
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. 

Lehenengo txostena aurkeztuko dugu hemen, latinoamerikarrei dagokiena:

Kolonbia, Ekuador, Bolivia, Argentina eta Brasil.
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Aurkezpena

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), bai orokorrak ez zirelako adierazgarriak Euskal Autonomia Erkidegorako

(Estatuan lehendik zeudenek azpi-lagin oso txikia erakusten baitzuten baliozko ondorioren

bat atera ahal izateko).

Horrela, lehenik eta behin, immigrazioaren aurrean eta bizikidetza aniztasunean ulertzeko moduen

aurrean euskal gizarteak (erabat autoktonoa) zituen jokabideen eta ulertzeko moduen inguruko gal-

deketa zabala jarri zen abian. 

Baina hori ez zen nahikoa. Bertako jendeak aniztasunean elkarrekin bizitzea ulertzeko duen modua

ezagutzea garrantzitsua da; baina "binomio"aren beste zatia ere, alegia, atzerriko biztanleak, eus-

kal gizarte-bizitzako protagonistekin batera, entzun egin behar da. 

Bestalde, EAEn bizi diren atzerritarrei dagokien informazio estatistikoak ez du nahikoa ezagutzarik

ematen immigrazioaren inguruko estereotipoak edo aldez aurretiko ideiak errotik ateratzeko, izan

ere, estereotipo edo ideia horiek beren irudi publikorako eta politika publikoei behar bezala ekite-

ko oso kaltegarriak baitira. Biztanleen Udal Erroldako, egoitza-baimenetako, lan-baimenetako edo

Herri Ogasunari edo Gizarte Segurantzari egindako ekarpenetako informazioa zatikatua eta urria

da, eta ez du ezer azaltzen etorkinen alderdi subjektiboen inguruan, ez eta haien itxaropenen, ibil-

bideen edo proiektuen inguruan ere.

Horrela, EAEko bertako biztanleak oinarritzat hartuta hainbat ikerketa egin eta gero, Ikuspegik,

Immigrazioaren Euskal Behatokiak, 2006. urtearen erdialdean, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE)

bizi ziren atzerritarrekin makro-galdeketa bati hasiera emateko unea iritsi zela erabaki zuen, eta

mota eta tamaina horretako lehena izan zen. Une hartan 85.000 biztanle baino gehiago zeuden

erroldatuta, eta ez zegoen bigarren mailako iturrietako informazio zuzenik edo zeharkakorik. Eta

Ikuspegi, bere sortzetiko helburuen barruan, informazio-huts hori betetzera behartuta zegoen. 

Egoera arintze aldera, 2006. urtearen bukaeran atzerritarrei egin zitzaien lehenengo makro-galde-

keta honi ekin zitzaion. Cristina Blancok egin zuen galdeketaren diseinua, eta geroago Ikuspegiko

taldearen (Saioa Bilbao eta Xabier Aierdi) eta Nekane Basaberen ekarpenak ere jaso zituen. 
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Informazioaren bilketa funtsezko bi oinarriren inguruan egin zen:

- Atzerritarren balioak, jarrerak eta iritziak, oinarri hartuta balio, jarrera eta iritzi horiek ezagu-

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

kidetza eraikitzean gizarteko subjektu aktibotzat jotzetik eratorritako beharra da hori.

- Euskal gizartean zuten egoera. Galdeketak biztanle horien bizitzako oinarrizko alderdiak

lehen eskutik ezagutzeko balioko zuen. Informazio hori, maiz, ezezaguna zen (administrazio-

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

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

ko arrazoiak, migrazioen ibilbideak, itxaropenak, lanbidean prestakuntzarik ezeko prozesu

posibleak, itzultzeko asmoa...). 

Horrekin guztiarekin, atzerritarrek EAEn bizi duten egoeraren diagnostiko zabala izan genezake, ez

soilik egoera objektiboari dagokionez, bai eta egoera subjektiboari dagokionez ere.

Galdeketaren egituraren bitartez ahalik eta informazio gehien bildu asmo zen, migrazio-esperien-

tziaren eskema logikoari jarraikiz:

1. Aldez aurreko egoera: 

- Sorterrian zuten bizitza, migratu aurretik (familia-egoera, lana, hezkuntza, hizkuntza, etnia...)

- Migrazio-proiektua (prestakuntza, arrazoiak, itxaropenak, bidaiaren plangintza…)

- Abiatzea eta bidaia (migratzean duten adina, laguntza, bitartekoak, ibilbideak, kostua...)

2. Gaur egungo egoera:

- Gaur egun bizi diren udalerrira iristea.

- Egoitza-egoera (auzoa, norekin bizi diren, etxebizitza mota eta edukitzea…).

- Hezkuntza/prestakuntza (sorterritik irten zirenetik jaso duten prestakuntza; seme-alaben

eskolatzea, euskararen eta gaztelaniaren gaineko ezagutza...).

- Administrazio-egoera eta horren arrazoiak.

- Lan-egoera (jarduerarekiko lotura, lan-baldintzak, soldata, enplegu-bilaketa...).

- Gizarte-zerbitzuak (zerbitzu horien erabilera eta arrazoiak).

- Gizarte-harremanak (adiskideen, lankideen edo auzokoen nazionalitatea, laguntza, sareak;

herrikideekin eta bertako jendearekin duten harreman-maila…

- Sorterriarekin dituzten harremanak (nazioz gaindiko jarduerak, horiei euste-maila eta modali-

tateak…).

- Nortasuna eta kultura (nortasunezko norbere atxikipena, hizkuntza, erlijioa, funtsezko balioak

eta printzipioak…).

3. Bizikidetza ulertzeko moduak eta haren aurreko jarrerak:

- Arrazakeria eta/edo gizarte hartzaileak eta bestelako etorkinen taldeek onartzen ez dituztela

hautematea.

- Gizarte hartzailearen eta bestelako etorkinen aurreko jarrera propioak.

- Defendatutako gizarteratze-ereduak.

- Gizarteratzean hautemandako zailtasunak.

4. Itzultzeko asmoa:

- Migratzean izandako itxaropenak noraino bete diren; arrazoiak.

- Hasierako itzultzeko asmoari edo bertan geratzeko nahiari eustea eta arrazoiak.

- Berriz migratzeko ideia eta arrazoiak.

5. Oinarrizko ezaugarriak (adina, sexua, nazionalitatea, bizilekua...).
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Landa-lana sei hilabetez atzeratu zen eta hainbat zailtasunen artean garatu zen, EAEra atzerritar

biztanle gehien zekartzaten hamalau nazionalitateko lagin adierazgarria lortzeko asmoa baitzego-

en, lurralde historikoka. Hamalau nazionalitate horiek atzerriko biztanleen ehuneko hirurogeita

hamar baino gehiago ziren. Haien artean, bost nazionalitate latinoamerikarrak dira, lau afrikarrak,

bi asiarrak eta hiru europarrak. Azkenean, europarretako bat (Frantzia) baztertzea erabaki zen.

Hortaz, hasieran aurreikusitako 3.200 galdeketa egin ordez, azkenean 3.101 egin ziren.

Horren lagin handiarekin lan egiteak bermatzen digu gehieneko lagin-errorea ez dela izango +/- %

1,75 baino handiagoa lagin osorako (kasurik kontrakoenean: p=q=0.5), % 95eko (sigma = 1,96)

konfiantza-mailarekin. Informazioaren bilketa 2006ko azaroa eta 2007ko martxoa artean gauzatu

zen eta, horretarako, CPS Iritzi eta Merkatu Ikerketak erakundearen laguntza izan zuen Ikuspegik.

Zehatzago esateko, afixazio proportzionalen araberako laginketa mailakatua gauzatu genuen,

elkarrizketatuen jatorri-nazionalitatea eta bizi diren lurraldea kontuan hartuta.

Informazio ugari lortu da, eta hori baliatzeko hainbat etapari jarraitu behar zaie. Ikuspegik, hasiera

batean, nazionalitate-talde espezifikoen araberako txosten deskribatzaileak gauzatu eta zabaltzea

du asmo. Lehenengo hurbilketak dira, eta hurbilketa horietan mendeko aldagaien maiztasunen

banaketak bilduko dira, eta independientetzat jotzen diren ondoko aldagaiekin gurutzatuko dira:

sexua, adina, hezkuntza-maila (gaur egungoa), bizi diren lurraldea, administrazio-egoera, naziona-

litatea, egonaldiaren iraupena, emigratzeko arrazoi nagusia eta itzultzeko asmoa aldagaiekin.

Lehenik eta behin, latinoamerikarren taldea aztertu da. Ondoren, asiarren, afrikarren eta europarren

inguruko txostenak egin dira.

Jarraian, azterlan espezifikoak argitaratuko dira: bat osasunaren gaineko hautemateari dagokiona,

beste bat generoaren ikuspegia oinarri hartuta eta, azkenik, lan-egoeran arreta jarriko duen beste

bat. Momentuz herrialde eta kontinentekako txostenaren aurrean zaude. 

Lehenengo txostena aurkeztuko dugu hemen, latinoamerikarrei dagokiena. 3.101 galdeketetatik,

latinoamerikarrenak erdia baino gehiago izan dira, 1.557 guztira. Herrialdeka, galdeketen banake-

ta honakoa izan da: 567 galdeketa kolonbiar jatorrikoei, 408 Ekuatorekoei, 247 boliviarrei, 157

argentinarrei eta 178 brasildarrei. Zentsu eta padroi datuek adierazten duten moduan, latinoameri-

karren kopurua EAEra etorri direnen erdia da, eta ezaugarri nabarmenena emakumeek gehiago

direla da. 

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 idaztean Nekane Basabek, Cristina Blancok, José Antonio Oleagak eta Xabier Aierdik

hartu dute parte.
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Atarikoak

Latinoamerikar herritarren sorterriko egoera, migrazio-proiektua eta Euskal Autonomia Erkidegoan

izan duten finkatzea aztertzean ikusi dugunaren arabera, badirudi hiru faktorek elkarren artean lotu-

ra handi samarra dutela: etorrera-urteak, nazionalitateak eta administrazio-egoerak. Berezitasun

puntualei kalterik egin gabe, hiru faktore horien elkarketak erregularki eragiten du kontsultatutako

alderdi guztietan, eta erregulartasun horiek gorde egin behar dira kolektibo horren migrazio-errea-

litatearen diagnostiko egokiagoa egiteko.

Latinoamerikar biztanleek Euskal Autonomia Erkidegoan finkatutako atzerriko biztanleen erdia osa-

tzen dute, feminizatuta dago eta askotariko eskolatze-mailak erakusten dituzte. Mutur batean

argentinarrak daude; goi-mailako tituludun biztanleen kopurua handia da haien artean, eta lagun

gutxi dago lehen mailako ikasketak baino ez dituena. Beste muturrean brasildarrak daude, eta

eskolatze-maila baxuagoa erakusten dute. Gaur egungo heziketak ez du inolako lotura esangura-

tsurik sorterrira itzultzeko ideiarekin, baina sorterrikoak izan zuen zerikusirik handik irteteko arra-

zoiarekin. Sorlekuan unibertsitateko ikasketak izateak ondorioak izan zituen behar ekonomikoan

baino gehiago estimulu pertsonalen faktoreetan oinarritutako emigrazioan. 

1. taula. Ikasketa-maila latinoamerikar nazionalitateen arabera. % horizontalak

Gaztelania da latinoamerikarren % 88,3ren ama hizkuntza, eta portugesa % 10,4rena. Testigantza

moduan bestelako hizkuntzak aipatu ditu % 1,3k (ketxuera eta aimara). 

1. grafikoa. Egonaldi-iraupena EAEn nazionalitateen arabera. % horizontalak

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

IIkkaasskkeettaa  mmaaiillaa

NNaazziioonnaalliittaatteeaa Lehen maila Lehen maila ofiziala Bigarren maila LHII eta unibertsitatea Guztira

Guztira 9,2 14,4 45,5 30,5 100

Kolonbia 8,5 13,2 47,6 30,7 100

Ekuador 9,8 16,2 48,3 25,5 100

Bolivia 9,3 17,4 41,7 30,8 100

Brasil 15,2 17,4 40,4 26,4 100

Argentina 3,2 5,7 42,0 47,1 100

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

25,8

18,7

12,3

56,3

37,1

25,5

65,4

71,8

78,7

42,9

47,8

63,1

9,0

9,5

9,2

15,3

11,6

0,8

%0 %20 %40 %60 %80 %100
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2 urte baino gutxiago 2 eta 6 urte bitartean 6 urte baino gehiago
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2. grafikoa. Etxebizitza-mota sorterrian

10G. Zer etxebizitza-motatan bizi zinen?

Talde horretako biztanleen % 26k bi urte baino gutxiago darama Euskal Autonomia Erkidegoan, %

65ak bi eta sei urte artean, eta % 9k sei urte baino gehiago. Eredu horrek argentinarrentzat eta

kolonbiarrentzat balio du; neurri txikiagoan, bai eta ekuadortarrentzat ere; baina ez du balio boli-

viarrentzat. Boliviarren % 56k bi urte baino gutxiago darama EAEn, % 43k bi eta sei urte artean, eta

% 1ak bakarrik sei urte baino gehiago. Latinoamerikarren % 55ak behin betiko bertan geratu nahi

du; aldiz, % 32k sorterrira itzultzea nahiago du. Bertan lekukotzeko ideia sendoagoa da kolonbia-

rren artean (% 62,4) eta sorterrira itzultzeko asmoak indar handiagoa du jatorri boliviarreko biztan-

leen artean (% 49,4). Aukera horietan eragina du egonaldiaren iraupenak: gero eta egonaldi luze-

agoa, orduan eta segurtasun handiagoa, erregularizazio handiagoa, bizi-prekarizazio txikiagoa eta

bertan lekukotzeko nahi handiagoa. Eta alderantziz.

Sorterriko familia- eta egoitza-egitura

Sorterrian, familia-egitura (nuklearra edo zabala) izan da araua EAEn bertakotu diren latinoameri-

kar biztanleen artean. Haien artean % 86k etxe batean bizi izana baieztatu du, % 12 pisuan bizi

izan da, eta % 2 gela batean. Nazionalitatearen arabera, brasildarrak eta argentinarrak errealitate

hiritartuagotik datoz, boliviarrak baino. Etxebizitza familiaren jabetzakoa zen kasuen % 74an, eta,

oro har, dagoeneko ordainduta zegoen. Elkarrizketatuen artean % 25ak adierazi du alokairuan bizi

izan dela. Gazte gehienak familia-etxebizitzetan bizi izan ziren, eta gutxiengoa alokairuan. Aldiz,

kontrakoa ikus daiteke 30 eta 40 urte arteko biztanleen kasuan: azken horien artean % 31k alokai-

ruan bizi izana baieztatu du. 

2. taula. Elkarbizitza-motak sorterrian sexua eta adinaren arabera

85,9

11,8
2,0 0,4

Etxea

Pisua

Logela

Beste bat

3

SSeexxuuaa AAddiinnaa

EEllkkaarrbbiizziittzzaa--mmoottaa GGuuzzttiirraa Gizonak Emakumeak 18-29 30-40 41-...

Gurasoak 54,0 53,6 54,3 74,2 49,6 29,7

Bikotekidea 37,5 39,8 36,0 18,9 43,4 57,4

Seme-alabak 32,5 26,9 36,3 13,1 34,2 59,6

Anai-arrebak 30,3 31,1 29,7 45,6 23,9 16,2

Aiton-amonak 5,0 6,5 4,0 9,9 2,3 1,5

Izeba-osabak 2,8 3,3 2,5 4,2 1,2 3,0

Beste senitartekoak 2,7 2,4 2,9 2,3 2,8 3,0

Beste batzuk 5,1 7,0 3,9 4,0 6,9 4,3

Ed/Ee 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3

Guztira 100 100 100 100 100 100

9G. Norekin bizi zinen han, sorterrian?
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Lan- eta lanbide-egoera sorterrian

Euskal Autonomia Erkidegora immigratu duten latinoamerikarren % 73,5ak lanean ziharduen bere

jatorri-herrialdean. % 16 ikasten ari zen edo haurra zen, % 8,8k etxeko lanetan edo familia zaintzen

jarduten zuen eta % 3k lan bila ziharduen. Ez dago familia eta etxea zaintzeko lanetan ziharduen

gizonezkorik; horretan aritzen ziren emakume kopurua, ordea, oso handia da: hain zuzen ere, ema-

kumeen % 14,3. 

3. grafikoa. Kontratu-motak sorterrian

14cG. Zer motatako kontratua zenuen?

Latinoamerikarren % 75ak lanean ziharduen bere jatorri-herrialdean, sektore publikoan (% 24) zein

sektore pribatuan (% 51). Gainerako zati handia (% 19) langile autonomoak edo independenteak

ziren, % 1,3 enpresaria zen eta, azkenik, % 3k baieztatu du familiako negozioetan ziharduela edo

familian laguntzen zuela. Ikasketek eragin arina dute kategoria sozio-profesionalean eta, horrela,

autonomo kopurua txikiagoa da ikasketa-maila gorenekoen eta txikienekoen artean. Lan egindako

ordu kopuruaren batez bestekoa 44,5 izan da, baina ordu gehiagoz lan egiten zuten gizonek ema-

kumeek baino, bigarren mailako ikasketak zituztenek unibertsitateko ikasketak zituztenek baino,

ekuadortarrek brasildarrek baino, eta hobekuntza ekonomikoaren bila emigratu zutenek estimulu

pertsonala zela eta emigratu zutenek baino.

4. grafikoa. Kontratu-motak eta ikasketa-maila (% horizontalak)

14cG. Zer motatako kontratua zenuen?
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Latinoamerikarren artean herenak baino gutxiagok (% 31) baieztatu du sorterrian kontratu muga-

gabea edo finkoa izan zuela. Gainerakoek adierazi dute aldi baterako kontratuak (% 23,6) edo hi-

tzezko kontratuak (% 3,2) izan dituztela, edo kontraturik gabe lan egin dutela (% 25,5).

Elkarrizketatuen % 16,5ak ez dio galderari erantzun. 

Unibertsitateko ikasketak dituztenen artean kontratu mugagabea dutenen kopurua hiru aldiz han-

diagoa da lehen mailako ikasketak dituztenen artean baino, eta zenbat eta heziketa-maila baxua-

goa, orduan eta formalizazio txikiagoa kontratuetan. Administrazio-erregulartasunak ere lotura

positiboa erakusten du sorlekuko kontratu mugagabeekin, eta alderantziz.

Bizi-baldintzak sorterrian

Etxebizitzari dagokionez, ia denek zituzten ekipamendu oinarrizkoenak: argi elektrikoa, ur korron-

tea, bainugela (dutxa edo bainuontziarekin), telebista edo hozkailua. Oso gutxik saldu dute etxebi-

zitza; beren jabetzan izaten dute gehienbat sorterrira itzultzeko asmoa dutenek, eta ia denek adie-

razi dute ez dutela bestelako jabetzarik: etxebizitza gehigarriak, soro landuak, negozioak, lursailak

edo bestelako ondasunak.

3. taula. Bizi-baldintzak sorterrian ikasketa-mailaren arabera (% bertikalak)

%50ak adierazi du beharrak izan dituela bizitzan; aldiz, % 49k baieztatu du ez duela beharrik izan

edo ekonomia arloan lasaitasunez bizi izan dela. Behar-egoera handiagoa da emakumeen artean

gizonezkoen artean baino, eta handiagoa da gero eta ikasketa-maila baxuagoa izan; halaber, han-

diagoa da boliviarren artean gainerako nazionalitateetan baino, eta askoz ere handiagoa argenti-

narren artean: argentinarren % 29,3k baino ez du adierazi estualdiak igaro izana.

Emigratzeko erabakia, arrazoiak eta emigrazioaren itxaropenak

Latinoamerikarren % 54k azaldu du berak hartu zuela emigratzeko erabakia. % 36,7k baieztatu du

ezkontidearen edo familiaren erabakia izan zela, eta % 7,9k nabarmendu du adiskideen edo bizi-

lagunen eraginez hartu zuela erabakia. Logikoki, familiaren eragina handiagoa da gazteen kasuan;

eta norbere edo ezkontidearen erabakiak du indar handiagoa 30 eta 40 urtekoen artean. Ia erdiak

(% 44) adiskideen, senitartekoen edo bizilagunen aholkuari jarraikiz emigratu zuen, haien artean

asko (ia % 70) emigratzaileak izan baitziren. 

Emigrazioaren kausei dagokienez, zuzenean arrazoi ekonomikoek eta lanari dagozkionek edo arlo

ekonomikoari zeharka loturiko arrazoiek (familia berriz elkartzekoak eta mugikortasun pertsonale-

koak) osatzen dute latinoamerikarrek aipatu dituzten arrazoien % 83. Arrazoi kulturalak, politikoak

eta zehaztu ez dituzten beste zenbait dira bestelako arrazoiak. Argentinarrek garrantzitsuagotzat

dituzte estimulu pertsonalak (% 26,8) eta garrantzi gutxiago ematen diete arrazoi ekonomikoei (%

IIkkaasskkeettaa--mmaaiillaa

BBiizzii--bbaallddiinnttzzaakk Guztira Lehen maila Lehen maila ofiziala Bigarren maila LHII eta unibertsitatea

Gosea pasatzen genuen 4,0 7,7 6,7 2,4 3,8

Premiekin, baina goserik gabe 45,5 60,1 56,7 45,3 36,4

Ez genuen premiarik 38,7 27,3 32,6 40,0 43,4

Ekonomikoki, ongi edo oso ongi bizi ginen 10,8 3,5 3,1 11,9 14,7

ED/EE 1,0 1,4 0,9 0,4 1,7

Guztira 100 100 100 100 100

15G. Zuk eta zure senitartekoek irabazten zenuten diruarekin, eta ekonomiari dagokionez, ongi bizi zinetela uste duzu?
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56,7). Seme-alaben ikuspuntutik, gurasoen emigrazioa beharraren emaitza da, aukeraketaren

emaitza baino gehiago; aukeraketak garrantzi handiagoa hartzen du beren emigrazioari dagokio-

nean. 

5. grafikoa. Nork hartu zuen emigratzeko erabakia? (%)

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

4. taula. Emigrazioaren ondorioz hobetzeko itxaropena ikasketa-mailaren arabera (% bertikalak)

Elkarrizketatuen % 83k emigrazioarekin beren bizitza hobetuko zela sinetsita utzi zuen sorterria, eta

hobetzeko itxaropen handia edo nahikoa zuen. % 6k ez zuen itxaropen handirik, eta % 8k ziurtasu-

nik gabeko itxaropena zuela irten zen sorterritik, edo errealitate berrian espero behar zenaren ingu-

ruko ideia argirik gabe abiatu zen. Hobetzeko aukera handiagoa zen lehen mailako ikasketak zituz-

tenen artean, eta ziurgabetasuna askoz handiagoa ikasketa-maila handiagoa zutenen artean.

Behin betiko egoitza-baimenarekin finkatutakoek balioa kentzen diote lortutako hobekuntzari, eta

legez kanpoko administrazio-egoeran daudenek nabarmendu egiten dute. Izan zitekeen hobekun-

tzaren aurrean, argentinarrak ziren eszeptikoenak. Zenbat eta behar ekonomiko handiagoa sorte-

rrian, hobetzeko itxaropena ere arinki handitzen da; eta sorterrian zenbat eta kapital pertsonal edo

sozial handiagoa, orduan eta ziurgabetasun handiagoa hobekuntzaren aurrean, eta iritsieran lorpe-

nak erlatibizatzen dira. Halaber, bertan geratzeko ideia zekartenek balio handiagoa ematen diete

lorpenei, eta sorterrira itzultzeko asmoa zutenek gutxiago balioesten dituzte. Itxura denez, horrek

guztiak adierazten du itxaropenek egonaldia ulertzeko modua baldintzatzen dutela, lekukotu aurre-

tik ere bai, batzuetan; eta egonaldiko baldintzek ez dute nahitaez eraginik izaten itzultzeko edo

behin betiko lekukotzeko duten aldez aurreko ideian. Behin hemen daudenean, egonaldian segur-

tasun juridikoa eta nolabaiteko lorpen maila eskuratzen badute, sorterrira itzultzeko ideia ahultzen

joaten da.

54,1%

10,9%

25,9%

1,1%

5,8%

2,1%
Niri otu zitzaidan

Nire senarrari/emazteari otu zitzaion

Nire sendiari otu zitzaion

Lagun batzuek konbentzitu ninduten

Herriko jendeak/bizilagunek

konbentzitu ninduten

Behartuta

IIkkaasskkeettaa--mmaaiillaa

HHoobbeettzzeekkoo  iittxxaarrooppeennaa Guztira Lehen maila Lehen maila ofiziala Bigarren maila LHII eta unibertsitatea

Handia; ia ziur nengoen 58,9 50,3 56,7 61,2 58,9

Dezentea; hobetzeko aukera ugari 24,3 34,3 30,8 22,2 21,5

Gutxi; zaila zen, baina saiatu beharra zegoen 5,8 8,4 6,3 5,9 4,6

Ez nekien, horri buruzko ideia garbirik gabe 8,2 2,8 4,0 8,8 10,9

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

Guztira 100 100 100 100 100

18aG. Zure herrialdetik irteterakoan, zure bizitza hobetzeko zer esperantza zenuen?
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EAEn lekukotu diren latinoamerikarrek, batez beste, 29 urte zituzten emigratzeko unean.

Nazionalitatearen arabera, gazteenak argentinarrak eta brasildarrak dira, baina emigrazio unean

boliviarrak, kolonbiarrak eta ekuadortarrak dira helduenak. Behar ekonomikoak direla eta etorri

direnak batez besteko adina baino zaharxeagoak dira, batez beste; eta gaztexeagoak dira estimu-

lu pertsonalen edo norberaren garapenaren inguruko alderdien eraginez emigratu dutenak.

Garraiobideak eta emigrazioa ordaintzeko modalitatea

Garraiobiderik erabiliena eta kilometro gehien egiteko erabili dutena hegazkina izan da, logikoki.

Bidaia beren baliabideez ordaindu dute (% 40), edo familiaren baliabideez (% 40) edo mailegu

bidez (% 14). % 12k adierazi du nahikoa diru izan duela bidaia ordaintzeko batez beste 2,10 urte-

ko lanaldiaren eta erabateko aurreztearen ondoren. Sorterriaren eta gaur egun bizi diren herrialde-

aren artean, EAEn bertakotuta dauden latinoamerikarrek batez beste 2,19 lekualdaketa egin dituz-

tela baieztatu dute. Datuak antzekoak dira jatorri herrialdearen barruan egin dituzten lekualdaketei

dagokienez (2,22), Espainia barruan egin dituztenei dagokienez (2,58) edo EAEn egin dituztenei

dagokienez (2,20). 

Bidaia gauzatzeko beren funtsak baliatu dituztenen artean gizonezkoak, prestakuntza gehien dute-

nak, behin betiko egoitza-baimena dutenak, brasildarrak, argentinarrak eta beren buruaren gara-

penaren bila emigratu dutenak dira nagusi. Gazteenek eta familia-arrazoiak direla eta emigratu

dutenek erabili dituzte gehien familiaren baliabideak (berriz elkartu direnek edo familia-estrategien

ondorioz emigratzera behartuak izan direnek). Banku-maileguak baliatu dituzte agiririk gabe dau-

denek eta, batez ere, boliviarrek. Beste mailegu-bide bat erabili dute adin ertainekoek eta behar

ekonomikoek bultzatuta emigratu dutela baieztatu dutenek.

Emigrazio-esperientzia azaltzerako orduan, behin betiko agiriak dituztenek emigratzeko erabakia

hartzean izan zuten autonomia nabarmendu dute, eta balioa kendu diote egonaldiaren ustezko

kalitateari. Hau da, emigrazioa modu idealizatuagoan kontatzen da, mendekotasun txikiagoa eta

autodeterminazio handiagoa duela esaten da, eta egonaldiaren alderdi arazotsuenak nabarmendu

dira. 

Bidaia, iriste-unea eta egonaldiaren iraupena

Latinoamerikarren % 93 zuzenean Espainiara abiatu zen, emakumeen % 94 eta gizonen % 91. Hori

dela eta, ondoriozta dezakegu emakumeen migrazioak hasieratik bideratuago daudela. 

Estimulu pertsonala dela eta immigratu dutenek egin dituzte bitarteko eskala gehien, saiakera- eta

akats-logika oinarri dutela, agian, horrelako kasuetan lekukotzea faktore sofistikatuagoen eta beha-

tzeko zailagoak direnen mende izango baita, eta emigratzaile horiek gogobetetzea zailagoa izaten

da behar ekonomikoa bakarrik dela eta etorri direnak asebetetzea baino.

Batez besteko iriste-urtea 2001eko lehenengo hiruhilabetekoaren inguruan dago. Beteranoenak

kolonbiarrak, argentinarrak eta ekuadortarrak dira. Berrikien iritsi direnak, aldiz, boliviarrak; batez

beste, 2003ko lehenengo hiruhilabetekoan etorri ziren. Azkenik, zenbat eta finkatze-denbora luze-

agoa, orduan eta nabarmenago egiten da bertan geratzeko ideia. Horrela, itzultzeko asmoa dute-

nak, bataz beste, 2002ko bigarren hiruhilabetekoaren amaieran iritsi ziren, eta 30 hilabetez egoten

dira hemen, batez beste. Hemen geratzeko asmoa dutenak 2000ko hirugarren hiruhilabetekoaren

bukaeran etorri ziren, eta 47 hilabeteko egonaldi-iraupena dute, batez beste. 
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6. grafikoa. EAEn lekutu aurretiko azken tokia

21G. Zure herri edo hiritik irten eta hona iritsi arte egin dituzun mugimendu bakoitzari dagokionez, esan, mesedez, nora joan zinen, zer urte-

tan iritsi zinen eta zenbat denboraz egon zinen bertan

Euskal Autonomia Erkidegoan izaten duten egonaldiaren batez besteko iraupena 41,63 hilabete

da. Legezko administrazio-egoerak lotura positiboa du egonaldiarekin. Legezkotasunak lotura du

egonaldiarekin, eta legezko administrazio-egoera egonkorra dutenek 6 urte daramate batez beste,

aldi baterakoa dutenek 41,12 hilabete eta oraindik legez kanpo daudenek ez dituzte bi urte bete

(22,85 hilabete).

Elkarrizketatuen % 65,4 gaur egun bizileku duten udalerrira 2000. eta 2004. urteen artean iritsi zen;

% 25,8 azken bi urteetan iritsi da, alegia, 2005. eta 2006. urteetan; eta 2000. urtea baino lehen eto-

rri zen ia % 9. Hau da, gehiengo zabalak bi eta lau urte artean daramatza EAEn lekututa. Sexuaren

arabera, alde bakarra ikus daiteke: 2000. urtea baino lehen emakumeen % 12 eta gizonezkoen %

5 etorri zen. Halaber, gaur egun 40 urte baino gehiago dutenek daramate denbora gehien EAEn

bertakotuta, eta 18 eta 29 urte artean dituztenen % 35ak bi urte baino gutxiago darama.

Itzuli edo bertakotu?

Bizileku izango duten udalerriaren aukeraketak lotura zuzena du hein handi batean (% 57) aldez

aurreko sareak izatearekin (familia, berriz elkartzeak, ezagunak...), helburu duten herriari buruzko

informazioarekin (% 30) eta askotariko arrazoiekin (% 10). % 4k baino ez dio zoriari egotzi gaur

egun bizileku duen udalerrian finkatu izana. Lan-aukerei buruzko informazio espezifikoa edo finka-

tze tokiaren inguruko informazio orokorra zabalagoa da homologatu gabeko lehen mailako ikaske-

tak dituztenen eta agiririk ez dutenen artean.

7. grafikoa. Latinoamerikarrek EAEn geratzeko duten asmoa (%)

23G. Behin betiko geratzeko asmoa al duzu? Honako baieztapen hauen artetik, zein da zure egoerara hobekien egokitzen dena?
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EAEn lekututako latinoamerikarren artean herenak behin betiko bertakotu nahi du; % 22k baldintza

egokietan, % 28k aldi baterako egon eta gero sorterrira itzuli nahi du, % 4 iragaitzaz dago eta %

10ak ez duela pentsatu adierazi du. Itzultzeko asmoa sendoagoa izaten da EAEn denbora gutxien

daramatenen artean; hortaz, zenbat eta egonaldi luzeagoa, orduan eta itzultzeko nahi ahulagoa.

Itzultzeko asmoa dutenen % 36,4k bi urte baino gutxiago darama, eta % 57,9k bi eta lau urte arte-

an. 

8. grafikoa. Geratzeko asmoa administrazio-egoera eta nazionalitatearen arabera (% bertikalak)

23G. Behin betiko geratzeko asmoa al duzu? Honako baieztapen hauen artetik, zein da zure egoerara hobekien egokitzen dena?

Orobat, itzultzeko gogoa askoz txikiagoa da behin betiko egoitza-baimena dutenen artean, eta

handiagoa da halakorik ez dutenen artean. Bolivian jaioak dira erregularizazio txikiena dutenak eta

berrikien etorri direnak, eta horiexek erakutsi dute finkatzeko gogo txikiena (% 40) eta egonaldia-

ren ondoren itzultzeko nahi handiena (% 44). Aurkako egoeran daude argentinarrak (% 64k bertan

geratzeko asmoa du, eta % 17k itzultzekoa) eta kolonbiarrak (% 63k bertan geratu nahi du, eta %

22k itzuli).

Gaur egungo bizilekua eta bizikidetza-modalitatea

Latinoamerikarren % 57k bizilekua aldatu du EAEn finkatu zenetik. Emakumeek, gazteek eta hezi-

keta-maila baxuenekoek erakusten dute profil sedentarioagoa, oso arinki bada ere. Era berean,

legez kanpoko administrazio-egoeran izateak egoeraren ezegonkortasun handiagoa, antzinatasun

txikiagoa eta bizilekuari dagokionez mugikortasun gutxiago dakar. Haien artean % 47k ez du bizi-

lekua aldatu, legez kanpoko administrazio-egoeran dagoen % 59ren aurrean. Mugikortasun geo-

grafikoa goranzko gizarte-mugikortasunaren eta segurtasun juridikoaren adierazgarri da, edo

migrazioan estimulu pertsonalen erakusgarri.

Gaur egun, latinoamerikarren % 80 pisuan bizi da, pisua partekatuz edo bakarrik. % 13,1 pisu bate-

ko gela alokatuan bizi da, % 3,8k gela bat du lantokian eta % 2,3 familia bakarreko etxean bizi da.

Emakumeen % 6,2 eta legez kanpoko administrazio-egoeran daudenen % 7,1 lantokian duten

gelan bizi dira; emakumeen kasuan etxeko lanen ondorio eta gizonezkoetan laneko ezegonkorta-
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sunaren ondorio da hori. Argentinarrak pisu beteetan bizi dira batez bestekoaren oso gainetik, eta

boliviarrak oso azpitik. 

9. grafikoa. Etxebizitza-jabetza motak EAEn (%)

27aG. Zer egoeratan duzu bizilekua?

EAEn bizi diren latinoamerikarren % 13 bizileku duen tokiaren jabe da, eta gainerakoak alokairura

jotzen du; % 76 zuzenean jabeari alokatuak izaten dira, edo azpi-errentatuak (espainiarrei -% 3,6-

edo atzerritarrei -% 4,6-). % 3,3 bestelako egoeran dago. 

Jabetza ohikoagoa da administrazio-egoera legezkoa eta egonkorra dutenen artean (% 26), eta

azpi-errentamendua izaten da nagusi agiririk gabe daudenen artean (% 16). Argentinarren kasuan,

% 20k du jabetzan. Iriste-urteari dagokionez, EAEn sei urte baino gehiago daramatenen % 35,3

beren etxebizitzen jabe da, bai eta behin betiko finkatu nahi dutenen % 15 ere.

Elkarrizketatuen % 100ak esan du gaur egungo bizilekuetan oinarrizko ekipamendu guztiak dituz-

tela: ur beroa, dutxa edo bainuontzia, hozkailua, garbigailua, telebista. Zerbitzuetarako sarbide hori

txikiagoa da berogailuaren kasuan; kasu guztietan % 85era jaitsi da sarbidea.

10. grafikoa. Bizikidetza-modalitatea EAEn (%)

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

Gehiengoa familiarekin bizi da, alegia, % 58. Hori abiapuntu hartuta, askotariko egoerak daude: %

18k adierazi du herrikideekin bizi dela, % 8k bestelako nazionalitatea duten pertsonekin, % 7k

bakarrik bizi dela baieztatu du, % 7k hemengo pertsonekin bizi dela eta bestelako egoerek guztiz-

koaren % 3 osatzen dute. Emakumezkoak bizi dira maizen familian, eta gutxiago herrikideekin; eta

gizonezko baino emakumezko gehiago bizi da euskaldunekin. Euskaldunekin latinoamerikar gehia-

go bizi da Gipuzkoan. Legezko administrazio-egoeran daudenen artean latinoamerikar gehiago
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bizi da familiarekin, eta gutxiago herrikideekin. Boliviar baino argentinar gehiago bizi da familian,

eta hemen geratu nahi duten gehiago bizi da familian, sorterrira itzultzeko asmoa dutenak baino.

Hezkuntza

Oro har, latinoamerikar etorkinek hezkuntza-maila altua dakarte sorterritik: etorkinen ia erdiak egin

zituen bigarren mailako ikasketak sorterrian, migrazio-proiektua hasi aurretik. Horrenbestez, ia lau-

tik hiruk gutxienez hezkuntza-maila hori zuen. Nazionalitatearen arabera, argentinar jatorria dute-

nak nabarmendu dira, ikasketa-maila altuagoa eta gainerako nazionalitateetatik bestelakoa den

prestakuntza-profila erakutsi dutelako.

Etorkin gehienek (ia lautik hiruk), jaioterria utzi zutenetik, ez dute inolako prestakuntzarik jaso.

Prestakuntza jaso dutenek edo jasotzen ari direnek lan- edo lanbide-prestakuntza jasotzea eraba-

kitzen dute. 

11. grafikoa. Jaioterria utzi zenuenetik, jaso duzu ala jasotzen ari al zara inolako prestakuntzarik? (%)

39G. Zure jaioterritik irten zinenetik orain arte, jaso al duzu edo jasotzen ari al zara inolako prestakuntzarik?

Garrantzitsua da aipatzea sorterrian gero eta ikasketa-maila altuagoa izan, orduan eta aukera

gehiago izaten dela prestakuntza berriarekin hura osatzeko. Beren prestakuntza osatzen duten

gehienak behin betiko egoitza-egoeran daudenak izaten dira; bai eta brasildarrak eta argentina-

rrak (hizkuntzak), gure gizartean denbora gehien daramatenak eta hemen geratzeko asmoa dute-

nak ere.

5. taula. Errodaltzeko asmoa sexua eta adinaren arabera (%)

Gaur egun, prestakuntza-maila hobetu egin da arinki, oro har; lau etorkinetatik hiru gutxienez biga-

rren mailako ikasketak izatera iritsi dira.

Bai; 27,0

Ez; 72,7

Ed/Ee; 0,3

SSeexxuuaa AAddiinnaa

GGuuzzttiirraa Gizonak Emakumeak 18-29 30-40 + 40

Ez naiz saiatu 52,6 51,3 53,6 62,8 38,5 50,0

Saiatu naiz, baina ez dut lortu 35,8 35,9 35,7 27,9 53,8 30,8

Ed/Ede 11,6 12,8 10,7 9,3 7,7 19,2

Guztira 100 100 100 100 100 100

26bG. Saiatu al zara erroldatzen?

latinoamerikarrak_v2.qxp  09/04/2008  9:37  PÆgina 18



1919

Latinoamerikar biztanleria EAEn 2007 - Sintesia

Gehiengo zabalak gaztelania menderatzen du (brasildarrek salbu), baina ez dute euskararen gai-

neko ezagutzarik, ia.

12. grafikoa. EAEko hizkuntza ofizialen ezagutza: euskara eta gaztelania (%)

41aG. Zer maila duzu gaztelaniaz?

41bG. Eta euskaraz?

Administrazio-egoera

Lege eta administrazio ikuspegitik, latinoamerikar etorkin gehienek (% 57,3) aldi baterako egoitza-

baimena baino ez dute. Muturretan, % 21,8k egoitza-baimen iraunkorra du, eta % 20 legez kanpo-

ko lege- edo administrazio-egoeran dago.

13. grafikoa. Administrazio-egoera jatorriaren arabera (%)

24G. Zein da zure egungo egoera dokumentuei dagokienez?
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Alde garrantzitsuak ikus ditzakegu jatorri-herrialdeka:

a. Argentina: pertsona gehien egoitza-baimen iraunkorrarekin (% 31,9) 

b. Brasil: pertsona kopuru handia legez kanpoko administrazio-egoeran (% 33,7) eta

herritar gutxi egoitza-baimen iraunkorrarekin

c. Bolivia: pertsona gehien legez kanpoko administrazio-egoeran (% 58,3) eta herritar

gutxi egoitza-baimen iraunkorrarekin (% 2)

d. Ekuador eta Kolonbia: pertsona kopuru handia aldi baterako egoitza-baimenarekin (%

71,1 eta % 68,9 hurrenez hurren) eta herritar gutxi legez kanpoko administrazio-egoe-

ran (% 6,6 eta % 9,5 hurrenez hurren)

Alde horiek, egiazki, EAEn izandako egonaldia dela eta sortu dira gehienbat, pertsona etorkinen

jatorria dela medio baino gehiago: ekuadortarrek, kolonbiarrek eta argentinarrek denbora gehiago

daramate gure artean brasildarrek edo, batez ere, boliviarrek baino.

Izan ere, legez kanpoko administrazio-egoeran daudenek denbora laburra daramate hemen (haien

artean % 60k bi urte baino gutxiago darama) eta egoera horretan daude, gehienbat, turista gisa

etorri zirela eta hemen geratu zirelako (% 65,6) edo baimenik gabe sartu zirelako eta ez dutelako

lortu beren egoera legezko egitea (% 23,5).

6. taula. Administrazio-egoera irregularra izatearen arrazoiak sexua eta adinaren arabera (%)

Legezko administrazio-egoeran izanik oraindik espainiar nazionalitaterik ez dutenek horixe lortzea

dute xede (% 75), bai dagoeneko eskatu dutelako, bai laster eskatzeko asmoa dutelako edo eska-

tzeko eskakizunak beteko balituzte hori egitea nahiko luketelako.

Latinoamerikar etorkin gehienak hemen erroldatuta daude. Hala ere, % 6,1ak ez dagoela errolda-

tuta adierazi du, eta % 20 dira legez kanpoko administrazio-egoeran daudenak. Boliviar eta brasil-

dar jatorrikoen artean, gure artean denbora gutxiago daramatenez, logikoki, pertsona gehiago

dago erroldatu gabe (% 15,8 eta % 10,1 hurrenez hurren).

Erroldatu gabeko pertsonen % 35,8 egoera horretan dago nahiz eta erroldatzen saiatu den. Baina

arreta ematen du nabarmen erdia baino gehiago (% 52,6) ez dela inon erroldatzen saiatu ikusteak,

horrek hainbat onura dakartzan arren.

Oro har, latinoamerikar etorkinak egunean daude beren erroldatzeari dagokionez, eta bat dator

gaur eguneko beren bizilekuarekin (% 96).

SSeexxuuaa AAddiinnaa

AArrrraazzooiiaakk GGuuzzttiirraa Gizonezkoa Emakumea 18-29 30-40 + 40

Baimenik gabe sartu nintzen, eta ez dut lortu nire egoera erregularizatzea 23,5 22,5 24,2 19,9 26,7 26,7

Turista gisa sartu nintzen, eta geratu egin nintzen 65,6 63,6 67,0 67,8 61,0 68,3

Ikasle gisa sartu nintzen, eta geratu egin nintzen 1,6 3,1 0,5 2,7 1,0 0,0

Lanerako eta bizitzeko baimena izan nuen, baina ezin izan nuen berritu 2,6 3,1 2,2 2,1 2,9 3,3

Bizitzeko baimena izan nuen, baina ezin izan nuen berritu 1,3 2,3 0,5 2,1 1,0 0,0

Bestelakoak 1,3 0,0 2,2 0,7 2,9 0,0

Ed/Ee 4,2 5,4 3,3 4,8 4,8 1,7

Guztira 100 100 100 100 100 100

24aG. Zer dela eta zaude egoera horretan?
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14. grafikoa. Erroldatze-maila jatorriaren arabera (%)

26G. Erroldatuta al zaude?

Lan-egoera

Latinoamerikar etorkinek lanbide-maila oso altua dute: % 76,9k lanean dihardu, % 9,3 lanik gabe

dago eta % 13,6 langabezian dago.

7. taula. Lan-egoera sexua eta adinaren arabera (%)

Latinoamerikar etorkinek gauzatzen duten lan motaren erretratu robota hau da: besteren kontura

(% 91,6), aldi baterako lan-kontratuarekin (% 43,4), hemen kontratatu dituzte (% 92,1), astean 43

ordu inguruz lan egiten dute, lanpostu horretan dihardute lanean urte eta erdi inguruz, hileko diru-

sarrera gutxi gorabehera 760 € da batez beste, ia erdiak asteburuetan lan egiten du, eta zenbai-

tek lan hau beste batekin uztartzen du; horrek asteko lanorduak ordu eta erdiz gehitzen ditu talde

osoarentzat, eta lansaria ere gehitzen du, batez beste, 771,94 € arte.

Langabezian daudenen artean gehiengoa lan bila ari da (% 82,5), eta bost hilabete inguruz dihar-

du horretan. Lehenago ere EAEn lan egin izan dutenak dira gehienak (langabeen % 75,8) eta lan

egiteari utzi zioten kontratua bukatu zitzaielako (% 47,5).

Talde horretako kideen artean % 36 baino ez dago enplegu-zerbitzuren batean izena emanda

(Enpleguko Institutu Nazionala, Langai…). Behin betiko egoitza-agiriak dituztenen artean zifra %

60ra igo da; aldiz, legez kanpoko egoeran daudenena % 9,4ra jaitsi da.
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SSeexxuuaa AAddiinnaa

LLaann--eeggooeerraa GGuuzzttiirraa Gizonak Emakumeak 18-29 30-40 + 40

Lanean 76,9 76,4 77,2 73,5 79,5 78,2

Langabezian 13,6 17,6 10,8 13,9 13,8 12,7

Ez dut lanik egiten (erretiratua, etxekoandrea) 9,3 5,9 11,7 12,1 6,5 9,1

Ed/Ede 0,3 0,2 0,3 0,5 0,2 0,0

Guztira 100 100 100 100 100 100

46G. Lehenago zure dokumentuen egoerari buruz hitz egin dugu, baina zein da zure egungo egoera lanari dagokionez?
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8. taula. Lanpostu-mota sexua eta adinaren arabera (%)

Lanik gabe daudela adierazi duten latinoamerikar etorkinek funtsean familia eta/edo etxebizitza

zaintzeari eskaintzen diote eguna (% 52,4). Hau da, etxeko andreen eginkizun tradizionala gauza-

tzen dute.

9. taula. Lanik gabekoak sexua eta adinaren arabera (%)

Lanik gabe dauden emakumeen artean gehiengoa familia eta etxebizitza zaintzeaz arduratzen da

(% 69,4) eta gutxiago ikasten ari dira (% 20,4). Gizonei dagokienez, gehiengoa ikasten ari da (%

45,9) edo beraien kontuetan aritzen da (bestelako zereginak: % 37,8), eta gutxiagok etxeko lane-

tan jarduten du (% 2,7).

Gizarte-prestazioak eta -zerbitzuak

Latinoamerikar jatorria duten etorkin gehienek ez dute inoiz jaso langabeziagatiko eta gizarte-

larrialdiengatiko (GLL) gizarte-laguntzarik, ez eta oinarrizko errentarik, GKEen laguntzarik eta abar

SSeexxuuaa AAddiinnaa

LLaannppoossttuu--mmoottaa GGuuzzttiirraa Gizonak Emakumeak 18-29 30-40 + 40

47a. Besteen konturako 91,6 89,4 93,1 93,8 91,3 89,0

47b. Aldi baterako 43,4 52,7 37,4 44,2 44,4 40,5

47c. Hemen kontrataturik 92,1 91,8 92,4 90,3 94,2 91,8

47d. Asteroko dedikazioa (orduak astero) 42,92 43,79 42,32 41,53 42,05 46,17

47e. Lanpostu horretan denbora (urteak) 1,52 1,53 1,51 1,25 1,56 1,88

47g. Lanpostu nagusiko diru-sarrerak hilean 760,20 870,81 687,33 737,62 778,96 764,39

48a. Lan kopurua 1,12 1,05 1,17 1,09 1,14 1,14

48b. Astero zenbat ordu guztira 44,04 44,36 43,81 42,59 43,57 46,76

48c. Asteburuetan lan egiten du 47,5 46,1 48,4 46,5 46,1 51,0

48d. Hileroko diru-sarrerak guztira 771,94 886,73 696,22 746,75 790,57 780,04

47aG. Lan bat baino gehiago badituzu, orain zure lan nagusiari buruz bakarrik hitz egingo dugu, hau da, denbora gehien eskaintzen dio-

zun lan horri buruz. Lan egiten dut...

47bG. Kontratua:

47cG. Kontratazioa:

47dG. Astean zenbat orduz egiten duzu lan lanpostu horretan?

47eG. Zenbat denbora daramazu lanpostu horretan?

47gG. Zure lan nagusiak zenbateko diru-sarrera ematen dizu hilean?

48aG. Zenbat lan dituzu?

48bG. Zure lan guztiak kontuan hartuta, astean zenbat orduz egiten duzu lan?

48cG. Asteburuetan lanik egiten al duzu?

48dG. Beraz, laburbilduz, zenbateko diru-sarrera ematen dizu zure lanak?

SSeexxuuaa AAddiinnaa

GGuuzzttiirraa Gizonak Emakumeak 18-29 30-40 + 40

Ikasten ari zara 26,9 45,9 20,4 47,72 5,4 8,3

Erretiratuta zaude 4,1 13,5 0,9 1,4 0,0 13,9

Senitartekoak eta etxea zaintzen dituzu 52,4 2,7 69,4 37,5 78,4 55,6

Beste bat 16,6 37,8 9,3 13,9 16,2 22,2

Guztira 100 100 100 100 100 100

50G. Oraintxe bertan ez duzu lanik egiten, baina lan bila ere ez zabiltza, zergatik?
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ere. Gaur egun, talde horretako kideen % 6,7k bakarrik jasotzen du oinarrizko errenta, %3,7k jaso-

tzen ditu gizarte-larrialdietarako laguntzak (GLL), % 1,6k langabezia kobratzen du, % 0,7k GKEen

laguntzak jasotzen ditu eta % 0,7k bestelako laguntzak. Datu horiek oso bestelakoak dira bertako

herritarren artean izaten diren estereotipo jakin batzuekin alderatuta (besteak beste, etorkinak

gehiegi baliatzen direla gure gizarte ongizateko sistemaz).

15. grafikoa. Prestazio-ekonomikoen jasotzea (%)

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

Latinoamerikar etorkinen kolektiboek jaso dituzte laguntzak beren prestakuntza osatzeko. Batez ere

lan- eta lanbide-prestakuntzarako eta hizkuntzak ikasteko. Izan ere, bertako herritarren ustez, bi gai

horiek garrantzitsuak dira gure gizartean sar daitezen.

Latinoamerikar etorkinen % 39,2k baino ez du erabili bestelako aholkularitza-zerbitzuren bat, edo

laguntza edo informazioa eskuratzeko toki, elkarte edo erakunderen batera jo du. Horrelako tokiren

batera joan direnak etxebizitzari buruzko informazioa edo laguntza eskatzera (% 72,6), ikastetxeen

inguruko informazioa (% 72,5), lan edo prestakuntza arlokoa (56,1%), osasunaren ingurukoa (%

51,8) edo lege-informazioa (% 42) eskuratzera joan dira.

16. grafikoa. Baliabide ezberdinen erabilera (%)

53G. Esadazu honako baliabide hauek erabili dituzun edo ez, eta zein den horiekiko zure asebetetze-maila
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% 90,4k osasun-zerbitzuak erabili ditu, % 62,1ak administrazio publikoa, % 33,3k hezkuntza-balia-

bideak (ikastetxeak) eta % 25,5ak helduentzako prestakuntza-baliabideak. Eta guztien gogobete-

tzea oso handia da (4,07 puntu, 3,67 puntu, 4,27 puntu eta 4,17 puntu, hurrenez hurren, 1 eta 5

puntu arteko eskalan).

10. taula. Erabilitako baliabideekiko asebetetze maila sexua eta adinaren arabera (bataz besteko puntua-

zioa: 1-Ez naiz asebete-tik 5-Asko asebete naiz-era)

Gizarte-testuinguru egokia taldeen arteko harremanetarako

Gizarte batean bizi den atzerriko biztanleen proportzioa eta dibertsifikazioa taldeen arteko harre-

manak mugatzen dituzten faktoreak dira. Horrela, etorkinen proportzio txikiak eta jatorri-aniztasu-

nak etorkinen eta bertakoen arteko elkarrekintza faboratzen dute. Jatorri bereko taldeen egoitza-,

lan- edo ikastetxe-bilketak gertatzen badira ere, bilketak ez dira izaten, edozein modutan, gizarte

hartzailearekiko harremana saihesteko bezain handiak. Ildo horretan, euskal gizartea oraindik ere

askotariko etorkin taldeen eta, oro har, gizartearen arteko gizarte-harremanen aldeko testuingurua

da, bai atzerritar proportzio txikia dagoelako, oro har, bai eta jatorri-aniztasun handia dagoelako

ere. Horrek zaildu egiten du gizarte hartzailearen barruan emigratu aurreko beren bizitza berriz

sortzeko beharrezkoa den tamainako jatorri-komunitateak sortzea. 

17. grafikoa. Lankideen, seme-alaben ikastetxeko kideen eta auzokideen nazionalitatea (testuinguruak ahal-

bidetzen duen kasuetan bakarrik). %

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

zure herritarrak, atzerritarrak edo bertakoak diren gehienbat.

Egiaztatu ahal izan den bezala, eta zentsuko datu objektiboak alde batera utzita, elkarrizketatuta-

ko latinoamerikar gehienek baieztatu dute beren egoitza-, lan- eta hezkuntza-bizitza hein handie-

nean bertako testuinguruan garatzen dutela. Eta, horrela, neurri handi batean euskal gizartearekin

harremanetan daude gizarte-bizitzako edozein dimentsio garrantzitsutan: langileen % 75ak esan

du bere lankideak gehienbat bertakoak direla; eskola-adinean diren seme-alabak dituzten guraso-

SSeexxuuaa AAddiinnaa
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Helduentzako prestakuntza-baliabideak 4,17 4,27 4,10 4,13 4,17 4,25

Administrazio publikoa 3,67 3,67 3,67 3,57 3,68 3,80

53G. Esadazu honako baliabide hauek erabili dituzun edo ez, eta zein den horiekiko zure asebetetze-maila
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en % 87k adierazi du seme-alaben adiskideak gehienbat bertakoak direla; eta elkarrizketatutako-

en artean % 90k azaldu du biztanle gehienak bertakoak diren auzoan bizi direla. Ildo horretan,

Euskal Autonomia Erkidegoan atzerritar etorkinen bolumen eta kontzentrazio txikia dagoela erakus-

ten duen egoera objektiboa baieztatzen du hautemate subjektiboak.

18. grafikoa. Ikaskide eta lankiderik ez dutenen taldekako proportzioa aldagaien arabera. (%)

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

herritarrak, atzerritarrak edo bertakoak diren gehienbat.

Exo-taldetik endo-taldera: gizarte-harremanetan intimitateranzko bidea

Etorkinak euskal biztanleekiko harremanetarako nahiko irekita dauden arren, komeni da adieraztea

biztanle horiekiko harremanak intimitate motaren eta mailaren eta harremanen nahitasunaren ara-

bera aldatzen direla. Etorkin talde askok erakusten dituzten alde nabarmenak direla eta sortzen

diren zuhurtasun egokiekin, latinoamerikar etorkinen eta haien herrikideen, beste etorkin batzuen
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eta euskal gizartearen arteko harremanak ezartzean ikus daitezkeen zenbait ildo orokor ezar ditza-

kegu, 1. irudikoa bezalako continuumari jarraikiz. 

1. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoan latinoamerikar etorkinek bertako biztanleekin eta gainerako atzerrita-

rrekin duten gizarte-harreman mota

Continuum horretan hainbat harreman mota hedatuz doaz nahitasun eta intimitate handiaren edo

txikiaren arabera, bai eta taldeko eta kultura arloko identitate-alde dimentsioarekin duen lotura

estuaren arabera ere.

• Etorkinek, nazionalitatearen arabera neurri desberdinean, EAEko biztanleengandik laguntza

handiagoa jaso dutela aitortu dute, beren herrikideengandik baino. 

• Hasiera batean, badirudi aurreko gertakariak adierazten duela etorkinek ez dutela etsaitasu-

nezko moduan ikusten gizarte hartzailea.

• Atzerriko etorkin taldeen arteko laguntasuna nahiko ahula da (eta elkarrizketatuen artean

gehienak homogeneoki ulertzen du) eta, etorkinen arteko puntuazioak alderatzen baditugu,

badirudi taldeen barruko elkartasuna handiagoa dela taldeen artekoa baino.

• Harremanak gero eta intimoago eta hurbilekoago bihurtzen direnean, etorkinek modu maila-

katuan aukeratzen dituzte beren herrikideak, euskal biztanleen gainetik. Horrela, elkartasun

eta laguntasun harremanetan ez bezala, latinoamerikar etorkinek elkarrekintza-maila ona dute

EAEko biztanleekin aisialdian, baina herrikideekin dituzten harremanak gehixeago dira. 

• Elkarrizketatuen artean gehiengoak adierazi du gizarte-harreman ugari dutela aisialdian; hala

ere, ez da horrela gizarte-jarduerak konpromiso eta egituraketa handiagoa eskatzen duene-

an. Elkartegintzaren kasua da: etorkinen ia % 9k azaldu du elkarteren bateko kide dela edo

izan dela, bai hemen eta orain, bai beren sorterrian, emigratu aurretik. Hala eta guztiz ere,

elkarteren bateko kide direnen edo izan direnen artean, elkarteak herrikideekin osatzen dituz-

tenak dira nagusi, eta oso gutxi dira bestelako biztanle taldeekin edo bertako jendearekin

elkartzen direnak. Gizarteko parte-hartzea gehiago ezarri ohi da talde barneko baldintzetan,

taldeen arteko baldintzetan baino, eta, harremanek gero eta indar eta oinarri handiagoa har-

tzen duten heinean, etorkinen eta euskaldunen arteko elkarrekintza-mailak behera egitearen

ideia nabarmendu da. 

• Gehiengoaren kasuan, adiskidetasun-harremanak herrikideen artean sortzen dira, nahiz eta

alde handiak dauden etorkin taldeen artean, hainbat aldagairen arabera.

ALDI BEREAN IZATEA -

TESTUINGURUA
LAGUNTZA DENBORA LIBREA ELKARTZEA ADISKIDETASUNA

Nahitasun txikia

Intimitate txikia

Exo-taldeko asko
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19. grafikoa. Gizatalde ezberdinek jasotako laguntasun maila. Talde bakoitzeko portzentaje banaketa 

45G. Esan zenbaterainoko laguntza jaso duzun zure arazoak konpontzeko hemen egon zaren artean.

Aldagaien eragina: "harremanaren hipotesia"ren egiaztapena

2. irudia. Aldagaien arteko harreman-egitura eta latinoamerikar etorkinek Euskal Autonomia Erkidegoan ezart-

zen dituzten gizarte-harreman moten gainean duen eragina
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Hain zuzen ere, latinoamerikar etorkin guztiek ez dituzte egitura berak erakusten beren gizarte-

harremanetan, eta batzuetan taldeen artean alde handiak agertzen dira, beren ezaugarri propioak

eta egoeraren araberakoak kontuan hartzen baditugu. Aztertutako aldagaiek aukera eman digute

elkarrizketatutako latinoamerikar etorkinen endo-taldeko eta exo-taldeko harremanen inguruko egi-

tura ezartzeko (2. irudia).

Nazionalitateak zuzeneko eragina du gainerako aldagaietan, jatorriak hainbat migrazio mota ezar-

tzen baititu: arrazoiak, migrazio-uneak, migratzaileen ezaugarriak, ezarkuntzako horma-hobiak...

Horrek guztiak, era berean, etorkinek beren herrialdeko jendearekin, bestelako jatorria dutenekin

edo bertako biztanleekin gizarte-harremanak izatean eragina izan dezake; hau da, immigrazioaren

ezaugarri propioek eta testuinguruari dagozkienek faboratu edo oztopatu egiten dituzte taldearen

barruko edo kanpoko askotariko harreman motak.

Harreman argiena eta agerikoena hiru aldagai nagusiren eraginean datza: egotaldi-denboraren,

itzultzeko asmoaren eta administrazio-egoeraren eraginean, hain zuzen. Aldagai horiek beti norabi-

de berean jarduten dute: gizarte hartzailean denbora gehien daramatenek, beren jatorri-herrialde-

ra itzultzeko asmorik ez dutenek eta egoitza-egonkortasun administratibo handiena dutenek ezar-

tzen dituzte harreman gehien bertako biztanleekin. Askotan, horrelako harremanak gehiago izaten

dira beren herrikideekin ezartzen dituztenak baino. Argentinarrek eta brasildarrek, era berean, an-

tzinatasun eta egonkortasun gehieneko eta itzultzeko asmorik ez duten migrazio-taldea zehazten

dute.

Bizileku duten lurraldea aldagai oso diskriminatzailea da, baina, ziur asko, ez gizarte-testuinguru

hartzaileagatik (edo, gutxienez, ez guztia, antzekotasun sozial handiak baitaude hiru probintzien

artean, aldeak ere badauden arren). Bizilekuaren eraginak, ziurrenik, nazionalitatearen bitartez

funtzionatuko du, hiru probintzietan etorkinen nazionalitatea nahiko desberdina baita.

Gainerako aldagaiek gero eta eragin txikiagoa dute; zenbait kasutan bakarrik eta/edo joera gisa

oso identifikagarria ez den zentzua dutelarik. Azkenik, sexuak ia ez ditu bereizten gizonak eta ema-

kumeak gizarteko harremanetan, beren jatorri berekoekin zein bertako jendearekin dituzten harre-

manetan.

Bisita sorterrira

Hasiera batean, sorterrirako bisita ez da oso ohikoa izaten Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren

latinoamerikar etorkinen artean. Hala ere, horrek lotura handia du egonaldiaren iraupenarekin eta

egotaldiaren lege-egoerarekin. 

Era berean, bi aldagai horiek lotura estua dute batak bestearekin. Horrela, EAEn sei urte baino

gehiagoz bizi direnen artean % 85 aldiren batean sorterrira itzuli dela ikus dezakegu. Bestalde,

egoitza-egoera egonkorra dutenen artean ere asko dira sorterrira bisita egin dutenak. Bistakoa

denez, legez kanpoko administrazio-egoeran daudenek eta etorri berriek (biek lotura handia dute

elkarren artean) ezin izan dute bidaia hori egin, hainbat arrazoi dela eta. 

EAEn atzerritar etorkinak etortzearen fenomenoa gaur egungo dimentsio eta ezaugarriekin berria

dela kontuan hartzen badugu, ulertu ahalko dugu elkarrizketatutako latinoamerikarrek sorterrira

egin dituzten bisitei dagokien tasa baxua dela, oro har. Inguruabar horiek ez dute aukera ematen

bisita horien maiztasunaren gaineko azterketa zehatza egiteko, oraindik ez baitago ildo horretan

datu asko izatea ahalbidetzen duen immigrazio-abagunerik.
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Jatorri herrialdera bisita egiteko arrazoi nagusia senitartekoak eta adiskideak ikustea da, eta, arlo

honetan, ez dago alde esanguratsurik aztertutako migrazio mota desberdinen artean.

20. grafikoa. Behin sorterritik atera ondoren, gutxienez behin itzuli diren latinoamerikarrak (aldagaien arabe-

rako % )

36G. EAEra iritsi zinenetik, itzuli al zara inoiz zure jaioterrira? (“Bai” erantzunen portzentajea)
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21. grafikoa. 2005an sorterrira eginiko bidaien bataz bestekoen zenbatekoa 

36aG. Zer urtetan? Eta zenbat aldiz?

22. grafikoa. Sorterrira eginiko azken bidaiaren arrazoiak (K=746)

36bG. Zein izan zen azkeneko bidaiaren arrazoi nagusia?
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Nazioz gaindiko harremanak

EAEn bizi diren latinoamerikar etorkinek nazioz gaindiko harremanak maiz izaten dituzte sorterrian

dauden senitartekoekin, adiskideekin eta herrikideekin. Urrutiko harremanak izateko modu hori

askoz ere maizago erabiltzen da migratzailea sorterrira bisitan joatea baino, logikoki. Hain zuzen

ere, elkarrizketatutako ia guztiek esan dute sorterrian dauden senitartekoekin urrutiko harremana

dutela (% 96,7). Gutxixeago dira sorterrian geratu ziren adiskide eta herrikideekin nazioz gaindiko

nolabaiteko harremana duten latinoamerikarrak (% 66). 

23. grafikoa. Lagun eta aberkideekin nazioz gaindiko harremanak mantentzen dituzten latinoamerikarren pro-

portzioa. Taldeka aldagaien arabera

35a, bG. Zure jaioterriari dagokionez, harremanetan egoten al zara zure senitartekoekin, lagunekin edo herritarrekin? Zer bideren bitartez?

Zenbatean behin? Pentsatu azkeneko sei hilabeteotan.

Harremanen maiztasuna handiagoa da senitartekoen kasuan, adiskideenean baino.

Nazioz gaindiko harreman horiek mantentzeko bitartekorik erabiliena telefonoa da; hala ere, telefo-

noaren erabileraren hedadura desberdina da senitartekoekiko harremanak direnean eta adiskide

edo ezagunekikoak direnean. Senitartekoak direnean elkarrizketatuen ia % 100ak telefonoa erabil-

tzen du; aldiz, adiskideak direnean, % 93k erabiltzen du bitarteko hori. Dena den, telefonoa da

urrutiko harremanak izateko bitarteko unibertsal eta nagusia. Askoz ere atzerago daude informati-

kako mekanismoak (posta elektronikoa, Internet...), nahiz eta etorkinek gehien erabiltzen duten
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bigarren bitartekoa izatera iritsi diren: ia % 40k erabiltzen ditu familiarekiko harremanetarako, eta %

46k adiskide eta ezagunekiko harremanetarako.

24. grafikoa. Familia, lagun eta aberkideekin dituzten nazioz gaindiko harremanetan erabilitako bitartekoak 

35a, bG. Zure jaioterriari dagokionez, harremanetan egoten al zara zure senitartekoekin, lagunekin edo herritarrekin? Zer bideren bitartez?

Zenbatean behin? Pentsatu azkeneko sei hilabeteotan.

Telefonoaren erabilerarekin gertatzen ez den bezala, informatikako baliabideen erabilera ez da

bera kasu guztietan. Argentinarrak (oro har, goi-mailako ikasketak dituztenak eta estimulu pertso-

nala dela eta emigratu zutenak) aukerako hautagaiak dira komunikazioaren teknologia berriak era-

biltzeko, eta alde handia dago gainerako migrazio-tipologiekin alderatuta. Gizarte- eta hezkuntza-

kapital handia izatea faktore mugatzailea da komunikazio pertsonaleko bitarteko horien erabileran;

eta, bitxia bada ere, etorkinen adina ez da hezkuntza-maila, emigrazioaren arrazoia eta argentinar

jatorria bezain faktore horren mugatzailea (era berean, aldagai horiek guztiek lotura hertsia dute

elkarren artean).

11. taula. Sorterrian geratu diren familia eta lagunekin erabilitako hedabide ezberdinen maiztasuna 

Diru-bidalketak eta migrazio-tipologiak 

Sorterrira diru-bidalketak egitea gaur egungo migrazio-fenomenoetako bat da, eta azkenaldian

arreta gehien erakarri duena da. Zenbaitentzat garrantzitsua da, jatorri-herrialdeen garapenaren

gainean sarrera horiei ematen zaien gaitasuna dela eta. Beste batzuek, aldiz, negoziorako gaita-

sun potentzialera bideratzen dute beren interesa, gaur egun herrialde hartzaileen eta igorleen arte-

an mobilizatzen ari diren diru-kopuru handiak direla eta. Dena dela, gaur egun gizarte eta ekono-

mia arloetan interes handia piztu duen gaia da. Hain zuzen ere, ildo horretan, latinoamerikar elka-
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Jaioterriko edo herritarren telebista Beste bide batzuk

TTeelleeffoonnooaa GGuuttuunnaa IInntteerrnneett PPeerrttssoonnaakk

Sendia Lagunak Sendia Lagunak Sendia Lagunak Sendia Lagunak

Egunero 18,3 3,7 --- 0,2 8,6 5,6 0,1 0,2

Astero 65,3 37,6 1,5 0,9 21,8 23 0,9 1,2

Hilero 14,8 42,5 5,4 5,1 8,4 16,3 1,9 2,2

Urtero 1,1 9,1 4 3,6 1 1,6 5 3,6

Ez du erabiltzen 0,5 6,9 88,1 88,6 59,4 52,4 91 90,8

EDE 0,1 0,2 1 1,7 0,9 1,2 1,1 2

Guztira 100 100 100 100 100 100 100 100

P35a, b. Zure jaioterriari dagokionez, harremanetan egoten al zara zure senitartekoekin, lagunekin edo herritarrekin? Zer bideren bitartez?

Zenbatean behin? Pentsatu azkeneko sei hilabeteotan.
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rrizketatuen % 70k baieztatu du sorterrian duen familiari dirua bidaltzen diola, nolabaiteko erregu-

lartasunez. Baina alde handiak ikusi ditugu lehenengo hurbilketa honetan aztertutako aldagaien

arabera.

25. grafikoa. Sorterrian geratu den familiari dirua bidaltzen duten latinoamerikarren portzentajea 

37G. Zure jaioterrian edo beste nonbait dauden zure senitartekoei dirurik bidaltzen al diezu? (baiezko erantzunen %)

Alde horiek bi migrazio-mota handi daudela adierazten dute: nabarmen ekonomikoa den migrazioa

(beharra edo hobekuntza direla eta) eta aldi baterako migrazioa (hasieran, behintzat), sorterrian

geratu ziren familiekiko konpromiso argia erakusten duena. Kasu horretan, iragankortasunezko

migrazio-estrategia baten aurrean egongo ginateke. Migrazio-estrategia horretan, familia bateko

kide bat edo gehiago beste herrialde batera joaten da lanera, asmo bikoitzarekin:

• Sorterrian geratzen diren gainerako senitartekoaren euspen ekonomikoan laguntzea.

• Sorterrian jarduera ekonomikoari ekiteko nahikoa diru aurreztea, etorkizunean familiari sorte-

rrian jarduera horretatik bizitzea ahalbidetze aldera.
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26. grafikoa. Sorterriko familiari hilero bidalitako bataz besteko diru-kopurua eurotan 

37aG. Gutxi gorabehera, zer maiztasunekin eta zenbateko diru-kopurua bidali ohi duzu? Pentsa ezazu azkeneko urtean.

Migrazio ekonomiko hori ez da berria historian, baina aurreko migrazio-mugimendu handietatik

bereizten duena mugimenduaren iragankortasuna da. Iraganeko garaietan migrazioa, nagusiki,

herrialde promestu berrian behin betiko finkatzea bezala ikusten bazen ere, gaur egun migrazio

ekonomikoak iragankorrak izaten dira funtsean, bai migratzaileek berariaz horixe nahi dutelako, bai

eremu handi hartzaileetako migrazio-politikek hala xedatzen dutelako.

Bestalde, badira beste migrazio mota batzuk ere, bestelako estrategiak eta helburuak ezaugarri

dituztenak. Aspaldikoak dira eta hazkuntza edo estimulu pertsonaleko bestelako helburuei loturik

izaten dira. Horietan, familiei dirua bidaltzea ez da migrazio-mugimenduaren helburu nagusia, ez

eta mugimendu horren funtsezko elementuetako bat ere. Lehenengo migrazio mota Andeetako

herrialdeetako etorkinen artean izaten da ohikoa; bigarrena, aldiz, argentinarrek eta brasildarrek

erakusten dute gehien.

Sorterrira egindako diru-bidalketen ezaugarriei dagokienez, nabarmendu behar da bidalketak hile-

ro egiten direla nagusiki, hilero bidalitako diru kopurua 250 euro inguru izaten dela eta bidalketak

egiteko bitarteko erabiliena mintzaleku pribatuak izaten direla, finantza-entitateak baino gehiago,

eta Correos agentzia publikoa baino askoz gehiago.
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3. irudia. Migrazio-tipologiak

Nazioz gaindiko bestelako jarduerak

Lehenago aipatu dugun bezala, etorkinek beren sorterriekin dituzten parte-hartze eta konpromiso

sozialeko eta politikoko jarduera motak aztertuz gero, badirudi oraindik nahikoa denbora itxaron

beharko dela jarduera horiek zenbaitek nazioz gaindiko eremu esaten dieten horiek eratzeko beha-

rrezkoa den bolumen eta maiztasuna izan dezaten. Oraingoz, EAEn elkarrizketatutako latinoameri-

kar jatorriko biztanleei dagokienez, etorkin gutxik hartzen du parte sorterriko gizarte eta politika

arloetan, distantzian. EAEko etorkin atzerritarren helburuei (ekonomikoak izaten dira, funtsean),

laneko eta migratzaileen finkatzeko zailtasunei eta fenomenoa horren berria izateari dagokienez,

EAEko etorkin atzerritarren ezaugarriek momentuz eragotzi egiten dute migratzaileen eta beren sor-

terriaren artean lotura estuak ezartzen. Horixe bera gertatzen da tradizio handiagoa eta ibilbide

luzeagoa duten migrazio-testuinguruetan ere. 

Asimilazioa, gizartean arrakasta izateko estrategia edo estatus handiko taldeetako berezko

jarrera?

Hizkuntza, erlijioa eta nolabaiteko jardute eta jarduera bezalako kultura-adierazleen bitartez, latino-

amerikar etorkinek EAEn bere egiten duten kultura-bizikidetza modura hurbiltzen saiatu gara.

Zehazki, hauek ezagutzen ahalegindu gara:

• Ea beren sorterriko ohiturei eusten dieten (beren kultura mantentzea);

• Ea gizarte hartzaileko ohiturak berenganatu dituzten (kultura-asimilazioa);

• Ea bi prozesuak bateraezinak edo osagarriak diren, eta ea isolamendua (beren ohiturei eus-

tea, eta gizarte hartzailekoak bere ez egitea), asimilazioa (gizarte hartzaileko kulturako ezau-

garriak barneratzea eta beraienak alde batera uztea) edo bizikidetza aniztasunean (sorterri-

ko kulturako arauak mantendu eta gizarte hartzailekoak barneratzea) bezalako prozesuei

bidea ematen dien.

Migrazio ekonomikoa

BIDALKETAK

Funtsezko estrategia

BIDALKETAK

Kasu puntualak eta gutxi

Bestelako migrazio ekonomikoak

- Goi-mailako ikasketarik ez

- Egoera ez egonkorra eta, batzuetan, legez kanpokoa

- Sei urteko egonaldia baino laburragoa

- Itzultzeko asmoa

- Andeetako herrialdeak

- Goi-mailako ikasketak dituzte

- Egoitza egonkorra

- Sei urteko egonaldia baino luzeagoa

- Itzultzeko asmorik ez

- Argentinar edo brasildar jatorrikoak
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• Ea prozesu horietan esku hartzen duten faktorerik badagoen, eta, baldin badaude, zein neu-

rritan eta norabidetan jarduten duten. Hau da, ea zein aldagaik faboratu edo oztopatu deza-

keten sorterriko kulturako arauen mantentzea eta zein aldagaik faboratu edo oztopatu ditza-

keten akulturazio eta asimilazio prozesuak.

Aurrerago aipatu dugun bezala, latinoamerikarren kasuan helmuga-gizartearekiko kultura-antzeko-

tasuna (edo, gutxienez, kultura ofizialetako batekiko antzekotasuna) oso garrantzitsua da. Beraz,

zaila da izan daitezkeen asimilazio-prozesuen inguruko ondorio fidagarriak ateratzea. Erabilitako

datuak oinarri hartuta, baina, zenbait hipotesi edo lehenengo hurbilketa iragar ditzakegu:

• Sorterrian gaztelaniadunak ez ziren latinoamerikar etorkinek guztiz hartu dute gaztelania

EAEn erabiltzeko hizkuntza gisa. Gaztelaniaren gaineko ezagutza askoz ere handiagoa da

euskararena baino, baita gaztelania beren ama hizkuntza ez denean ere. 

27. grafikoa. Ama hizkuntza nazionalitatearen arabera (%)

43G. Zer hizkuntza erabiltzen duzu normalean etxean?

• Ama hizkuntza gaztelania ez dutenen artean, talde guztietan erabiltzen dute gaztelania etxe-

an beren ama hizkuntza baino gehiago. 

• Baldin sorterrian gaztelaniadunak ez diren pertsona horien bolumen eskasaren artean hiz-

kuntza-asimilazioaz hitz egin badaiteke, hori gaztelaniarako asimilazioa da, ezbairik gabe.

Izan ere, ama hizkuntza gaztelania ez duten latinoamerikar etorkinen artean hizkuntza-akul-

turazio prozesu gogorra dagoela adieraz dezakegu.

12. taula. EAEko hizkuntza ofizialen ezagutza (% nazionalitateka)
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Gaztelania Beste bat

Guztira Kolonbia Ekuador Bolivia Brasil Argentina

Gaztelania, ama-hizkuntza 82,5 94,2 93,1 91,9 3,9 86,6

Gaztelaniaren

ezagutza-maila

Ona edo oso ona 96,4 99,5 99,5 99,6 72,4 100

Erdipurdikoa edo txarra 3,3 0,4 0,2 0,0 26,9 0,0

Ezer ez 0,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0

Euskararen

ezagutza-maila

Ona edo oso ona 0,6 0,4 0,7 0,0 0,6 1,9

Erdipurdikoa 2,6 3,0 3,4 0,8 2,2 2,5

Txarra edo oso txarra 16,6 12,9 17,8 12,9 19,7 29,3

Ezer ez 78,5 81,7 76,2 84,6 77,0 65,0

43G. Zer hizkuntza erabiltzen duzu normalean etxean?

41a, bG. Zer maila duzu gaztelaniaz? Eta euskaraz?
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• Hain zuzen ere, latinoamerikar etorkinen artean euskararen ezagutza eta erabilera egiazki

bazterrekoa da zenbakiei eta proportzioei dagokienez, bai gaztelania ama hizkuntza dutenen

artean, bai eta ez dutenen artean ere.

• Norbere kabuzko erlijio-atxikipenari dagokionez, esan daiteke lau latinoamerikar etorkinetatik

hiruk katoliko erromatartzat dutela beren burua. Horren ondorioz, EAEn bizi diren latinoame-

rikarren gehiengo zabalak ez du behar izaten norbere erlijio-sinesmenei uko egite edo asimi-

lazio prozesurik, beraien sinesmenak euskal gizarteko tradizionalekin bat baitatoz.

28. grafikoa Erlijiorik ez duten latinoamerikarrak.

Talde bakoitzeko aldagaien proportzioa

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

• Horrek lagundu egiten du, ezbairik gabe, etorkin horiek euskal gizartean sartzeko eta inte-

gratzeko prozesuak errazten, ez baitute, ildo horretan, inolako mehatxurik antzematen; eta,

horrez gain, ez dute minberatasunik ez eta mesfidantzarik ere sortzen gizarte hartzailean.

Bestalde, eta arrazoi bera dela eta, latinoamerikar etorkinek ez dute estrategia hauetako

batera ere jo behar izan gatazkarik gabeko bizikidetza lortzeko: ez beren erlijio-sinesmenen

eta jarduteen asimilazioa, ez eta horiengatiko lotsa ere.
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• Ikusi da zaurkortasun handieneko eta estatus txikieneko pertsonak direla fededunenak, bai

norbere kabuzko erlijio-atxikipen mailetan, bai eta erlijio-jarduteak onartzean ere.

Zaurkortasun-egoera handiagoan dauden pertsonak (hezkuntza-maila txikia dutenak, adinez

nagusiagoak, egonaldi laburragoa dutenak, legez kanpoko egoeran daudenak, motibazio

ekonomikoak dituztenak...) erlijio-egitura instituzionalizatuetara atxikitzen dira; bestalde,

beste mota bateko etorkinek, heziagoek, gazteagoek eta itxaropen pertsonalak edo politiko-

ak dituztenek, eta abar, atxikipen txikiagoa erakusten dute.

• Bestalde, bestelako kultura-jarduerak mantentzea bateragarria izan ohi da gizarte hartzaile-

ko arauak barneratzearekin. Hala ere, ildo horretan, estrategiak oso bestelakoak izaten dira

aztertutako aldagaien arabera. 

29. grafikoa. Sorterriko eta bertako kultur-elementuen erabilera maila. Bataz besteko puntuazioak: Ezer ez (0)

eta Asko (5)-ren artean

57a, d, e, f, g, k, l, mG. Hemen, EAEn, bizi zarela…Zure herriko janaririk eta edaririk kontsumitzen al duzu? Eta hemengoa? Entzuten, dan-

tzatzen edo abesten al duzu zure herriko musikarik? Eta hemengoa? Ospatzen al dituzu zure jaioterriko jaiegunak? Eta hemengoak? Zure jaio-

terriko jendea bezala janzten al zara? Eta hemengoa bezala?

• Zaurkortasun handiagoko eta estatus txikiagoko egoeretan bizi diren pertsonak izan ohi dira

fidelen beren sorterriko kulturei, baina horrekin ez diote uko egiten euskal gizartearen aurre-

an irekitzeari. Behar gehien dutenek eta zaurkortasun handiena dutenek ez dute beren sor-

terriko kultura alde batera uzten, gizarte berrian hasten duten egotaldiaren hasieran eta behin

betiko geratzeko asmorik ez duten bitartean, behintzat.

Hitz batean, kultura-antzekotasunak eragin oso handia du etorkin horien artean; horrela, ez dago

bateraezintasunik beraien kultura-ezaugarriak mantentzearen eta hemengoak barneratzearen arte-

an. Ondorioz, badirudi ez dagoela kultura-itxialdirik; izan ere, etorkinek beren kulturako arau batzuk

mantentzen dituzten arren, gehiago direlako helmuga herrialdekoak diren eta barneratzen dituzten

ohiturak. Aipatutako itxialdia gertatzen bada, oso kasu gutxitan gertatuko da, eta beti estatus txi-

kieneko taldeen barruan.

Badirudi gizarte-, ekonomia- eta administrazio-egoera onak lotura duela akulturazio eta kultura-asi-

milazio handiarekin. Ditugun datuekin erabateko erantzunik eman ezin dugun arren, galdera hau

egin geniezaioke geure buruari: egoera edo ikasketa hobeak izateak edo antzekoek norbere kultu-

ra gutxiago balioestea eta gizarte hartzailekoa gehiago balioestea eragiten al du? Ala asimilazioak

aukera gehiago sortzen ditu? Asimilazioa arrakastaren sintoma da ala, hain zuzen ere, arrakasta-

ren kausa da? 
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Immigrazioaren eta etorkinen aurreko jarrerak. Usteen tipologia

Latinoamerikar etorkinen artean gehiengoaren iritzia aldekoa da immigrazioaren alderdi positiboak

nabarmentzen dituzten baieztapenei dagokienez; bestalde, haien iritzia nagusiki kontrakoa da irudi

negatiboa helarazten duten ideien inguruan; eta, azkenik, eztabaida dago integraziorako betekizu-

nak eta joan-etorriei mugak jartzen dizkien gaiei dagokienez.

13. taula. Immigrante eta immigrazioarekiko jarrerak (%). (ANH= Ados neurri handi batean; A= ados; EA/ED=

ez ados, ez desadostasunean; D= desadostasunean; DNH= Desadostasunean neurri handi bate-

an; EDE= ez du erantzuten)

Uste horiek lau motatan laburbil daitezke:

• Immigrazioa eskubide gisa, immigrazioaren aldarrikapena mugarik gabeko joan-etorri libre-

rako eskubidean eta herrialde aberatsek etorkinak hartzeko duten betebeharrean zehaztua.

Uste horiek ageriago daude estatus sozial txikia eta agiriei dagokienez egoera ezegonkorra

duten etorkinen artean, gizarte-maila baxukoenen artean, boliviar eta kolonbiarren artean,

ikasketa-maila txikiko pertsonen artean eta legez kanpoko administrazio-egoeran daudenen

artean.

• Immigrazioa kultura-anitzeko baikortasun gisa, hainbat kulturaren ekarpena nabarmentzen

duena, sorterriko kultura aldarrikatzen duena eta etorkinen sarrera mugatzeari uko egiten

diona. Uste sorta hori etorkin gehienek zabalki partekatzen dute.

ANH A EA/ED D DNH EDE Guztira

a) Herrialdeen artean pertsonek aske zirkulatzeko aukera balego, herrial-

de guztientzat izango litzateke mesede 31,7 45,4 11,1 7,1 1,9 2,8 100

b) Herrialde aberatsek herrialde pobreetako jendea onartu behar dute 32,0 44,8 13,3 5,5 1,6 2,8 100

c) Gizarte batentzat hobea da pertsona guztiek ohitura eta tradizio

berak izatea 6,4 23,1 14,8 36,4 16,4 2,9 100

d) Kultura-talde desberdinek seme-alabak ikastetxe bereizietan hezteko

aukera izan behar lukete, hala nahi izanez gero 3,3 17,1 16,3 37,2 20,7 5,4 100

e) Herrialde batek arazorik izan nahi ez badu, immigrazioari amaiera

eman behar lioke 2,8 7,8 11,9 42,9 29,9 4,8 100

f) Gutxiengoan dauden taldeetako haur asko dauden ikastetxeetan, ira-

kaskuntza-kalitateak behera egiten du 4,2 10,7 10,8 39,6 24,7 9,9 100

g) Etorkin batzuek probetxu handiegia ateratzen diote herrialde honetako

gizarte-babeserako sistemari 20,8 37,9 15,4 14,9 4,8 6,2 100

h) Etorkinen bizi-baldintzak hobetzeko ahalegin handiagoa egin behar

lukete agintariek 36,7 45,6 8,5 5,8 1,3 2,1 100

i) Etorkin batzuen erlijio-jarduerek arriskuan jartzen dute gure bizi-estiloa 9,8 16,6 15,8 33,7 16,8 7,3 100

j) Etorkinek, bertako biztanleek nahi ez duten lanpostuak hartzen dituz-

tenez, ekonomia hobetzeko aukera ematen dute 41,2 44,7 7,2 3,3 1,4 2,1 100

k) Onuragarria da gizartea kultura, etnia eta erlijio desberdinez osatuta

egotea 34,6 49,5 8,0 3,3 1,7 2,8 100

l) Gizarte batean erabat onartuak izateko, etorkinek alde batera utzi

behar lituzkete beren kultura eta ohiturak 3,0 5,1 7,3 44,3 38,5 1,9 100

m) Gizarte batek erlijio, etnia edo arraza ezberdineko jende-kopuru

mugatu bat soilik onar dezake 2,6 13,6 19,9 33,7 23,0 7,2 100

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

duzun esadazu.
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• Immigrazioa irakaskuntza eta erlijiorako mehatxu gisa; oso hedatuak ez diren usteek osatzen

duten arren, ageriago dago gizonezkoetan, pertsona gazteetan edo nagusietan eta ikasketa-

maila txikia dutenetan. 

• Immigrazioa asimilazio gisa, ohiturak partekatzeko beharra adierazten duen era berean, ikus-

pegi kritikoa erakusten du gizarte-babesa gehiegi baliatzen dutenekiko. Uste multzo hori

hedatuago dago estatus sozial txikiko taldeetan, besteak beste, boliviar jatorriko eta ikaske-

ta-maila txikiagoko pertsonen artean; aldiz, argentinar jatorriko pertsonek ez dute adostasu-

nik erakutsi.

Eskola-integrazioa, aniztasunaren aurrean, Europako gizarteen erronka handietako bat da. Ildo

horretan, latinoamerikar etorkin gehienek (% 64) uko egin diote etorkin asko dauden ikastetxeetan

irakaskuntzaren kalitateak behera egiten duelako ideiari, eta gutxiengoak baino ez du adierazi

baieztapen horrekin ados dagoela. Baina uste horrekin ados dauden latinoamerikarren ehunekoa

handixeagoa da arazoak zuzenean eragiten dieten pertsonen artean, hau da, EAEn beren seme-

alabekin eta familiekin biz idirenen artean (% 24,7 % 14,8aren aurrean).

Mehatxuaren hautematea

Harrera-herrialdeko bertakoen artean mehatxuaren hautemateak lotura izan ohi du immigrazioaren

aurkako jarrerekin. Gutxiengo etnikoen artean taldeen arteko lehia-egoerak (beste taldeetako kide-

ak lan-merkatuan lehiakide gisa ikustean oinarrituak, adibidez) aurreiritzizko jarrerekin eta exo-tal-

deak baztertzeko jarrerekin lotu ohi dira. Horrela, etorkinen artean immigrazioa mehatxu gisa ikus-

teak, alde batetik, gutxiengo etnikoen arteko harremanen egoeraren eta, bestetik, herrialde hartzai-

leko bertakoen eta etorkinen arteko harremanen adierazle bat ematen digu.

14. taula. Taldeen arteko mehatxuaren pertzepzioa (%)

Europako inkesta-lanetan antzemandako hiru mehatxu mota bereizi dira: mehatxu ekonomikoa,

segurtasunaren aurreko mehatxua eta kultura-mehatxua. Mehatxu ekonomikoa eta segurtasunaren

aurrekoa taldeen artean baliabideak lortzeko lehia ikusteko moduari lotuta dago, eta talde horien

aurreiritziak eta jarrera negatiboak azaldu ohi ditu. Segurtasunaren aurreko mehatxua herrialde

bakoitzeko kapital sozialaren mende izaten da, pertsonen arteko eta erakundeetako konfiantza-

maila gisa hartzen da; konfiantzazko gizarte-giro horrek gutxiagotu egiten ditu gizarteko aldaketen

aurrean (migrazio-mugimenduetatik sortuak, adibidez) izan daitezkeen mehatxuak. Bestalde, kul-

tura-mehatxua arrazakeria modernoa edo sinbolikoa deiturikoaren adierazpena da, eta beste tal-

deak gehiengo natiboaren edo norberaren taldearen nortasuna, ohiturak eta balioak arriskuan jar-

tzen dituelako sentimenduari dagokio. 

Asko Dezente Gutxi Batere ez Ez daki Guztira

a) Lana aurkitu eta mantentzea 20,9 21,8 20,4 35,8 1,0 100

b) Soldata baxuagoa irabaztea 22,9 22,5 16,8 36,4 1,5 100

c) Etxebizitza aurkitzea 22,4 22,7 18,8 34,9 1,2 100

d) Ospitaleetako itxaron-zerrendak 13,9 15,9 25,6 41,9 2,7 100

e) Kalitate baxuagoko hezkuntza 10,4 11,4 20,6 52,8 4,8 100

f) Hiritarren segurtasun eza 20,2 24,3 22,8 30,4 2,3 100

g) Nortasun kulturala galtzea 8,7 11,9 21,3 54,9 3,1 100

h) Bestelakoak 0,8 0,2 1,8 61,7 35,5 100

72G. Honako gai hauei dagokienez, beste herrialde batzuetako jendea sartzeak zuri edo zure sendiari eragin txarrak ekartzea kezkatzen

al zaitu?
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EAEn bizi diren latinoamerikarren artean, gehiago sentitzen dute mehatxu ekonomikoa (% 45) eta

hiritarren segurtasun eza (% 44,5) kultura-mehatxua baino (% 26). 

15. taula. Mehatxuaren pertzepzioa. Bertakoak 2004 - Immigranteak 2006. 

Erantzun-tartea1=Asko, 4=Ezer ez 

Latinoamerikar etorkinek eta euskal biztanleriak, biek erakutsi dute hiritarren segurtasun ezaren

gaineko kezka. Horiek bezala, gutxiengoak baino ez du ikusten immigrazioa nortasunaren meha-

txu gisa (% 21) (arrazakeria sinbolikoa).

Taldeen arteko jokabideak: euskaldunak eta beste talde batzuk

Taldeen arteko jokabideek adierazten dute zein den gizarte bateko gehiengoen eta gutxiengoen

arteko gizarte-giroa. Jokabide etnikoen gaineko azterlanek erakusten dute pertsonek gehiago

balioesten dutela beren taldea gainerakoak baino; hortaz, etorkinek gehiago balioesten dute ber-

tako gehiengo nagusia eta, azkenik, gutxiengoa duten beste taldeak. 

30. grafikoa. Beste taldeekiko sinpatia maila nazionalitateka

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. Batezbestekoak (Ez ditut atsegin=0; Atsegin ditut=10)

EEAAEEkkoo  bbiizzttaannlleerriiaarrii  iinnkkeessttaa  ((kk==11..778877)) LLaattiinnooaammeerriikkaarr  bbiizzttaannlleerriiaarrii  iinnkkeessttaa  ((kk==11..555577))

MMeehhaattxxuuaarreenn  ppeerrttzzeeppzziiooaa

Neurri handian

adostasuna eta

adostasuna

Neurri handian des-

adostasuna eta

desadostasuna

Neurri handian adostasuna

eta adostasuna

Neurri handian desadostasu-

na eta desadostasuna

a) Lana aurkitu eta mantentzea 26,6 72,9 42,7 56,2

e) Kalitate baxuagoko hezkuntza 17,5 80,8 21,8 73,4

f) Hiritarren segurtasun eza 50,1 48,7 44,5 53,2

g) Nortasun kulturala galtzea 19,3 78,9 20,9 76,2

72G. Honako gai hauei dagokienez, beste herrialde batzuetako jendea sartzeak zuri edo zure sendiari eragin txarrak ekartzea kezkatzen

al zaitu?
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Euskal herritarra 8,20 7,87 7,78 7,89 8,12

Kolonbiarra 8,87 6,79 6,33 6,20 5,89

EB 6,85 6,70 6,45 6,62 7,21

Argentinarra 6,79 6,38 6,19 5,93 8,54

Afrika Beltza 5,71 5,38 4,74 6,17 6,41

Asiarra 5,43 4,91 4,63 5,25 5,93

Ekialdeko Europa 5,24 4,80 4,80 5,14 5,56

Ipar Amerikarra 5,03 5,43 4,64 4,99 4,54

Maroko 3,65 3,65 3,13 3,99 4,59

Kolonbiarrak Ekuadortarrak Boliviarrak Brasildarrak Argentinarrak
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Euskaldunen gehiengodun taldea da hobekien balioetsia, eta aurreiritzi gehien dituen edo okerren

balioesten den taldea marokoarrena da. Azken horixe da 5 baino puntu gutxiago dituena 0 eta 10

arteko eskalan, eta balorazio horrekin bat datoz bertako biztanleak ere. 

Latinoamerikarrek (bereziki ekuadortarrek, boliviarrek eta kolonbiarrek) balorazio okerragoa ema-

ten diete ekialdeko Europako herritarrei EAEko bertakoek baino, eta afrikarrak eta asiarrak bezala-

ko bestelako etorkin taldeek baino balioespen okerragoa dute. Ziur aski, taldeen arteko lehia balo-

razio honen barruan egongo da. Azkenik, boliviarrek baloratzen dituzte gaizkien asiarrak eta maro-

koarrak.

31. grafikoa. Euskaldunekiko sinpatia maila adinaren arabera

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

gin eta 10 = atsegin ditut.

40 urtetik gorakoek baloratzen dituzte euskaldunak hobekien; horrekin ez datoz hain bat ordea

gazteak (18 eta 29 urte artekoak).

Akulturazio- eta nortasun-jokabideak: jatorri-herrialdea versus harrera-herrialdea (Euskal

Autonomia Erkidegoa)

Laburbilduz, emaitza hauek nabarmendu daitezke:

• Latinoamerikarrek esparru pribatuan sorterriko ohiturak gordetzeko nahi handia erakutsi dute:

familia, adiskideak eta erlijio-ohiturak. Baina ez dira baloratu sorterriko ohiturak eremu publi-

koan: lana, gizarte-ongizateko sistema eta politika. Ondorioz, ia latinoamerikar guztiek nahi

dute Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-ongizateko sistema hartzea, bai eta bertako siste-

ma politikoa eta lan-ohiturak ere. 

• Esparru pribatuei dagokienez, nahi-jarrera bitartekoa mantentzen du; nazionalitateen arabe-

ra, boliviarren artean Euskal Autonomia Erkidegoko adiskidetasun- eta familia-estiloak hartze-

ko nahia handiagoa da.

• Latinoamerikar guztiek asko balioesten dute familia. Hala ere, garapen sozioekonomiko txi-

kiagoa duten herrialdeetan sortuek (Kolonbia, Bolivia eta Ekuador) familiazaleagoak eta fede-

dunagoak dira argentinarrak eta brasildarrak baino.
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16. taula. Akulturazio-jarrerak (%)

32. grafikoa. Sorterriko eta euskal gizartearen ohiturekiko jarrerak 

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

nahi zenieke honako alderdi hauei dagokienez? 56G. EAEri dagokionez, euskal ohiturak hartu eta gorde nahi al zenituzke esparru hauetan?

• Latinoamerikarren ezaugarria da kultura-bitasun bereizia izatea. Esparru pribatuan lotura

emozionalenak mantendu nahi izaten dituzte, bereziki familiakoak, eta harreman horietan

balio-aldaketak askoz motelago gertatzen dira. Arlo publikoan, sorterriko ohiturei uko egiten

BBeerree  hheerrrriikkoo  oohhiittuurreeii  eeuuttssii:: Batere ez Gutxi Zerbait Dezente Asko ED/EDE Guztira

b) Familia (bikotekidearekiko harremana, seme-alabak

nola hezten diren 2,4 5,6 13,7 38,9 37,8 1,6 100

c) Lagunak (harremanetan jartzeko erak, laguntasuna-

ren balioa) 2,7 6,4 17,4 39,9 32,7 0,8 100

d) Erlijio-sinesmenak eta -ohiturak 7,5 9,3 21,6 31,3 26,3 4,0 100

a) Lanean (lan-mota, erritmoa, ordutegiak...) 17,4 24,0 24,7 23,1 9,4 1,5 100

e) Ongizate-gizartearen sisteman (osasun-laguntzara-

ko, hezkuntzarako eta etxebizitzarako irisgarritasu-

na) 24,9 31,0 24,9 16,0 7,1 2,1 100

f) Politika- eta gobernu-sisteman (gobernua nola auke-

ratzen den, nola banatzen den aberastasuna eta

boterea) 43,0 26,5 43,0 7,3 2,6 5,9 100

EEuusskkaall  oohhiittuurreeii  eeuuttssii:: Batere ez Gutxi Zerbait Dezente Asko ED/EDE Guztira

b) Familia (bikotekidearekiko harremana, seme-alabak

nola hezten diren 9,6 17,3 27,0 31,9 11,0 3,1 100

c) Lagunak (harremanetan jartzeko erak, laguntasuna-

ren balioa) 6,6 14,3 29,5 35,1 12,7 1,9 100

d) Erlijio-sinesmenak eta -ohiturak 15,1 19,5 28,2 23,2 7,8 6,2 100

a) Lanean (lan-mota, erritmoa, ordutegiak...) 3,3 10,0 23,8 41,9 19,0 2,0 100

e) Ongizate-gizartearen sisteman (osasun-laguntzara-

ko, hezkuntzarako eta etxebizitzarako irisgarritasu-

na) 2,6 5,1 14,3 44,1 32,2 1,9 100

f) Politika- eta gobernu-sisteman (gobernua nola auke-

ratzen den, nola banatzen den aberastasuna eta

boterea) 10,3 6,7 17,9 39,7 18,2 7,3 100

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

eutsi nahi zenieke honako alderdi hauei dagokienez?

56G. EAEri dagokionez, euskal ohiturak hartu eta gorde nahi al zenituzke esparru hauetan?
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diete eta gizarte hartzailekoak berenganatu nahi izaten dituzte. Datu horrek Europako herrial-

deetan ikusitakoa baieztatzen du. Alegia, herrialde horietan etorkinek bertakoek baino gehia-

go balioesten dituzte estatu demokratikoen lorpenak (sistema politikoa eta gizarte-ongizate

estatua), nahiz eta herrialde horietako bertakoek baino diskriminazio gogorragoa jasaten

dutela ikusten duten.

Euskal gizartearen jokabideak: harreratik diskriminaziora

Puntu hauetan laburbil daitezke diskriminazio-esperientziak:

• Bi etorkinetatik ia batek baieztatu du noizbait diskriminazio-esperientziaren bat izan duela. 

17. taula. Hautemandako diskriminazioa (%)

• Esperientzia zuzenenei dagokienez -adibidez, euskaldunentzat mehatxu ekonomikoa direla

ulertaraztea-, etorkin gutxiagok jasan dute mota horretako diskriminazioa (% 52,2k adierazi

du inoiz ez duela jasan). Aldiz, diskriminazio-adierazpen sotilagoez galdetzean -esaterako,

ea begiradak, adierazpen negatiboak edo bestelako baztertze-jarrerak nabaritu dituzten

beren itxura fisikoa dela eta-, % 40,2k esan du inoiz ez duela horrelakorik jasan.

33. grafikoa. Sexua eta egoera administrazioaren arabera hautemandako aurreiritzia

59G. Zer iritzi uste duzu dutela euskaldunek zure herriko etorkinei buruz?

Bataz bestekoak (Oso txarra=1; Oso ona= 5)

Inoiz ez Ia inoiz ez Batzuetan Dezentetan Askotan ED/EDE

Diskriminazio ekonomikoa 52,2 18,6 18,2 6,2 4,1 0,7

Diskriminazio fenotipikoa 40,2 20,4 25,7 6,7 6,5 0,4

58aG. EAEn egon zaren bitartean: zenbateko maiztasunarekin adierazi dizute euskaldunentzat mehatxu ekonomiko bat zarela (lana ken-

tzen diezu, gizarte-laguntzez baliatzen zara, etab.)

58bG. EAEn egon zaren bitartean: zenbateko maiztasunarekin sentitu zara baztertuta, begiradak sumatu dituzu, zure itxura fisikoa dela-

eta esaldi negatiboak entzun dituzu edo bazterkeria-jarrerak sumatu dituzu, jende euskaldunarengandik?
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• Sorterriaren irudia hautemateari edo talde-aurreiritziei dagokionez, batez bestekotik hurbil da:

1 eta 5 arteko eskalan hiru punturen inguruan. Hortaz, EAEko biztanleen % 14k bakarrik hau-

tematen ditu negatiboki bere herrialdeko pertsonak.

• Latinoamerikako nazionalitate guztietako emakumeek adierazi dute gizonek baino diskrimina-

zio-esperientzia gehiago izan dutela, eta aurreiritzi negatibo gehiago -bere herrialdeko jen-

dea gutxiago balioestea- jasaten dute EAEko biztanleen aldetik, gizonek baino.

• EAEn emandako denbora luzeagoa den heinean, hautemandako diskriminazio-mailak gora

egiten du arinki. 

• Egonaldiaren iraupena oinarri hartuta, diskriminazio handixeagoa ikusten da etorkinak zenbat

eta denbora gehiago izan EAEn finkatuta. Gai hori garrantzitsua da, etorkinek gizarte hartzai-

lean denboran zehar izan ditzaketen egokitzapen-zailtasunak erakuts baititzake. Nortasun

etniko gogorrarekin eta gutxiengoen berdintasunaren aldeko aldarrikapenarekin ere lotu dai-

teke (izan ere, nazio-nortasun sendodun taldeak izaten dira diskriminazio handiena jasan

dutela adierazten dutenak), edo iritzi informatuago eta girotuagoarekin.

• Jatorri herrialdekako aldeei dagokienez, bertakoek hobekien balioesten dituzten taldeek

(argentinarrek, esate baterako) diskriminazio-esperientzia gutxiago jasan dituztela adierazi

dute. Aldiz, kolonbiarrek beren sorterrikoen taldeen aurrean aurreiritzi negatiboa ikusi dutela

esan dute. Era berean, elkarrizketatuen administrazio-egoerak ere aurreiritziaren hautematea

aldatzen du: gizarteratzeko oztopo gehien izaten dituzten etorkinek izaten dute administrazio-

egoera ezegonkorra eta, gainera, euskal gizarteak haien inguruan du aurreiritzi gehien.

• Latinoamerikar etorkinen artean gehiengoak (% 63) uste dute euskaldunek begikotasunez

hartzen dituztela latinoamerikarrak, baina % 31k modu negatiboan hartzen direla deritzo. %

3k baino ez du uste bertakoak bezala hartzen direla latinoamerikarrak.

• Esperientzia pertsonala hobeto balioesten da talde etnikoei dagokiona baino; eta hori Niaren

aldeko joeraren adierazpen gisa eta nortasun pertsonala defendatzeko modu bezala edo

norberaren egiazko esperientzia taldeari helarazteko era gisa interpreta daiteke.

Diskriminazioaren hautematearen eta gabezia pertsonalaren arteko baliokidetasunik eza ere

erakusten du (merezi dutena lortzen ez dutela pentsatzea), bai eta taldearen gabezia edo

senideen artekoa ere (gehiengoarekin edo beste talde batzuekin alderatuta, bere taldea oke-

rrago hartua dela uste izatea).

Aldeak jatorri herrialdeka eta gizarte-mailaka

Gutxiengo etnikoa izatearen esperientzia jatorri-taldearen eta kide diren taldearen gizarte-mailaren

mende izaten da. Hortaz, gizarte-maila hobean dauden taldeek (argentinarrek, adibidez) gutxien-

go etnikoen esperientzia gutxiago erakusten dituzte, euskaldunek jokabide positiboagoak izaten

baitituzte haiekiko, beste herrialde batzuetako etorkinekiko baino. Kapital sozial eta kultural gehia-

go izaten dute, eta bazterketa-, diskriminazio- eta aurreiritzi-esperientzia gutxiago jasaten dituzte.

Halaber, latinoamerikarren immigrazioan emakumeek jokabide negatibo eta bazterketa- eta diskri-

minazio-esperientzia gehiago jasaten dituzte gizonek baino. 
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34. grafikoa. Hautemandako aurreiritzia sexua eta nazionalitatearen arabera

59G. Zer iritzi uste duzu dutela euskaldunek zure herriko etorkinei buruz?

Bataz bestekoak (Oso txarra=1; Oso ona= 5)

Gutxiengo etnikoa izatearen esperientzia nazionalitateen arabera alderatuz gero, hiru bloke bereiz

daitezke:

1) Argentinarrek diskriminazio-esperientzia eta aurreiritzi gutxi jasaten dituzte; mehatxu txikitzat

jotzen da etorkin gehiago etortzea eta endo-taldeko bizitasun baxua. Immigrazioa asimila-

zio gisa ukatzen dute eta kritikoagoak dira immigrazioa mugarik gabeko eskubide gisa ikus-

tearekin. Akulturazio-jokabide parekatuak dituzte, kultura-bikoak, eta beren nortasun-ikurrak

eta EAEkoak mantentzeko erdibideko nahia izaten dute.

2) Beste muturrean, Bolivia, Ekuador eta Kolonbiako etorkinak antzeko posizioetan daude:

endo-taldeko bizitasun handiagoa jasotzen dute, diskriminazio-esperientzia gehiago (bere-

ziki kolonbiarrek), eta mehatxu handitzat dute etorkin berrien etorrera (bereziki boliviarrena).

Beren herrialdeko izatearen eta nazio-harrotasunaren zentzu gogorra erakusten dute eta

euskaldun gisa nortasun baxua (bereziki boliviarrek); ondorioz, EAEra baino sorterrira bide-

ratuago diren jokabideak izaten dituzte. Immigrazioa mugarik gabeko eskubide ikustea

zabal dadila aldarrikatzen dute, bereziki boliviarrek. Etorkin horiek herrialde hartzaileko ohi-

turak berenganatzean eta asimilazioan oinarritutako fenomeno gisa ikusten dute immigra-

zioa.

3) Brasil tarteko posizioan dago: mehatxuaren hautemate baxua dute brasildarrek, talde-bizi-

tasun tartekoa eta akulturazio-jarrera bitartekoak eta kultura bikoak. Beren herrialdekoen

gaineko aurreiritziei eta diskriminazioari dagokienez gainerako latinoamerikarren posizio

antzekoan daude. Hala ere, diskriminazio-esperientzia gehiago jasaten dute eta hauen eta

argentinarren artean aldea dago.

Ongizatea, osasuna eta gizarteratzea

Etorkinen artean pertsonen arteko konfiantza-mailatik ateratako kapital soziala baxua da: % 29,5ak

adierazi du jende gehienarengan konfiantza izan daitekeela. Hala ere, aukeratzeko askatasunaren
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eta beren bizitzen gaineko kontrolaren ikuskera handia da etorkinen artean:  7,83 puntu; datuak

arinki altuagoak dira Espainiako biztanleen artean aurkitutakoa baino. 

35. grafikoa. Jendearekiko konfidantza (%)

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

duzu?

1 eta 10 arteko tartean, bizitzarekiko asebetetzea ere handia da (7,3 puntu). Egoera ekonomikoari

dagokionez, ordea, bertakoak pozago daude etorkinak baino.

Emaitza horiek baieztatzen dute ongizate pertsonalaren indizeak positiboak direla (indize horiek

maila pertsonalen eta pertsona artekoen araberakoak izaten dira, eta gaitasun pertsonalen balora-

zioa dakarte beraiekin); aldiz, bizi-baldintzei eta kapital sozialari loturiko mailak okerragoak dira

(etxeko ekonomiarekiko asebetetzea eta pertsonen arteko konfiantza).

18. taula. Bizitza, etxeko ekonomia eta osasunarekiko asetasuna, adinaren arabera (batazbestekoak)

Osasunaren arloan, osasun-maila ona dela uste da: % 87,6k oso ondo edo ondo sentitzen dela

adierazi du. Agian, etorkinek, beren osasunari dagokionez, ez dute izango euskaldunek bezain

ikuskera kritikoa: 25 eta 44 urtekoen artean, latinoamerikar etorkinen % 87,3k osasunez oso ondo

edo ondo dagoela esan du; eta hori bera esan du bertako biztanleen % 73k.

Etorkinen ongizateaz oro har hitz egin ordez, egokiagoa litzateke zehaztea zein talde dauden ego-

era zaurgarrienean eta zeinek erakusten duen bertakoen hurbilagoko profila. Horrela, argentinarrek

profil positiboagoa erakusten dute gainerako etorkinek baino, bai eta bertako biztanleek baino ere:

konfiantza gehiago dutela erakutsi dute, beren bizitzen gaineko kontrol handiagoa dutela uste dute

eta osasunez gainerako etorkinak baino hobeto daudela adierazi dute. Beste muturrean boliviarrak

daude, ondoez-indize handiagoak dituztelarik (gogobetetzea, hautemandako kontrola eta osasu-

29,5

1,7

6,6

62,2

Jendearen gehiengoaz fida

zaitezke

Inoiz ez duzu behar adina

kontu izango

ED

EDE

BBiizziittzzaarreekkiinn  aasseebbeetteettzzeeaa EEttxxeekkoo  eeggooeerraa  eekkoonnoommiikkooaarreekkiinn  aasseebbeetteezzeeaa OOssaassuunn--ppeerrttzzeeppzziiooaa

AAddiinnaa K Batez bestekoa D.T. K Batez bestekoa D.T. K Batez bestekoa D.T.

16-24 280 7,49 1,76 277 6,26 1,92 278 1,66 0,65

25-44 1.047 7,31 1,86 1.044 6,17 1,90 1.048 1,80 0,72

45-64 219 7,49 1,99 219 6,28 2,09 219 1,90 0,75

Guztira 1.546 7,37 1,86 1.540 6,20 1,93 1.545 1,79 0,72

*Bizitza/ekonomiarekin asebetetze-maila: Batere asebetetzerik ez=1; Erabateko asebetezea=10

**Osasun-pertzepzioa: Oso ona=1; Oso txarra=5

P62. Oro har, zenbaterainoko asebetetze-maila duzu zure egungo bizitzari dagokionez Mesedez, marka ezazu eskalan zure bizitzarekiko

asebetetze-maila?

63G. Eta zure etxeko egoera ekonomikoari dagokionez.

64G. Orokorrean, nola deskribatuko zenuke zure egungo osasun-egoera? Nolakoa da zure ustez?
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na). Kolonbiarrena profil berezia da: pertsonen arteko konfiantza txikia erakusten dute, baina kon-

trol pertsonal eta bizitzarekiko gogobetetze handia sentitzen dute.

Etorkinen artean ere ikus daitezke generoen arteko aldeak; oro har, ongizate-indizeak okerragoak

izan ohi dira etorkin emakumeen artean, gizonezkoen artean baino: pertsonen artean konfiantza

gutxiago dute, askatasun eta beren bizitzen gaineko kontrol txikiagoa dutela sentitzen dute eta osa-

sun okerragoa dutela uste dute. Boliviar emakumeak daude egoera okerrenean: oro har, bizitzare-

kiko eta ekonomiarekiko gogobetetze txikiena erakutsi dute.

36. grafikoa. Hautemandako osasuna nazionalitate, sexua eta adinaren arabera

64G. Orokorrean, nola deskribatuko zenuke zure egungo osasun-egoera? Nolakoa da zure ustez?

Bataz bestekoak (Oso ona=1; Oso txarra= 5)

Migrazio-proiektuaren balorazioari dagokionez, gehiengoak adierazi du euskal gizartean oso edo

nahiko sartuta sentitzen dela: hain zuzen ere, % 14,3k. Hala ere, konnazionalen gizarteratzeari

dagokionez, datu horiek behera egiten dute % 58,7ra. Autoestimuaren defentsarako modu gisa,

esperientzia pertsonala hobeto balioesten da kide diren nazionalitate-taldearena baino. Era bere-

an, elkarrizketatuen artean gehiengoak positiboki baloratzen dute beren migrazio-esperientzia.

Hortaz, % 77k, denboran atzera egin ahalko balu, berriz ere sorterritik emigratuko luke.

37. grafikoa. Migrazio-proiektuaren balorazioa (%)

76G. Azken batean, denboran atzera egiteko aukera izango bazenu, berriz ere irtengo zinateke zure herrialdetik, edo han geldituko zinateke?

Ziur aski, gizarte hartzailean egokitzea zehazten duten bi oinarrizko faktore daude: administrazio-

egoera eta egonaldiaren iraupena. Horrela, zenbat eta egonkorragoa izan etorkinen administrazio-

egoera, orduan eta hobeto sartuko dira euskal gizartean; eta, era berean, gizarte- eta kultura-ego-

1,56

1,71

1,77

1,82
1,85

1,96

1

1,25

1,5

1,75

2

18 eta 29 urte bitartean 30 eta 40 urte bitartean 40 urte baino gehiago

Gizonak Emakumeak

%3,9

%77,1

%17,7

%1,3

Berriz ere irtengo nintzateke

Han geratuko nintzateke

Bestela

ED/EDE

latinoamerikarrak_v2.qxp  09/04/2008  9:38  PÆgina 48



4949

Latinoamerikar biztanleria EAEn 2007 - Sintesia

kitzapenaren inguruko azterlanek erakutsi duten bezala, egonaldiaren iraupenak gizarteko eta kul-

turako ikaskuntza hobetzen eta egokitzapen-prozesua errazten laguntzen du. Gizarte- eta kultura-

egokitzapen mailan gertatzen dena agian ez da gertatuko osasunaren esparruan: osasunean, den-

boraren eraginez ez da egokitzapena hobetzen, nahitaez; eta, gainera, batzuetan estresa eta osa-

sun emozionalaren eta fisikoaren gaineko ondorioak areagotzen ditu.
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Bukatzeko, ondoriorik nabarmenenak honako hauek dira:

1. Latinoamerikar nazionalitateen sorterriko egoera, migrazio proiektua eta Euskal Autonomia

Erkidegoan izan duten finkatzea aztertzean ikusi dugunaren arabera, badirudi hiru faktorek

elkarren artean lotura handi samarra dutela: etorrera urteak, administrazio egoerak eta

nazionalitateak eta, batez ere, lehen biak. Berezitasun puntualei kalterik egin gabe, hiru fak-

tore horien elkarketak erregularki eragiten du kontsultatutako alderdi guztietan, eta erregu-

lartasun horiek gorde egin behar dira kolektibo horren migrazio-errealitatearen diagnostiko

egokiagoa egiteko. 

2. Irteteko arrazoietan oso erabiorra da abiapuntuko ikasketa maila. Sorlekuan goi-mailako

ikasketak izateak ondorioak izan ditu behar ekonomikoan baino gehiago estimulu pertsona-

len faktoreetan oinarritutako emigrazioan. Emigrazio kasu erdietan pertsonaren erabaki pro-

pioa dago, familiarena heren batean agertzen da, eta hamarretik batean adiskide edo bizi-

lagunen eraginez egiten da.

3. Elkarrizketatuen %80ak baino gehiagok beren bizitza hobetuko zela sinetsita utzi zuen sor-

terria. Hobetzeko aukera handiagoa zen lehen mailako ikasketak zituztenen artean eta ziur-

gabetasuna handiagoa zen ikasketa-maila handiagoa zutenen artean.

4. Orobat, itzultzeko gogoa askoz txikiagoa da behin betiko egoitza-baimena dutenen artean,

eta handiagoa halakorik ez dutenen artean. Bolivian jaioak dira erregularizazio txikiena dute-

nak eta berrikien etorri direnak, eta horiexek erakutsi dute finkatzeko gogo txikiena eta ego-

naldiaren ondoren itzultzeko nahi handiena. Beste muturreko egoeran daudenek (argentina-

rrak, kolonbiarrak) bertan geratzeko asmoa dute eta oso gutxik itzultzekoa. Baina, adminis-

trazio-egoeran gehiago eragiten du izandako egonaldiaren luzerak pertsonaren nazionalita-

teak baino.

5. Latinoamerikar jatorria duten etorkin gehienek ez dute inoiz jaso langabeziagatiko eta gizar-

te-larrialdiengatiko gizarte-laguntzarik, ez eta oinarrizko errentarik, GKEen laguntzarik eta

abar ere. Gaur egun, % 6,7k bakarrik jasotzen du oinarrizko errenta, %3,7k jasotzen ditu

gizarte-larrialdietarako laguntzak, % 1,6k langabezia kobratzen du, % 0,7k GKEen lagun-

tzak jasotzen ditu eta % 0,7k bestelako laguntzak. Datu horiek oso bestelakoak dira berta-

ko herritarren artean izaten diren estereotipo jakin batzuekin alderatuta; besteak beste, etor-

kinak gehiegi baliatzen direla gure gizarte ongizateko sistemaz.

6. Harremanak gero eta intimoago eta hurbilekoago bihurtzen direnean, etorkinek modu mai-

lakatuan aukeratzen dituzte beren herrikideak, euskal biztanleen gainetik. Horrela, elkarta-

sun eta laguntasun harremanetan ez bezala, latinoamerikar etorkinek elkarrekintza-maila

ona dute EAEko biztanleekin aisialdian, baina herrikideekin dituzten harremanak gehixeago

dira. 

7. Sorterrirako bisita ez da oso ohikoa izaten EAEn bizi diren latinoamerikar etorkinen artean,

baina horrek lotura handia du egonaldiaren  iraupenarekin eta egotaldiaren lege-egoerare-

kin. Nolanahi ere, nazioz gaindiko harremanak maiz izaten dituzte sorterrian dauden senitar-

tekoekin, adiskideekin eta herrikideekin. Urrutiko edo harreman transnazionala batez ere

senitartekoekin dute, eta gutxixeago sorterrian geratu diren adiskide eta herrikideekin.

8. Sorterrira egindako diru-bidalketen ezaugarriei dagokienez, nabarmendu behar da bidalke-

tak hilero egiten direla nagusiki, hilero bidalitako diru kopurua 250 euro inguru izaten dela
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eta bidalketak egiteko bitarteko erabiliena mintzaleku pribatuak izaten direla, finantza-enti-

tateak baino gehiago, eta Correos agentzia publikoa baino askoz gehiago.

9. Kultura-antzekotasunak eragin oso handia du latinoamerikarren artean; horrela, ez dago

bateraezintasunik beraien kultura-ezaugarriak mantentzearen eta hemengoak barneratzea-

ren artean. Ondorioz, badirudi ez dagoela kultura-itxialdirik; izan ere, etorkinek beren kultu-

rako arau batzuk mantentzen dituzten arren, gehiago dira helmuga herrialdekoak diren eta

barneratzen dituzten ohiturak. Aipatutako itxialdia gertatzen bada, oso kasu gutxitan gerta-

tuko da, eta beti estatus txikieneko taldeen barruan.

10. Aurrekoaren harira, badirudi gizarte-, ekonomia- eta administrazio-egoera onak lotura duela

akulturazio eta kultura-asimilazio handiarekin. Ditugun datuekin erabateko erantzunik eman

ezin dugun arren, galdera hau egin geniezaioke geure buruari: egoera edo ikasketa hobe-

ak izateak edo antzekoek norbere kultura gutxiago balioestea eta gizarte hartzailekoa gehia-

go balioestea eragiten al du? Ala asimilazioak aukera gehiago sortzen ditu? Asimilazioa

arrakastaren sintoma da ala, hain zuzen ere, arrakastaren kausa da? 

11. Latinoamerikar etorkinen artean gehiengoaren iritzia aldekoa da immigrazioaren alderdi

positiboak nabarmentzen dituzten baieztapenei dagokienez; bestalde, haien iritzia nagusiki

kontrakoa da irudi negatiboa helarazten duten ideien inguruan; eta, azkenik, eztabaida

dago integraziorako betekizunak eta joan-etorriei mugak jartzen dizkien gaiei dagokienez.

12. Latinoamerikarrek esparru pribatuan sorterriko ohiturak gordetzeko nahi handia erakutsi

dute: familia, adiskideak eta erlijio-ohiturak. Baina ez dira baloratu sorterriko ohiturak eremu

publikoan: lana, gizarte-ongizateko sistema eta politika. Ondorioz, ia latinoamerikar guztiek

nahi dute Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-ongizateko sistema hartzea, bai eta berta-

ko sistema politikoa eta lan-ohiturak ere. Beraz, kultura-bitasunaren alde daude. Esparru pri-

batuan lotura emozionalenak mantendu nahi izaten dituzte, bereziki familiakoak, eta harre-

man horietan balio-aldaketak askoz motelago gertatzen dira. Arlo publikoan, sorterriko ohi-

turei uko egiten diete eta gizarte hartzailekoak berenganatu nahi izaten dituzte.

13. Aurreko datuak Europako herrialdeetan ikusitakoa baieztatzen du. Alegia, herrialde horietan

etorkinek bertakoek baino gehiago balioesten dituzte estatu demokratikoen lorpenak (siste-

ma politikoa eta gizarte-ongizate estatua), nahiz eta herrialde horietako bertakoek baino dis-

kriminazio gogorragoa jasaten dutela ikusten duten.

14. Egonaldiaren iraupena oinarri hartuta, diskriminazio handixeagoa ikusten da etorkinak zen-

bat eta denbora gehiago izan EAEn finkatuta. Gai hori garrantzitsua da, etorkinek gizarte

hartzailean denboran zehar izan ditzaketen egokitzapen-zailtasunak erakuts baititzake.

Nortasun etniko gogorrarekin eta gutxiengoen berdintasunaren aldeko aldarrikapenarekin

ere lotu daiteke (izan ere, nazio-nortasun sendodun taldeak izaten dira diskriminazio han-

diena jasan dutela adierazten dutenak), edo iritzi informatuago eta girotuagoarekin.

15. Gutxiengo etnikoa izatearen esperientzia ez da nabari argentinarren artean eta handiagoa

da gainontzekoetan, batez ere boliviarren artean.

16. 1 eta 10 arteko tartean, bizitzarekiko asebetetzea ere handia da (7,3). Egoera ekonomikoa-

ri dagokionez,ordea, bertakoek pozago daude etorkinak baino. Osasunaren arloan, ez dute

euskaldunek bezain ikuskera kritikoa eta nazionalitateka aldaketak agertzen dira: etorkinen

ongizateaz oro har hitz egin ordez, egokiagoa litzateke zehaztea zein talde dauden egoera

zaurgarrienean eta zeinek erakusten duen bertakoen hurbilagoko profila. Horrela, argenti-

narrek profil positiboagoa erakusten dute gainerako etorkinek baino, bai eta bertako biztan-
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leek baino ere: konfiantza gehiago dutela erakutsi dute, beren bizitzen gaineko kontrol han-

diagoa dutela uste dute eta osasunez gainerako etorkinak baino hobeto daudela adierazi

dute. Beste muturrean boliviarrak daude, ondoez-indize handiagoak dituztelarik (gogobete-

tzea, hautemandako kontrola eta osasuna). Kolonbiarrena profil berezia da: pertsonen arte-

ko konfiantza txikia erakusten dute, baina kontrol pertsonal eta bizitzarekiko gogobetetze

handia sentitzen dute.

17. Gehiengoak uste du bere konnazionalak baino integratuago dagoela eta % 77ak denboran

atzera egin ahalko balu, berriz ere sorterritik emigratuko luke.
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Taulen aurkibidea

OOrrrr..

1. taula. Ikasketa-maila latinoamerikar nazionalitateen arabera. % horizontalak 88

2. taula. Elkarbizitza-motak sorterrian sexua eta adinaren arabera 1100

3. taula. Bizi-baldintzak sorterrian ikasketa-mailaren arabera (% bertikalak) 1122

4. taula. Emigrazioaren ondorioz hobetzeko itxaropena ikasketa-mailaren arabera

(% bertikalak) 1133

5. taula. Errodaltzeko asmoa sexua eta adinaren arabera (%) 1188

6. taula. Administrazio-egoera irregularra izatearen arrazoiak sexua eta adinaren

arabera (%) 2200

7. taula. Lan-egoera sexua eta adinaren arabera (%) 2211

8. taula. Lanpostu-mota sexua eta adinaren arabera (%) 2222

9. taula. Lanik gabekoak sexua eta adinaren arabera (%) 2222

10. taula. Erabilitako baliabideekiko asebetetze maila sexua eta adinaren arabera

(bataz besteko puntuazioa: 1-Ez naiz asebete-tik 5-Asko asebete naiz-era) 2244

11. taula. Sorterrian geratu diren familia eta lagunekin erabilitako hedabide ezberdi-

nen maiztasuna 3322

12. taula. EAEko hizkuntza ofizialen ezagutza (% nazionalitateka) 3366

13. taula. Immigrante eta immigrazioarekiko jarrerak (%) 3399

14. taula. Taldeen arteko mehatxuaren pertzepzioa (%) 4400

15. taula. Mehatxuaren pertzepzioa. Bertakoak 2004 - Immigranteak 2006. 4411

16. taula. Akulturazio-jarrerak (%) 4433

17. taula. Hautemandako diskriminazioa (%) 4444

18. taula. Bizitza, etxeko ekonomia eta osasunarekiko asetasuna, adinaren arabera

(batazbestekoak) 4477
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Grafiko eta irudien aurkibidea

OOrrrr..

1. grafikoa. Egonaldi-iraupena EAEn nazionalitateen arabera. % horizontalak 99

2. grafikoa. Etxebizitza-mota sorterrian 1100

3. grafikoa. Kontratu-motak sorterrian 1111

4. grafikoa. Kontratu-motak eta ikasketa-maila (% horizontalak) 1111

5. grafikoa. Nork hartu zuen emigratzeko erabakia? (%) 1133

6. grafikoa. EAEn lekutu aurretiko azken tokia 1155

7. grafikoa. Latinoamerikarrek EAEn geratzeko duten asmoa (%) 1155

8. grafikoa. Geratzeko asmoa administrazio-egoera eta nazionalitatearen arabera

(% bertikalak) 1166

9. grafikoa. Etxebizitza-jabetza motak EAEn (%) 1177

10. grafikoa.Bizikidetza-modalitatea EAEn (%) 1177

11. grafikoa.Jaioterria utzi zenuenetik, jaso duzu ala jasotzen ari al zara inolako pres-

takuntzarik? (%) 1188

12. grafikoa.EAEko hizkuntza ofizialen ezagutza: euskara eta gaztelania (%) 1199

13. grafikoa.Administrazio-egoera jatorriaren arabera (%) 1199

14. grafikoa.Erroldatze-maila jatorriaren arabera (%) 2211

15. grafikoa.Prestazio-ekonomikoen jasotzea (%) 2233

16. grafikoa.Baliabide ezberdinen erabilera (%) 2233

17. grafikoa.Lankideen, seme-alaben ikastetxeko kideen eta auzokideen nazionalita-

tea (testuinguruak ahalbidetzen duen kasuetan bakarrik). % 2244

18. grafikoa.Ikaskide eta lankiderik ez dutenen taldekako proportzioa aldagaien ara-

bera. (%) 2255

19. grafikoa.Gizatalde ezberdinek jasotako laguntasun maila. Talde bakoitzeko port-

zentaje banaketa 2277

20. grafikoa.Behin sorterritik atera ondoren, gutxienez behin itzuli diren latinoameri-

karrak (aldagaien araberako % ) 2299
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21. grafikoa.2005an sorterrira eginiko bidaien bataz b<estekoen zenbatekoa 3300

22. grafikoa.Sorterrira eginiko azken bidaiaren arrazoiak (K=746) 3300

23. grafikoa.Lagun eta aberkideekin nazioz gaindiko harremanak mantentzen dituz-

ten latinoamerikarren proportzioa. Taldeka aldagaien arabera 3311

24. grafikoa.Familia, lagun eta aberkideekin dituzten nazioz gaindiko harremanetan

erabilitako bitartekoak 3322

25. grafikoa.Sorterrian geratu den familiari dirua bidaltzen duten latinoamerikarren

portzentajea 3333

26. grafikoa.Sorterriko familiari hilero bidalitako bataz besteko diru-kopurua eurotan 3344

27. grafikoa.Ama hizkuntza nazionalitatearen arabera (%) 3366

28. grafikoa Erlijiorik ez duten latinoamerikarrak 3377

29. grafikoa.Sorterriko eta bertako kultur-elementuen erabilera maila. Bataz besteko

puntuazioak: Ezer ez (0) eta Asko (5)-ren artean 3388

30. grafikoa.Beste taldeekiko sinpatia maila nazionalitateka 4411

31. grafikoa.Euskaldunekiko sinpatia maila adinaren arabera 4422

32. grafikoa.Sorterriko eta euskal gizartearen ohiturekiko jarrerak 4433

33. grafikoa.Sexua eta egoera administrazioaren arabera hautemandako aurreiritzia 4444

34. grafikoa.Hautemandako aurreiritzia sexua eta nazionalitatearen arabera 4466

35. grafikoa.Jendearekiko konfidantza (%) 4477

36. grafikoa.Hautemandako osasuna nazionalitate, sexua eta adinaren arabera 4488

37. grafikoa.Migrazio-proiektuaren balorazioa (%) 4488

1. irudia. Euskal Autonomia Erkidegoan latinoamerikar etorkinek bertako biztanle-

ekin eta gainerako atzerritarrekin duten gizarte-harreman mota 2266

2. irudia. Aldagaien arteko harreman-egitura eta latinoamerikar etorkinek Euskal

Autonomia Erkidegoan ezartzen dituzten gizarte-harreman moten gaine- 2277

3. irudia. Migrazio-tipologiak 3355
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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. 

Lehenengo txostena aurkeztuko dugu hemen, latinoamerikarrei dagokiena:

Kolonbia, Ekuador, Bolivia, Argentina eta Brasil.
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