kontra dago.

EAEn jarritako europar gehienak ez datoz bat pertsona guztiek ohitura eta tradizio berak izan behar
dituztela dioen esaldiarekin. %3,4 baino ez dago oso ados esaldiarekin, %17,2 ados, %22 ez ados
ez kontra, %38,5 kontra eta %13,5 oso kontra.

Hurrengo galderak herrialde batek arazorik ez izateko immigrazioa amaitu behar duelako ideiare-
kiko adostasun maila neurtzen du. Kontrako iritzia nagusi da: %3,1 bakarrik dago oso ados, %7,1
ados, %16,4 ez ados ez kontra, %42,2 ez dago ados eta %24,6 oso kontra dago.

%3,1 oso ados dago gutxiengo diren taldeetako umeek irakaskuntzaren maila jaitsarazi egiten
dutelako tesiarekin, %13,3 ados dago, %15,3 ez ados ez kontra, %35,9 kontra eta %22,5 oso kon-
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tra. Nazionalitatearen arabera, ematen du portugaldarrek errumaniarrek baino kontrakoagoko iritzia
daukatela. Datu hori kultur uniformitatearen gaineko galderari lotuta, ematen du portugaldarrek
errumaniarrek baino gehiago eskatzen edo defendatzen dutela kultur ugaritasuna eta horren onu-
rak, hala ere ideia hori beste gai eta aldagai batzuekin baieztatu beharko litzateke.

17. taula. Adostasun maila hurrengo esaldiekin

Europar immigranteak ados daude bertakoen artean nahiko hedatua dagoen tesi honekin: immi-
granteek onura gehiegi ateratzen dutela gizarte-babeserako sistematik: %16,8 oso ados dago,
%39,8 ados dago, %18,9 ez ados ez kontra, %11,3 kontra eta %7,1 oso kontra. Beraz, %56,6 ados
badago ere, %18,4 kontra dago. Tesi horrekin bat egiten dute gaur egun egoerarik onena dutenek,
dela egoera administratiboagatik dela gizarte kapitalagatik: unibertsitateko jendea, egoitza-baimen
iraunkordunak, portugaldarrak eta itzuli nahi dutenak. Aldiz, egoera irregularrean daudenak, erru-
maniarrak eta geratzeko ustea daukatenak, ezegonkortasun handiagodunak eta, beraz, gizarte-
babes sistemako hartzaile potentzialak, ez daude hain ados baieztapen horrekin.

Pentsatzekoa denez, immigrante gehienak beren egoera materiala erraztu edo hobetzen eta beren
kulturari eusten dioten jokabideen aldekoagoak dira eta, aldiz, gizarteko gaiztakeria batzuen erru-
dun jartzen dituzten edo kultur uniformitatea bultzatzen duten ideien kontrakoak. Nabarmentzeko
da adostasunik handiena, %80tik gora, dagoela agintariek immigrazio-gaietan ardura handiagoa
hartu behar luketelako ideian eta immigranteek ekonomia hobetzea eragiten dutelakoan, bertako-
ek nahi ez dituzten lanak egiten dituztelako.

1.2. Mehatxu pertzepzioa

Europar immigranteen %10,6k uste du immigrante gehiago etortzeak kalte handia egiten diela
lanari eusteko edo bilatzeko orduan, %13,1ek uste du nahikoa eragiten diela, %30,6k gutxi eta
%40,3k bat ere ez. Laburtuz, europarren %70 baino gehiagorentzat immigrante berriak etortzeak
gutxi edo bat ere ez die eragiten lan egoeran, horregatik pentsa daiteke beste talde batzuek baino
lan egoera hobea dutelako ustean daudela. Soldata gutxiago kobratzea dela eta, %12,3k uste du
joan-etorri berriek asko eragiten diotela, %11,4k nahikoa, %28,2k gutxi eta %43,6k bat ere ez.
Pentsatzekoa da immigrante gehiago etortzeaz kezka handiagoa dutela egoera txarragoan daude-
nek eta etorrera horretan beren lan-aukeretan lehiakide potentzialtzat ikusten dituztela. Ikuspegi

Oso
ados Ados Ados-

tasuna
Ez ados,

ez desados Desados Oso
desados

Desados-
tasuna

ED
EDE

Aske zirkulatzea guztientzat mesede 24,1 46,6 7700,,77 13,1 9,2 3,5 1122,,77 3,5
Aberatsek pobreak onartu beharra 36,5 42,4 7788,,99 11,6 4,1 2,6 66,,77 3,0
Agintariek ahalegin handiagoa 35,2 45,2 8800,,44 10,4 3,4 1,3 44,,77 4,5
Denok ohitura, tradizio berak izatea hobe 3,4 17,2 2200,,66 22,0 38,5 13,5 5522,,00 5,3
Immigrazioari amaiera eman 3,1 7,1 1100,,22 16,4 42,2 24,6 6666,,88 6,6
Irakaskuntza-kalitatea behera 3,1 13,3 1166,,44 15,3 35,9 22,5 5588,,44 9,9
Probetxu handiegia gizarte-babesari 16,8 39,8 5566,,66 18,9 11,3 7,1 1188,,44 6,2
Erlijio-jarduerek arriskuan jarri gure bizimodua 9,5 18,7 2288,,22 14,6 34,5 14,7 4499,,22 7,9
Beren kultura alde batera utzi behar 1,4 9,5 1100,,99 14,3 45,4 24,8 7700,,22 4,6
Jende-kopuru mugatua soilik 5,0 14,7 1199,,77 17,9 34,3 19,8 5544,,11 8,3
Ekonomia hobetzen dute 36,5 44,1 8800,,66 10,3 3,9 1,2 55,,11 4,0
Kultura ezberdinez osatutako gizarteari bai 37,2 44,7 8811,,99 10,1 2,8 1,6 44,,44 3,6

34G. Immigrazioarekin eta kultura desberdinetako pertsonen arteko bizikidetzarekin lotutako baieztapen hauekin zer
adostasun-maila duzun esadazu.
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hori azaldu dute emakumeek, egoera irregularrean daudenek, lehen mailako ikasketadunek eta
errumaniarrek.

18. taula. Mehatxu pertsonalaren pertzepzioa immigrante gehiago etorri ahala

Taula honetan arlo guztien gaineko datuak batu dira eta, ikusten denez, erantzun gehienetan %70
inguruk ez du uste atzerriko immigrante gehiago etortzeak mehatxu pertsonal edo familiarra denik.
Kontrako aldean, etorrera berrietan mehatxua ikusten dutenen portzentajea %20tik behera dago,
salbuespen batekin, hiriko segurtasun-faltan eta lan esparruko alderdietan, hor mehatxu pertzep-
zioa %25ekoa da eta. Beste alderdi bat ere nabarmentzekoa da. Laneko kontuetan erantzuten ez
dutenen edo ez dakitenen portzentajea %5 pasatxoan dago, baina gainerako gaietan erantzuten
ez dutenen portzentajea handiagoa da, segurutik halako gaiek kontzeptualizazio eta gogoeta maila
handiagoa eskatzen dutelako. Laburtuz, lan eta gizarte esparruan argi dago egoera txarragoan
daudenek sentitzen dutela mehatxurik handiena immigranteak etortzearekin, lehiakide potentzial
gisa ikusten dituztelako. Talde honetan daude emakumeak, lehen mailako ikasketadunak, egoera
irregularrean daudenak, errumaniarrak eta premia ekonomikoengatik emigratu zutenak.
Kontrakoan daude erregularizatuta daudena, itzultzeko gogodunak eta portugaldarrak. Betiko
borroka da segurtasunik eza segurtasunaren kontra, egonkortasuna ezegonkortasunaren kontra,
ordezkatzeko aukera segurtasunaren aurrean.

2. Taldeen arteko jarrerak eta sinpatiak

Beste nazionalitate eta talde immigranteekiko sinpatia mailari dagokionez, europar immigranteek
gehien baloratzen dute bertako taldea, batez beste 7,57 ematen diete, sinpatia maila zerotik hama-
rrera arte doan eskalan. Bigarren Europar Batasuneko nazionalak daude, 7,05ekin. Hurrengo datoz
Europa Ekialdekoak, (6,44), argentinarrak (6,03), kolonbiarrak (5,82), asiarrak (5,59), Afrika
Beltzetik etorriak (5,56), Erdialdeko Amerikakoak (5,16) eta, azkenean, jartzen dira marokoarrak
4,5ekin.

Bertako herritarrekiko sinpatia mailari dagokionez, zenbat eta egonkortasun eta gizarte kapital han-
diagoa balorazio handiagoa ematen zaio talde horri. Horrela, bertakoei batez bestekoa baino balo-
razio hobea ematen diete bigarren mailako eta unibertsitateko ikasketadunek, erregularizatuek,
egonaldi luzeagoa daramatenek eta arrazoi ez bete-betean ekonomikoengatik emigratu zutenek.
Datuok berretsi egiten dute honako tesia: egonaldia luzeagoa eta harrerako gizartean integrazio
handiagoa, eta handiagoa ere bertako herritarren estima.

Asko Dezente Asko + dezente Gutxi Batere ez Gutxi + batere ez ED/EDE
Lana aurkitu eta mantendu 10,6 13,1 23,7 30,6 40,3 70,9 5,3
Soldata baxuagoa 12,3 11,4 23,7 28,2 42,6 70,8 5,5
Etxebizitza aurkitzea 11,1 8,5 19,6 23,3 44,7 68,0 12,4
Ospitaleko itxaron-zerrendak 6,8 9,5 16,3 23,7 47,5 71,2 12,5
Hezkuntza 7,8 6,5 14,3 24,2 51,2 75,4 10,3
Hiritarren segurtasun-eza 13,9 13,0 26,9 23,4 43,4 66,8 6,3
Nortasun kulturala galdu 5,6 6,9 12,5 23,0 51,0 74,0 13,6
Bestelakoak 0,3 1,1 1,4 1,0 72,7 73,7 24,9

72G. Honako gai hauei dagokienez, beste herrialde batzuetako jendea sartzeak zuri edo zure sendiari eragin txarrak
ekartzea kezkatzen al zaitu?
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21. grafikoa. Sinpatia maila beste taldeekiko

71G. Esan, mesedez, 0tik 10erako eskalan, zenbat atsegin dituzun honako herrialde edo erlijio hauetako pertsonak; 0 = ez ditut batere atse-

gin eta 10 = atsegin ditut

22. grafikoa. Sinpatia maila bertakoekin

71G. Esan, mesedez, 0tik 10erako eskalan, zenbat atsegin dituzun honako herrialde edo erlijio hauetako pertsonak; 0 = ez ditut batere atse-

gin eta 10 = atsegin ditut

Inkestatutako bi herriek elkarri emandako balorazioari dagokionez, azpimarratzekoa da biek ema-
ten diotela besteari batez bestekoa baino balorazio txikiagoa.

3. Akulturazio-jarrerak. Jaioterria kultura-herria

Immigranteak harrera herrira heltzeak kasu gehienetan berarekin dakar jaioterriko ohiturak eta kul-
tura aldatzea. Harrerako eta jatorriko gizarteetako kulturaren eta ohituren arteko elkarreraginean
oinarrituta, akulturazioa handiagoa edo txikiagoa izango da. Horregatik, ondoren fenomeno horren
alderdi batzuk aztertuko dira, europar immigranteen artean asimilazio mailan edo kulturari eustean
eragiten duten gaien bitartez, bai esparru publikoan bai pribatuan.

Ikusten denez, inkestatutako europar gehienek jatorriko kulturari eutsi nahi diote pertsona eta fami-
lia esparruetan. Adibidez, familiari edo lagunei lotutako ohiturei eutsi egiten zaie. Portzentajea txi-
kiagoa bada ere, gehiengo dira jaioterriko erlijio errito eta sineskerak gorde behar dituztela uste
dutenak (%57,5). Tartean dago lanarekin zerikusia duten ohiturei eustea, %31,7k dio ez liratekeela
gorde behar, eta %28,1ek baietz. Deskribapenean aurrera eginez, lotura gutxien eragiten duten
osagaiak gizarte ongizatearekin edo sistema politikoarekin zerikusia dutenak omen dira. Halako
kasuetan, %22k dio herriko ohiturei eutsi behar zaiela gizarte ongizatean eta %14,4k sistema poli-
tikoan.
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19. taula. Jaioterriko kulturari eutsi

Azken finean, alderdirik pertsonalenetan eta pribatuetan eusten zaio jatorriko kulturari beste publi-
koago eta orokorrago batzuetan, aldiz, harrerako kulturaren alde egiten da, batez ere sistema poli-
tikoari eta gizarte ongizateari dagokienetan, harrerako gizartean gehiago eta hobeto garatuak.
Beraz, asimilazioaz estrategia bikoitza dagoela ematen du: bata kontrakoagoa etxe barrurako eta
bestea aldekoagoa kanpoko eremuan, errealitate soziokultural eta sistema politikoan. Zehatzago,
aurreko azterketetan egokitze edo kultura biren arteko txertatzea deitu duguna da, bi osagairen
nahastearen emaitza: alde batetik laneko eta eremu publikoetako asimilazionismoaren nagusitasu-
na eta bestetik kultura gordetzea eremu pribatu eta pertsonaletan.

20. taula. Iritzia hemengo kultura hartzeaz eta inguru pribatuan jatorriko kulturari eusteaz

Ondorioz, talderik egonkorrenak eta integratuenak dira harrerako gizarteko kultura onartzearen
aldekoenak jatorrikoa gordetzearekin nahastean eremu pribatu eta pertsonalean. Oraintsuago jarri
eta egoera ezegonkorragoa daukatenek, dela kapital pertsonalarengatik dela egoera administrati-
bo edo sozialarengatik, harrerako kultura onartzeko eragozpen gehiago jartzen dute eta asimilazio-
rako traba gehiago.

Hurrengo puntuan ohiturei eusteaz egin dugun galdera-zerrenda bera komentatuko dugu, baina
oraingoan galderak norbere kulturatik abiatu beharrean, harrerako gizartearen kulturaz galdetuko
da. Aurreko kasuan bezala, erabilitako esparruak dira laneko ohiturak, familia, lagunak, erlijioko ohi-
turak, ongizate sistema eta sistema politikoa.

Lanean Familia Lagunak Erlijioa Ongizate-gizartea Politika-sistema
Batere ez 12,8 1,7 1,8 4,6 16,9 25,8
Gutxi 18,9 6,9 5,8 9,8 25,0 23,3
Gutxi 31,7 8,6 7,6 14,4 41,9 49,1
Zerbait 36,8 19,8 20,7 22,4 30,1 28,6
Dezente 24,9 48,5 44,2 39,0 19,5 13,2
Asko 3,2 21,0 24,8 18,5 2,5 1,2
Asko 28,1 69,5 69,0 57,5 22,0 14,4
ED/EDE 3,3 2,1 2,7 5,8 6,0 7,9
Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

55G. Zure herriko ohiturei batere ez, pixka bat, zertxobait, dezente edo asko eutsi nahi zenieke honako alderdi hauei
dagokienez?

Guztira
Ikasketak Egoera administratiboa Nazionalitatea Joan/geratzeko gogoa

Lehen
maila

Bigarren
maila

Behin
betikoa Irregularra Portugal Errumani

a Geratu Joan

Ados neurri handian 20,7 15,4 24,4 25,8 17,0 20,2 21,3 19,2 20,0
Ados 41,4 28,3 56,0 55,4 31,1 51,5 30,2 32,1 59,3
Adostasuna 62,1 43,7 80,4 81,2 48,1 71,7 51,5 51,3 79,3
Ez ados, ez desados 11,1 14,7 8,2 9,5 10,9 9,8 12,4 12,3 9,1
Desados 10,7 13,6 7,0 4,3 16,1 6,9 14,9 14,6 5,2
Desados neurri handian 11,2 20,0 3,4 3,0 15,3 8,6 14,0 17,5 1,8
Desadostasuna 33,0 48,3 18,6 16,8 42,3 25,3 41,3 44,4 16,1
ED/EDE 4,9 7,9 0,9 2,0 9,5 2,9 7,1 4,3 4,6
Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

33fG. Esadazu esaldi honekin ados zauden ala ez: Hemengo kultura onartu behar dugu, eta gureari etxean eta lagunartean
eutsi behar diogu
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Azaldutako alderdi ia guztietan, immigrante europar gehienek uste dute harrerako gizartearen ohi-
turak gorde behar direla. Lana edo gizarte ongizatearen moduko gaietarako, harrerako kulturari
eustearen aldekoak bi herenetik gora dira. Tarteko unean jartzen dira familia eta lagunak, eta hori
baino beheratxoago sistema politikoa. Azkenik, nabarmentzekoa da, erlijioari dagokionez, gehiago
direla harrerako kultura ez dela jagon behar uste dutenak, %32,2, besteen %29,7aren aldean.
Ikusten da alderdi sozio-ekonomikoek eragiten dutela kontsensu gehien, hau da, lan kontuak eta
gizarte ongizatearekin zerikusia dutenek. Euskal gizartearen kulturari eustea onartzearen barruan,
gai pribatuago eta pertsonalagoak, hala nola familia edo lagunak, beheratxoago geratzen dira.

21. taula. Adostasun maila hemengo kulturari eustearekin

Baina, erlijioa da gorabehera gehien eragiten duena europar immigranteen artean, eta hari eutsi
edo hartzeaz arazo gehiago daukate emakumeek gizonek baino, egoera irregularrean daudenek
eta errumaniarrek, gehien-gehienak erlijio ortodoxokoak baitira.

23. grafikoa. Hemengo erlijio-sineskerei eustea nazionalitatearen arabera

56dG. EAEri dagokionez, euskal ohiturak hartu eta gorde nahi al zenituzke erlijio-sinesmenetan eta ohituretan?

Gainerako ohiturei dagokienez, igartzen da zenbat eta egonaldi eta egonkortasun handiagoa
harrerako gizartearen kultura onartzeko maila handiagoa dela eta handiagoa asimilazioaren alde-
ko iritzia ere.

Lana Familia Lagunak Erlijioa Ongizate-gizartea Sistema politikoa
Batere ez 1,8 3,8 3,7 11,2 2,7 6,3
Gutxi 4,1 10,2 10,1 21,0 7,0 11,1
Gutxi 5,9 14,0 13,8 32,2 9,7 17,4
Zerbait 23,8 25,8 29,0 31,0 17,2 27,6
Dezente 53,2 44,5 44,2 24,8 46,8 29,4
Asko 14,6 13,4 11,4 4,9 22,7 17,9
Dezente 67,8 57,9 55,6 29,7 69,5 47,3
ED/EDE 2,5 2,2 1,7 7,2 3,6 7,7
Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

56G. EAEri dagokionez, euskal ohiturak hartu eta gorde nahi al zenituzke esparru hauetan?
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4. Jatorriko eta Harrerako identitatea eta pertenentzia-sentimendua

Atal honetan EAEn dauden europarren identitatearekin eta pertenentzia-sentimenduarekin zeriku-
sia duten alderdiak landuko ditugu. Hasteko, gehien-gehienak, %92,5 zehatz-mehatz, bere nazio-
nalitatekoak sentitzen dira nahikoa edo asko, eta %2,6 bakarrik gutxi edo bat ere ez. Galdera hone-
tan ez dago alde handirik, sei urte baino gehiago daramatenen artean bakarrik igotzen da apur bat
jatorriko nazionalitateko gutxi edo bat ere ez sentitzen direnen portzentajea. Nazionalitateaz harro-
tasuna ere oso altua da: %93,4 nahiko edo oso harro sentitzen da bere nazionalitateaz eta %2,5ek
bakarrik dio gutxi edo ez dagoela bat ere harro. Kasu horretan, unibertsitateko ikasketadunek eta
sei urtetik gora hemen daramatenek sentitzen dute harrotasun apur bat gutxiago.

22. taula. Euskal identitate-maila egoera administratiboaren eta heltzeko urtearen arabera

Ondorioz, azpimarra daiteke europar immigrante gehienak jaioterrikoak sentitzen direla. Hemengo
identitateak –euskalduna zein espainiarra– gutxiengoa dira eta hemen denbora gehien daramaten
taldeen artean baino ez daukate eragin apur bat. Jokabide hori aurreko puntuko datuekin berres-
ten da, talde horiek baitute asimilatzeko eta hemengo kultura onartzeko jarrerarik aldekoena.

24. grafikoa. Auto-identifikazio nazionala

65a, 66, 67G. Zenbateraino sentitzen zara zure jaioterrikoa? Zenbateraino sentitzen zara euskaldun? Eta espainiar?

Guztira
Egoera administratiboa Iritisitako urtea

Behin betikoak Irregularrak Bi baino gutxiago Sei baino gehiago
Batere ez 53,4 31,5 72,6 62,3 27,2
Gutxi 24,9 32,1 20,4 27,2 17,8
Gutxi 78,3 63,6 93,0 89,5 45,0
Zerbait 11,0 18,2 3,6 5,6 21,2
Dezente 6,9 11,9 2,1 2,8 23,0
Asko 2,3 5,5 0,0 0,7 10,8
Dezente 9,2 17,4 2,1 3,5 33,8
ED/EDE 1,4 0,8 1,4 1,3 0,0
Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

66G. Zenbateraino sentitzen zara euskaldun?
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5. Harrerako gizartea. Taldeko eta norbere aurreiritzi pertzepzioa

Puntu honetan europar immigranteek harrerako gizarteak beraiengana duen jokabideaz zer per-
tzepzio daukaten aztertuko da. %48,8k dio inoiz ez dela tratatua izan euskaldunentzat mehatxu
ekonomiko gisa, %31k ia inoiz ez, %13,2k inoiz edo behin, %4,8k nahikoa aldiz eta %1,1ek asko-
tan. Ikusten denez, europarren %79,8k dio inoiz edo ia inoiz ez dela mehatxu ekonomiko gisa tra-
tatua izan.

Ikasketen arabera, lehen mailako ikasketadunei gainerako taldeei baino gehiago adierazi zaie
mehatxu ekonomikoa direla, noizbait edo nahikoa aldiz. Behin betiko egoitza-baimena dutenek gu-
txiago jasaten dute aurreiritzi ekonomikoa egoera administratibo irregularrean daudenek baino.
Errumaniarrek portugaldarrek baino gehiago igarri dute mehatxu ekonomikoa izatea. Lehenengoen
artean %27,9k inoiz edo batzuetan igarri du eta bigarrenen artean %9k bakarrik izan du esperien-
tzia hori.

Aurreko paragrafoan azaldutako datuetatik atera daiteke oraintsuago etorri diren eta/edo egoera
eskasagoan dauden taldeek igarri dutela proportzio handiagoan bertakoek mehatxu ekonomiko-
tzat ikustea. Orokorrean, bertako batzuek immigranteak lehiakidetzat ikus ditzakete zenbait arlotan,
lan edo gizarte-laguntzetan kasurako. Zentzu horretan pentsatzekoa da lehia hori batez ere behe-
rengo lan-nitxoetan eta premia gehien daukaten herritarren artean igartzen dela. Horregatik, hain
zuzen ere egoerarik txarrenean dauden immigrante taldeak –ikasketa-maila txikiago, egoera admi-
nistratibo irregularra, errumaniar nazionalitatea– dira mehatxu ekonomiko hori gehien igartzen dute-
nak.

Alderdi ekonomikoak alde batera utzi eta aurreiritzia itxura fisikoaren moduko osagaien arabera
aztertuta, %43,3k dio inoiz ez duela igarri, %30,5ek ia inoiz, %17,2k inoiz edo behin, %6,1ek nahi-
koa aldiz eta %2,5ek askotan. Aurreko galderako datuak kontuan hartuta, gutxi bada ere, bertako-
ek europar immigranteekiko aurreiritzi gehiago izan dute itxura fisikoan ekonomikoan baino.

Haien nazionalitate bereko immigranteez euskaldunek daukaten iritzia dela eta, %5,2k uste du oso
txarra dela, %13,4k txarra, %42,4k badaezpadakoa, %24,5ek ona eta %9,3k uste du oso ona dela:
hau da, %61ek uste du beren herrikideei buruzko iritzia txarra edo badaezpadakoa dela, %33,8k,
ostera, ona. Iritzirik txarrena, berriz ere, egoera irregularrean daudenek eta errumaniarrek hartzen
dute, hemen denbora gutxiago daramaten taldeek. Aldiz, beren nazionalitatea hobeto baloratzen
dela uste dutenak egoitza-baimen iraunkordunak eta portugaldarrak dira.

25. grafikoa. Aurreiritzi pertzepzioa itxura fisikoarengatik

58bG. EAEn egon zaren bitartean: zenbateko maiztasunarekin sentitu zara baztertuta (...) zure itxura fisikoa dela-eta (...) jende euskaldunarengandik?
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Harrerako gizartetik hartutako aurreiritzien atal hau amaitzeko, %57,5ek uste du bere nazionalita-
tea atseginez tratatua izan dela, %21,3k indiferentziaz, %13,6k mesfidantzaz, %1,5ek mespretxuz
eta %2,9k bertakoak bezala. Bertakoekiko berdintasuna eta atsegintasuna pertzepzio ontzat har-
tzen baditugu, %60,4k dio bere nazionalitatea zuzen tratatua izan dela, %15ek mesfidantzaz edo
mespretxuz.

Ikasketa-mailaren arabera, lehen mailako ikasketadunak atsegin gutxiagoz eta indiferentzia edo
mesfidantza handiagoz tratatuak sentitzen dira. Ez da gauza bera gertatzen bigarren mailako ikas-
ketadunekin, %73,5ek baitio bere nazionalitatea atseginez tratatua izan dela eta gutxiago indife-
rentziaz edo mesfidantzaz.

23. taula. Taldearen aurkako eta norberaren aurkako aurreiritziak (%)

Galdetegiko hurrengo galderan gauza bera itaundu da, baina oraingoan norberak hartutako tratu
pertsonalaz eta ez nazionalitateak. Horrela, %67k dio atseginez tratatua izan dela, %17,9k indife-
rentziaz, %9,7k mesfidantzaz, %1,2k mespretxuz eta %3,5ek bertakoak bezala. Aurreko taulan
ikusten denez, inkestatutakoak berak hartutako tratuaz ari denean tratu onari lotutako erantzunen
portzentajea gora doa: bertakoen moduan eta, batez ere, atseginez. Era berean, erantzun negati-
boen portzentajea behera doa: indiferentzia, mesfidantza eta mespretxuak.

Tratu pertsonalari dagokionez, aldeak aurreko galderakoak berak dira ia-ia, tratu onak leku gehia-
go hartuta hala ere. Adibidez egoitza-baimen behin betikoa daukatenen %80,8k dio ondo tratatua
izan dela eta %6,7k bertakoak bezala. Horrela, denbora gehien daramaten taldeek diote hobeto
tratatuak izan direla hemen denbora gutxi daramatenek baino.

Aberkideak Norbera Diferentzia
Bertakoak bezala 2,9 3,5 0,6
Adeitasunez 57,5 67,0 9,5
Axolagabetasunez 21,3 17,9 -3,4
Mesfidantzaz 13,6 9,7 -3,9
Mespretxuz 1,5 1,2 -0,3
ED/EDE 3,2 0,8 -2,4
Guztira 100,0 100,0

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

Europar immigranteen gizarte integrazioa euskal elkartean baloratzeko, adierazle subjektibo ba-
tzuk batu dira, beren ongizate eta integrazio subjektiboak puntuetara ekarri ahal izateko. Pertsonen
arteko konfiantzari buruzko galderak egin dira, gizarte-kapitaleko neurri subjektibotzat jotzen da
eta; kontrolaren pertzepzio pertsonalari buruz; askatasun sentsazioaz eta norbere bizitzaren kon-
trolaz; ongizate subjektiboaz, etxeko bizimodua eta ekonomiaz daukaten asebetetze mailaren
bitartez neurtua, eta osasun-egoeraren gaineko pertzepzioaz. Beste alde batetik, galdera bat sartu
da gizarte-ongizatea kalifikatzeko. Horretarako oinarria dira jendeak bere gizarte-integrazioaren
mailaz egiten duen ebaluazioa eta migrazio-egitasmoaz egiten duten balorazioa.

1. Pertsonen arteko konfiantza

Inkestatuen %62k uste du zuhurtzia inoiz ez dela nahikoa besteekin tratatzen denean eta, beraz,
pertsonen artean konfiantza gutxi erakusten du. Portugaldar eta errumaniarren laurden batek, hala
ere, jende gehienarengan fidatu daitekeela uste du (%25,2) (24. taula).

24. taula. Pertsonen arteko konfiantza, ikasketa-mailaren arabera (%)

2. Askatasuna eta norbere bizitzaren gaineko kontrola

Kontrolaren pertzepzioari dagokionez (aukeratzeko askatasuna eta pertsona batek bere bizitzaz
ustez duen kontrola), europarren lagineko kontrolaren batez bestekoa 7,82koa da (1etik askatasu-
nik batere ez, 10era askatasun osoa arteko eskala). Aldeak ikus daitezke talde hauetan:

- Adinez, gazteenek (7,94) eta 40 urtetik gorakoek (8,02) aukeratzeko askatasun eta beren
bizitzaren kontrol sentsazio handiagoa erakusten dute.

- Egoera administratiboari dagokionez, aldi baterako egoitza-baimena daukaten inkestatuek
(8,23) aukeratzeko askatasun eta kontrol gehiago daukatela uste dute behin betiko baimena
daukatenek baino (7,74) eta egoera irregularrean daudenek baino (7,59).

- Noiz helduta dauden ere eragina dauka askatasun gehiago edo gutxiagoko sentsazioa iza-
teko; kasu horretan, sei urte baino gehiago daramatenek hartzen dute askatasun sentsazio-
rik handiena (8,24).

- Irteteko arrazoiari erreparatuta, premia ekonomikoengatik emigratu dutenek uste dute auke-
ratzeko askatasunik eta bizitzako kontrolik gehien daukatela.

Lehen maila Lehen
maila ofiziala

Bigarren
maila

LHII /
Unibertsitatekoak Guztira

Jendearen gehiengoaz fida zaitezke 17,9 24,9 37,5 25,7 25,2
Inoiz ez duzu behar adina kontu izango 66,1 66,4 51,4 57,8 62,0
Ez daki 12,6 6,4 10,4 10,4 10,1
Ez du erantzuten 3,3 2,3 0,8 6,1 2,7
Gutztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

Atal honetan inkestatutakoen ongizate subjektiboaren hiru adierazle jasotzen dira: asetasuna oro-
korrean bizitzarekin, norbere asetasuna etxeko ekonomiarekin eta osasun egoera.

Bizitzarekiko asetasun maila nahikoa altua da, batez bestekoa 6,31koa da (1= Guztiz ase gabea
eta 10= Guztiz asea). Ekonomia arlora joz gero, asetasuna txikitu egiten da (5,45). Azkenik, osa-
sun maila ona dela irizten diote: %86,2k dio ondo edo oso ondo sentitzen dela.

Taldeen artean aldeak eragiten dituzten aldagaiak errepikatu egiten dira inkestatuen ongizate sub-
jektiboa aztertzeko erabilitako bi neurrietan. Nazionalitatearen arabera, portugaldarrak pozago
daude beren bizitzarekin (6,86) eta etxeko egoera ekonomikoarekin (6,27). Era berean, sei urte
baino gehiago daramatenek asetasun pertsonal handiagoa erakusten dute (7,11), baita ekonomi-
koa ere (6,48).

Egoera administratiboa da, noski, aldagairik bereizgarriena bizitzarekin eta etxeko ekonomiarekin
duten asetasun maila neurtzeko orduan. Egoera irregularrean daudenak dira ase gabeenak azter-
tzen ari garen bi neurri horien inguruan.

Inkestatuen ongizate subjektiboa neurtzeko erabili dugun hirugarren neurria osasuna da.
Lehenago esan dugunez, europar gehienek osasun-egoera ona edo oso ona dutela diote.

4. Migrazio egitasmoaren ebaluazioa

Azkeneko punturako, immigranteen ongizatea baloratzeko, immigranteek beraiek migrazio-egitas-
moari ematen dioten puntuazioa jaso da, zehatzago, nola ebaluatzen duten euskal gizartean duten
integrazio-maila. Inkestatuen %16,9 oso integratuta sentitzen da, %47,6 nahikoa integratuta eta
%7,9 gutxi edo bat ere ez integratuta. Taldea ebaluatzen denean, oso integratuen (%10,2) eta nahi-
koa integratuen (%31,7) portzentajeak jaitsi egiten dira eta gora egiten du ez daudela integratuta
(%2,4) edo gutxi integratuta (%10,6) sentitzen diren europarren portzentajea. Beraz, aurreiritzi per-
tsonalaren eta taldearen pertzepzioaz egindako galderetan azaldu dugun moduan, bakoitzaren
esperientzia hobeto baloratzen da endo-taldearena baino (ikus 25. taula).

25. taula. Integrazio subjektiboaren maila (%)

Kasu honetan ere egoera administratiboak baldintzatu egiten du integrazio maila, edo haren per-
tzepzioa. Behin betiko egoitza-baimena daukatenen %84,9k uste du oso integratuta (%26,1) edo
nahiko integratuta (%58,8) dagoela euskal gizartean. Aldiz, egoera irregularrean daudenen %5,9k
bakarrik uste du oso integratuta dagoela, nahiz eta heren batek dioen nahikoa integratuta dagoe-

Neure buruaz Nire herrialdeko jendeaz
Oso integratua 16,9 10,2
Nahiko integratua 47,6 31,7
Ez gutxi ez nahikoa 26,9 35,3
Gutxi integratua 6,8 10,6
Batere ez integratua 1,1 2,4
ED/EDE 0,6 9,7
Guztira 100,0 100,0

75G. Oro har, euskal gizartean oso bertaratuta, nahiko bertaratuta, gutxi bertaratuta edo batere bertaratu gabe zaudela
esango zenuke?
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la (%35,5). Pertzepzio horri eutsi egiten zaio herrikideen integrazio mailari dagokionean (ikus 26.
taula). 

26. taula. Norbere eta taldearen integrazioaren pertzepzioa egoera administratiboaren arabera

Amaitzeko, nazionalitateak eta noiz helduta dauden ere eragina daukate, antza, inkestatuek norbe-
raren eta taldearen integrazioaz daukaten pertzepzioan. Portugaldarren %81,3 oso integratuta
(%23) edo nahikoa integratuta (%58,3) sentitzen dira euskal gizartean. Errumaniarren artean, oste-
ra, integrazio-pertzepzioa txikiagoa da: %10,2 oso integratuta sentitzen da, %35,8 nahikoa integra-
tuta eta %13,2k uste du gutxi integratuta dagoela. Portugaldarren eta errumaniarren arteko alde
hori nabarmenagoa da herrikideen integrazioari dagokionean; hamar errumaniarretik bik bakarrik
uste du bere herrikideak integratuta daudela (%6,5 oso integratuta eta %13,9 nahikoa integratuta).
Era berean, eta portugaldarrekin bat eginez, sei urte baino gehiago daramatenek erakusten dute
integrazio mailarik handiena.

Inkestatuek integrazioaz daukaten pertzepzioa aztertu ondoren, azken galdera egin diegu migra-
zio egitasmoaz egiten duten balorazioaz. Berri-emaile gehienek ondo baloratzen dute esperientzia,
%72,3k dio denboran atzera egin ahal izango balu berriz aterako litzatekeela jaioterritik, eta
%20,8k, iritzi negatiboagoarekin, han geratuko litzatekeela dio (ikus 27. taula).

27. taula. Migrazio-egitasmoaren ebaluazioa egoera administratiboaren arabera (%)

Behin betiko baimena Aldi baterako baimena Egoera irregularra
Norbere integrazioa
Oso integratua 26,1 16,5 5,9
Nahiko integratua 58,8 47,5 35,5
Ez gutxi ez nahikoa 13,4 30,4 40,1
Gutxi integratua 1,3 3,9 15,2
Batere ez integratua 0,0 0,9 2,6
ED/EDE 0,5 0,8 0,7
Guztira 100,0 100,0 100,0
Talde-integrazioa
Oso integratua 14,1 10,7 4,8
Nahiko integratua 47,5 29,5 15,4
Ez gutxi ez nahikoa 21,7 41,7 46,5
Gutxi integratua 4,7 7,7 20,2
Batere ez integratua 1,0 2,8 3,9
ED/EDE 11,0 7,6 9,1
Guztira 100,0 100,0 100,0

75G. Oro har, euskal gizartean oso bertaratuta, nahiko bertaratuta, gutxi bertaratuta edo batere bertaratu gabe zaudela
esango zenuke?

Behin betiko baimena Aldi baterako baimena Egoera irregularra Guztira
Berriro irtengo nintzateke 90,6 62,7 58,2 72,3
Geratu egingo nintzateke 5,2 32,8 30,7 20,8
Beste bat 0,0 0,6 0,0 0,1
ED/EDE 4,2 3,9 11,1 6,8
Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0

76G. Azken batean, denboran atzera egiteko aukera izango bazenu, berriz ere irtengo zinateke zure herrialdetik, edo han
geldituko zinateke?
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Migrazio-egitasmoaren balorazioa aldatu egiten da inkestatuen nazionalitatearen, ikasketa maila-
ren eta egoera administratiboaren arabera. Errumaniarrek ikuspegi txarragoa daukate migrazio-
egitasmoa ebaluatzeko orduan, laurdenak (%26,7) dio atzera egin ahal izango balu jaioterrian
geratuko zela eta portugaldarren artean portzentaje hori %15,4raino jaisten da.

Azkenerako, egoera administratiboak migrazio-prozesuaren balorazioaz sortzen dituen aldeak
aipatu behar ditugu. Kasu honetan, eragile horrek daukan garrantzia indartu egiten da, talde horren
integrazioa aztertzean esan dugun moduan. Behin betiko egoitza-baimena daukaten hamar inkes-
tatutik bederatzik dio herrialdetik berriro irtengo litzatekeela. Aldiz, egoera irregularren daudenen
artean portzentajea %58,2raino jaisten da.
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2222..  ggrraaffiikkooaa.. Sinpatia maila bertakoekin 4444

2233..  ggrraaffiikkooaa.. Hemengo erlijio-sineskerei eustea nazionalitatearen arabera 4466

2244..  ggrraaffiikkooaa.. Auto-identifikazio nazionala 4477

2255..  ggrraaffiikkooaa.. Aurreiritzi pertzepzioa itxura fisikoarengatik 4488
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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. 

Laugarren txostena aurkezten dugu hemen, europar bi herrialderi dagokiona:
Portugal eta Errumania.
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