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ESTATUAK ETA ZUZENBIDEAK IMMIGRAZIOA

KONTROLATZEKO IZAN DITUZTEN ALDAKETAK

Iker Barbero

Administrazio Zuzenbidea, Konstituzio Zuzenbidea eta Zuzenbidearen Filosofia Saila

Zuzenbide Fakultatea

Euskal Herriko Unibertsitatea

Laburpena: Lan honen helburua da aztertzea zer aldaketa izan dituzten estatuak eta hura

osatzen duten zenbait elementuk, hala nola lurraldeak eta mugek, subiranotasunak eta zuzen-

bideak, nazioarteko migrazioen ikuspegitik. Hauxe da lanaren argudioa: estatua subiranotasuna

galtzen joan da zenbait alorretan, adibidez, ekonomian, ingurumenean eta telekomunikazioetan;

immigrazioa, berriz, boterea berresteko erabili da, bestetasuna eraikiz (legez kanpoko immigran-

te, gaizkile arrunt, fundamentalista edo terrorista potentzialak). Horretarako, estatuak itxi egin

ditu mugak, eta gotorleku transnazional eta selektibo bihurtu da. Gotorleku horrek mugatu egin

ditu migrazioak, bai jatorriko herrialdetik, bai kanpoko sarrera kontrolatuz, baita atzerritartasun-

araudi berezi bat eginez ere; izan ere, araudi berezi horrek barneko estratifikazioa indartzen

du, eta bestetasun-logika bat sortzen du nazionalen, erkidegokoen, atzerritarren eta legez kan-

poko egoeran dauden eta/edo kulturalki urrun dauden atzerritarren artean.
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ESTATUAK GLOBALIZAZIO-ARRISKUEI

ERANTZUTEKO IZANDAKO ALDAKETAK

Globalizazio neoliberalaren prozesuak eragin zuzena izaten ari dira migrazioak
kudeatzeko eran. Nagusiki, ekoizpen-merkatuarekin lotuen dauden fluxu-
arauketarako mekanismoak egokitzen ari dira eraginkortasun ekonomikoan
oinarritutako estrategia baten eskakizunetara: desarauketak, neoarauketak,
nazioz gaindiko erabaki-zentro edo erabaki-zentro transnazional berriak…
Globalizazioaren aldaketa-arau juridikoak jarraituz –informaltasuna, neoarauke-
ta, malgutasuna…– (Faria 2000), ad hoc araudi berri batek arautzen ditu migra-
zio “desiragarriak”, migrazio hori merkatuaren gorabeheretara egokitzeko.

Hankaz gora jartzen du horrek estatuaren alderdi soziologiko-juridikoa ulertze-
ko funtsezkoak izan diren bi autoreren ikuspegi nagusia, Weber eta Kelsenena,
hain zuzen1. Estatuaren errealitate juridiko eta sozialaren ikuspegi oso desber-
dinak bazituzten ere, bat zetozen biak estatuaren egungo aldaketak aztertzeko
funtsezkoa izango den kontu batean. Biek uste zuten estatua osatzen duten ele-
mentuak hauek direla: botereak bakarrik duen zuzenbidearen bidez, lurralde
mugatu batean zabaltzen den subiranotasuna erabiltzea. Gaur egun, ordea,
beharrezkoa da galdetzea zein den estatuaren eredu horren zeregina, eta zein
den estatua osatzen duten elementu horien egoera.

Habermas autorearen ustez (2000), adibidez, aurrez aipatu ditugun aldaketak
(nazioz gaindiko erakundeak sortzea, desarauketa…) estatuaren irudia ahul-
tzen ari dira, kontrolatzeko duen gaitasunari, legitimazio demokratikoa bilatze-
ari eta esku hartzeko gaitasunari dagokionez. Beste era batera esanda, estatua-
ren barne-subiranotasuna edo haren lurraldearen barruan gertatzen denaren
kontrola eta kanpo-subiranotasuna edo mugen kontrola gain behera doaz2.

7

1Weberren iritziz, estatua hauxe zen: “giza komunitate bat, lurralde jakin baten barruan –lurralde kon-
tzeptua funtsezkoa da definizioan– legezko indarkeria fisikoaren monopolioa izatea eskatzen duena (eta
eskuratzen du)” (1964:1056). Kelsenen ustez, berriz, hauxe da estatuaren ideiaren jatorrian dagoena:
“lurraren gainazalean gainerako eremuetatik ongi mugatuta dagoen eremu batean bizi den gizaki-taldea
da, eta botere izeneko nagusitasun-erakunde bat osatzen du” (1979:124).

1
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Dena den, Habermasek azaldutako zenbait oinarri onartuta, beste pentsaera-
ildo batek zehaztu egiten du estatua eta hura osatzen duten elementuak edu-
kirik gabe geratzen ari direlako ideia, eta azaltzen du, hori baino gehiago, esta-
tu batzuk (ez guztiak) beste eremu batzuetara aldatzen edo mugitzen ari dire-
la, munduko prozesuetara egokitzeko. Horixe da, nagusiki, Bob Jessop, Saskia
Sassen edota David Held eta beste batzuen tesia.

Jessopek, estatu kapitalistaren etorkizunari buruzko lanean (2008), zenbait esta-
tuk gaur egungo testuinguru politikoan garrantzi handiagoa lortzeko erabiltzen
dituzten hiru estrategia edo joera bereizten ditu.

Aipatzen duen lehenengo joera estatuaren desnazionalizazioa da; desnaziona-
lizazio horrekin esan nahi duena da, nazioz gaindiko eta nazioz azpiko erakun-
de instituzionalak sortzearen ondorioz, desegin egiten direla estatuko aparatu
nazionalaren lurraldea eta funtzioak.

Bigarrenik, estatuak gobernuan eta arauketan duen zeregina aldatzearen ondo-
rioz, erregimen politikoak desestatalizatu egiten dira. Lehen posizio pribilegia-
tu bat zuen, eta, orain, estatuek bezain besteko erabakitzeko gaitasuna edo era-
bakitzeko gaitasun gehiago duten erakunde eta korporazioek esku hartzen
duten espazioetan hartutako erabakien koordinatzaile, moderatzaile eta gauza-
tzaile soil bihurtu da estatua.

Eta, hirugarrenik, Jessopen ustez, politika publikoen erregimenak barneratzen
ari dira. Funtsezko eragile batzuk zabaltzen ari dira, atzerriko eragile eta insti-
tuzioak barne hartzeko; eta, era berean, eskualdeen arteko eta mugaz gaindi-
ko loturak garatzen ari dira tokiko eta eskualdeko agintarien eta gobernantza-
erregimenen artean hainbat erakunde nazionaletan. Helburua da estatu nazio-
nalaren beharrak egokitzea, nazioartera zabalduz edo hedatuz.

Azken finean, hauxe da Jessopek ondorioztatzen duena:

8
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2Habermasen ustez, estatuek autonomia galdu dute, “beren indarrak edukitzeko, eta, indar horien bidez,
herritarrak babestu ahal izateko beste eragile batzuek hartutako erabakien kanpo-ondorioetatik eta esta-
tuaren mugetatik kanpo sortutako prozesuen kate-ondorioetatik” (2000: 124). Horrez gain, koordinatze-
ko beharraren eta elkarrekiko mendekotasunaren ondorioz, gero eta erabaki gehiago hartzen dira esta-
tuen arteko (estatuz gaindiko) hitzarmenen bidez, eta, Habermasen ustez, erabaki horiek “iritzien
osaera eta borondate demokratikoen hareetatik ateratzen dira, nazionalak bakarrik diren hareetatik”
(idem). Azkenik, Habermasen iritziz, kapitalak deslurraldetzeko aukera eskuratu duenez, hau da, lurral-
de nazionaletik kanpo dauden merkatuetara fluktuatzeko aukera duenez, gutxitu egin dira estatuak legi-
timatzeko gizarte-politikak garatuz esku hartzeko dituen baliabideak. Hori dela-eta, sektore ekonomiko-
ak jartzen dituen jarraibideen mende geratzen da gobernuaren barne-politika (gizarte-balioak garatzea,
lana kudeatzea...), sektore ekonomikoak “irteteko aukerarekin” mehatxu egiten baitio, estatuaren eraba-
kiek murrizketak ezartzen dizkiotenean.
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“Hau ez da hainbat lurralde-estatu nazionalen batura zero den harreman baten
arabera jarduten duen eta fluxuetan oinarritzen den ekonomia globalizatzaile
bakar baten sorrera”, baizik eta “globalizazioari erantzunez, lurralde-estatu
nazionala berreraikitzeko saialdiak dira, edota lurralde-eskala berriak ezartze-
koa, botere publikoaren instituzioko puntu nagusi edo nodal gisa” (2008:238).

Sassenen ustez, berriz, estatua globalizazio-prozesuaren oinarrizko eragilea
izan da, eta hala da oraindik ere, nahiz eta subiranotasuna deszentralizatu egin
den, eta lurraldea, neurri batean, desnazionalizatu. Autore horrek dioenez, glo-
balizazio ekonomikoak –immigrazioaren alorrean ere, nahiz eta estatuak erabat
subiranoa dirudien oraindik ere alor horretan– birkonfiguratu egin du modu
partzial, selektibo eta batez ere estrategikoan, lurraldetasunaren eta subirano-
tasunaren elkargunea, lurraldetasuna eta subiranotasuna azken mendean zehar
eratu diren moduan hartuta3. Lurraldearen desnazionalizazioa korporazio trans-
nazionalen jardueren eta erregimen juridiko berriak –zati batzuetan oraindik–
sortzearen ondorio da. Horrek merkataritza askeko zona espezifikoak sortzea
eragin du; zona horiek eremu geografiko estatu-nazionaletan daude, baina
funtzionalki eta instituzionalki eremu oso desnazionalizatuak dira. Estatu nazio-
nalen jurisdikzioa estatu bakar baten subiranotasunaren eremutik kanpo dago-
en espazioetako prozesu eta erabakien sarean barreiatzen den espazioetan sar-
tzen dira nazioz gaindiko erakunde berriak eta erregimen juridiko pribatu
transnazionalak. Baina, Sassenen ustez,

“estatu-nazioaren izaera ezin da murriztuz doan garrantzi batera mugatuta geratu.
Estatuak bere zereginetako asko arautzeko gero eta gaitasun txikiagoa izatearen
arrazoia azaltzeko, ezin da soilik adierazi gaur egun munduko ekonomia baten
barruan jarduten dutela ekonomia nazional baten barruan baino gehiago. Estatua
bera funtsezko eragilea izan da prozesu globalak aplikatzeko, eta parte-hartze
horrek dezente aldatu du. Parte-hartzearen forma eta edukia aldatu egiten dira
herrialde oso garatu edo garapen-bidean dagoen herrialde izatearen arabera”
(2001:45).

Held eta beste batzuek, berriz, hainbat globalizazio-prozesutan eragina izan
duten elementu ugariren (merkataritza, indarkeria antolatua, migrazio-
mugimenduak, estatua…) errepaso zehatza egin dute, eta, prozesu horiek
aztertzean, hauxe ondorioztatu dute: “globalizazioak ez du ekarriko politikaren
amaiera, baizik eta politikak beste bide batzuetatik jarraitzea” (2002:555)4.

9

Estatuak eta Zuzenbideak immigrazioa kontrolatzeko izan dituzten aldaketak Iker Barbero

3Globalizaio-garaiko subiranotasunari buruz egin duen entseguan (2001), hauxe dio Sassenek:
“Desarauketa ez da estatuak kontrola galtzea soilik, estatuen arteko adostasunaren justaposizioa bate-
ratzeko funtsezko mekanismoa ere bada, eta globalizazioarekin jarraitzea du helburu, bai eta sistema
juridiko nazionalek kontratu-eskubideak eta jabetza-eskubideak bermatzeko instantziarik garrantzitsue-
nak izaten jarraitzea ere” (2001:44).

4“Gobernuari edo estatuari buruzko ideia, berdin dio gobernu edo estatu demokratikoa den edo beste
era batekoa den, jada ezin da komunitate edota estatu-nazio politiko itxi jakin baten ideia gisa soilik
defendatu. Helmuga politikoko komunitate baten ideia, kolektibitate autonomo batena, jada ezin da
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Egoera berri horrek, hau da, estatuak lurraldeko erakunde nagusi izateari utzi
eta kanpoko inputen mende egoteak, munduko egungo egoera berriaren kausa
eta ondorio diren zenbait zirkunstantzia sortu ditu: zenbait fenomeno ekologi-
ko, ekonomiko, epidemiko, kriminal eta migrazio-fenomeno egotea, mendebal-
deko gizarteetako agintari eta gizabanakoengan benetako zenbait segurtasun-
gabezia eta Anthony Giddensek aipaturiko “fabrikatutako” segurtasun-gabeziak
sortzen dituztenak (1994), eta egitura politiko eta juridiko tradizionalek
segurtasun-gabezia horiei irtenbiderik eman ezin izatea. Beckek “arriskuaren
gizartea” deritzona sortzen da horrela (1998, 2002).

“Arriskua da gizakiaren ekintzek etorkizunean izango dituzten ondorioak
(modernizazio erradikalizatuaren hainbat ondorio baztergarri) aurreikustearen
eta kontrolatzearen ikuspegi modernoa. Etorkizuna kolonizatzeko ahalegin
instituzionalizatu bat da, mapa kognitibo bat. Gizarte guztiek bizi izan dituzte
perilak, noski. Baina arriskuaren erregimena mota berri bateko funtzioa da: ez
da nazionala, globala baizik. Erabakitzeko prozesu administratibo eta teknikoa-
rekin oso lotuta dago. Aurrez, erabaki horiek kalkulagarritasun-arau finkoekin
hartzen ziren, bitartekoak eta helburuak edota kausak eta efektuak lotuz.
“Arrisku globalaren gizarteak” baliogabetu egin ditu arau horiek, hain zuzen.
(…) “Arriskua eta arriskuaren gizartea” kontzeptuak garai batean bateragarriak
ez ziren gaiak elkartzen ditu: gizartea eta natura, gizarte-zientziak eta materia-
ren zientziak, diskurtso bidez arriskua eraikitzea eta mehatxuen materialtasuna”
(Beck 2002:5).

Alde horretatik, interesgarria da autore horrek sortutako beste kontzeptu bat
ere: “estatu transnazional lankideak” kontzeptua, hain zuzen (Beck 2001).
“Terrorismo global” delakoa da estatu liberalen mehatxu nagusia, bereziki
2001eko irailaren 11ren ondoren5. Baina mehatxu hori beste arrisku batzuetara
ere pasa daiteke, haien artean azpimarragarrienak migrazioak eta delinkuentzia
antolatua; eta lankidetza transnazionala da segurtasun nazionala mehatxu
horietatik babesteko modu bakarra. Horregatik, estatuak desnazionalizatzera
eta transnazionalizatzera bultzatzen dituena, hau da, subiranotasunari uko egi-

10
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estatu-nazio bakar baten mugen barruan kokatu. Komunitate politikoen barruan eta haien artean bizi-
tzeko aukeren izaera zehazten duten indar eta prozesu funtsezkoenetako batzuk orain ez daude esta-
tu-nazioen esku. Egia da komunitate politiko nazionalen sistemak jarraitzen duela; baina, gaur egun,
haien eraginkortasuna mugatzen eta kontrolatzen duten prozesu eta egitura ekonomiko, administratibo,
legal, kultural eta erakunde-prozesu eta -egitura konplexuen barruan egituratuta daude” (2002:558-559).

5Nahiz eta Portilla Contreras autorearen ustez, adibidez, gaia ez den berria (2004), Becken iritziz, “meha-
txu terrorista globalizatuak lankidetza transnazionalaren eta multinazionalaren aro berri bat hasten du.
Ez du estatu nazionalen berpizterik ekarriko; nik estatu transnazional lankide deritzedanak sortzea eta
zabaltzea eragingo du. Berriro ikusi ahal izango dugu estatuen ekiteko gaitasuna, eta subiranotasun eta
autonomia nazionaletatik haratago zabalduko da, munduko mehatxu komun bati aurre egiteko estatuen
arteko lankidetzaren bidez eta horrek emandako boterearekin. Orain ikusten eta ulertzen ari dira hori,
estatu nazional ohien mugen barruko segurtasun pribatuari buruzko ustekabeko gai geopolitikoekin,
baina beste hainbat gairekin lotuta ere ager daiteke: klima-hondamendi baten mehatxua, munduko
pobrezia, giza eskubideak haustea edota gizakiaren duintasuna haustea kolonialismoaren ondorengo
estatu-munduan” (2001:26).
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tera bultzatzen dituena, mundu globalizatuan haien arazo nazionalak konpon-
tzeko duten interesa da. Beckek estatuaren lankidetza transnazionalaren bi pro-
posamen edo mota ideal aurkezten ditu: estatu kosmopolitak eta zaintza-
estatu edo zitadela transnazionalak.

Gutxiengo nazionalek eta globalizazioak sortutako migrazio-mugimenduek
estatuetan sortzen duten barne-aniztasuna mehatxutzat hartzen duten estatuek
ez bezala, estatu kosmopolitek “azpimarratzen dute beharrezkoa dela batera-
tzea autodeterminaziorako gaitasuna eta besteekiko (atzerritarrekiko) erantzu-
kizuna, muga nazionalen barruan eta haietatik kanpo” (idem: 26). Estatu kos-
mopolitek arazo globalei erantzuteko hartzen duten jarrera da arazo horiek
sortu zituzten kausak guztien artean geldiaraztea, eta identitate eta erlijio des-
berdinak batera bizi ahal izango direla bermatzea, tolerantzia konstituzionala-
ren printzipioaren bidez.

Aitzitik, zaintza-estatu edo zitadela transnazionalak estatu gotorleku direlakoen
parekoak dira; hau da, estatu horiek, barneko nahiz kanpoko segurtasuna
babesteko, polizia edo militarren behartze fisikoa erabiltzen dute, beharrezkoa
bada. Horrek hainbat balio baztertzea dakar, besteak beste, askatasuna, demo-
krazia eta giza eskubideak. Mendebaldeko zitadela edo gotorlekuaren defentsa
eta haietan egiten den defentsa etsai batzuen aurkakoa da; hain zuzen, desber-
dintasun nazional, erlijioso edota kulturalaren bidez eraikitako eta adierazitako
bestetasun batetik abiatuta zehazten diren etsai batzuen aurkakoa.

Becken iritziz, era horretako estatu bat gauzatzeak autoritarismo demokratiko-
ko politika bat ekarriko luke, portaera bikoitzekoa:

“Kanpoaldean, munduko merkatuekin era malguan; eta barrualdean, berriz, era
autoritarioan jokatuko lukeen autoritarismo demokratikoko politika bat sortu-
ko litzateke. Batzuek globalizazioaren onurak jasoko lituzkete neoliberalismo-
ari esker; eta globalizazioaren galtzaileen artean, berriz, terrorismoari eta atze-
rritarra denari zaion beldurra handitu egingo litzateke, eta berretnifikazioaren
pozoia zabalduko litzateke ongi dosifikatuta” (2001:26)

Laburbilduz, Beckek estatu kosmopolitari buruz egiten duen proposamena
nahi bat edo proposamen bat da oraindik, errealitate bat baino gehiago;
zaintza-estatu transnazionala, ordea, “izatearen” mailan dago; hau da, badago
nahikoa praxi dagoeneko existitzen dela esateko, eta horixe da hurrengo lerro-
otan argudiatzen saiatuko garena.

11
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ZUZENBIDEA ESTATU ZAINDARIETAN 

López Salak dio migrazioak fenomeno politikoak direla berez; izan ere, haien
ondorioz, “pertsona bat estatu baten jurisdikziotik beste baten jurisdikziora
transferitzen da, eta, kasu askotan, komunitate sozial eta politiko nazional bate-
koa izatetik beste batekoa izatera pasatzen da, behin betiko edo aldi baterako”
(2006:131-132). López Salak esandakoa parafraseatuz, esan dezakegu nazioar-
teko migrazioak prozesu juridikoak direla berez, antolamendu juridiko ugarik
eraikitzen baitute atzerritar-immigrante kategoria. Gainera, testu honetan zehar
erabiliko dugun argumentutik, azpimarratu behar dugu nazioarteko migrazioak
ez direla pertsona bat estatu baten jurisdikziotik beste baten jurisdikziora pasa-
tzea soilik, autore horrek adierazi duen moduan, baizik eta jurisdikzio ugari
horiek gainjarri egiten direla gero eta gehiago, eta pertsonen mugimenduak
kontrolatzeaz arduratzen den suprajurisdikzio batean sartzen direla.

1. Zuzenbidea segurtasunaren zerbitzura

Estatu zaindari transnazionalen garapenarekin lotuta, azkeneko hamarkadetan,
zuzenbide modernoa (itxuraz, edo, gutxienez ere, formalki, unibertsaltasunean,
justizia sozialean eta bermeetan oinarrituta dagoena) zuzenbide neoliberal
bihurtuz joan da; gizarte-kontrolaren parametro kriminologikoetatik eta eragin-
kortasunaren parametro ekonomizistetatik arriskua kudeatzea helburu duen
zuzenbide neoliberal, hain zuzen.

Fariaren ustez, estatuak egiten duen gauza bakarra “funtsean deszentralizatuak,
prozedurazkoak, eta, batez ere, bideratzaileak” diren arau eta instituzio juridi-
koak sortzea da,

“gerraostean estatu esku-hartzaileak garatu zituen eta kudeaketa makroekono-
mikoko politika keynesiarretan eta gizarte-ongizateko programetan oinarritzen
ziren arau eta instituzio juridiko oso zentralizatzaile, esentzial eta finalisten
ordez” (2001).

13
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Ongizatearen estatu keynesiarra uzkailtzearen ondorioz, eta gizarte-egitura tra-
dizionalen (familia, sindikatuak, komunitatea…) gainbeheraren ondorioz,
aurrez ezagutzen zuen segurtasuna eta ziurtasuna ematen zizkion elementu
juridiko, politiko eta sozialik gabe geratzen da gizabanakoa. Kontsumo-
mekanismoen mende eta justizia ekonomizista-kriminalaren eredu berri baten
mende bizitzea beldur horien antidototzat aurkezten da. Alde horretatik,
Melossik azpimarratzen du desbideratzeak handiagoak izaten direla krisi-
garaian (2007). Testu honetan argumentatzen den moduan, segurtasunaren eta
ongizatearen krisiaren giro hori da, hain zuzen, beldurrak areagotzen dituena,
eta ez alderantziz. Modernitatearen paradigma jakin batzuk gainbehera joate
edo aldatze horrek segurtasun-gabeziak sortzen ditu, eta segurtasun-gabezia
horiek kontrol- eta zigor-mekanismoak aktibatzen dituzte

Azkeneko hogei urteetan, “politika neoliberalak” eta “neokontserbadoreak”
elkartzearen ondorioz –Law and order ideia ospetsua, merkatuaren diziplina
eta diziplina morala uztartzen dituena–, gero eta kontrol gehiago ezarri zaizkie
pobreei, eta gero eta murrizketa gutxiago gainerakoen merkataritza-askatasunei
(Garland 2003:105). Joera juridikoak izan duen aldaketa hori, hau da, “miseria”
kontrolatzera bideratu izana, merkatuaren logika logika nagusi bihurtzeko hel-
buruaren ondorio da. Horretarako, gizartea kontrolatzeko teknikak behar-
beharrezko tresnak dira. Nahiz eta, alde batetik, ideologia neoliberalak
ekoizpen-bideak liberalizatzea eskatzen duen, bestetik, esku-hartze juridiko eta
hertsagarri handia eskatzen dio estatuari, desberdintasun-egiturak itxi ditzan,
haiek garatu ahal izateko6.

De Giorgik Tolerancia Cero [Zero Tolerantzia] lanean argudiatzen du gizartea
kontrolatzeko sistemen arrazionaltasun berria eta ekonomia lotuta daudela.
Horren adibide argi bat da segurtasun-ezaren indizeetatik abiatuta populazio-
taldeen kategoriak ezartzen dituzten probabilitate-kalkulu eta estatistiketan
oinarritutako hizkuntza aktuariala aplikatzea (2005)7. Dena den, teknika horren
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6Nahiz eta lan-desarauketa edo desarauketa ekonomikoak eta kontrol sozial eta juridikoak kontzeptu
antitetikoak diruditen, Bourdieuk aipatutako “utopia neoliberal handia” (1998) hori bera da, hain zuzen.
Bermatuta dago neoliberalismoak arrakasta izango duela, egituraren mehatxuak eta ezegonkortasunak
bermatzen dutelako. Hauxe adierazi du Wacquantek gai horri buruz: “sektore publikoa ahultzeko eta
desarautzeko proiektu neoliberalari aurre egin beharrean, estatu penalaren gorakada (Mendebaldeko
gizarte osoan, esan daiteke) beste alde bihurtu da, atzeko alde, baina oso adierazgarria hori ere. Miseria
kriminalizatzeko politika jartzen du martxan, gutxi ordaindutako soldata ezegonkorrak ezartzeko beha-
rrezko elementua baita, eta gizarte-programak birplanteatzen ditu –batera baitoaz–, murrizketak eta
zigorrak ezartzeko” (2000: 96).

7Aktuarial terminoak, autoreak azaltzen duenez, erreferentzia egiten die arrisku-faktoreak daudenean
aseguruei aplikatzen zaizkien prozedura matematikoei eta aseguru-etxeek primaren zenbatekoa kalku-
latzeko erabiltzen dituzten estrategia eta tresnei. Gai horren ildotik, Riverak eta Nicolásek hauxe adie-
razi dute: “identifikazio-, sailkapen- eta erabilera-prozesu horietan, informatika eta teknologia berriak
beharrezko tresnak dira, datuak (profilak, delitu-aurrekariak) gordetzeko eta prozesatzeko, eta zaintza
eta kontrola eraginkorrago egiteko” (2005:237).
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helburua ez da ez gutxitzea ez desagerraraztea, hura ezinbestekoa dela hartzen
baitu oinarritzat. Logika aktuarial aseguratzailearen helburua da arriskua birba-
natzea, gizarteak edo instituzioek arrisku-sortzailetzat ikusten edo sailkatzen
dituzten taldeak maneiatzea, edota, De Giorgik beste leku batean sortu duen
adierazpena erabilita, “eszedentziaren gobernua” (2006).

Bestalde, azken helburutzat eraginkortasuna duen eredu juridikoa eta kontrol-
eredua denez, eraginkortasun hori lortzeko bideetako bat da zigor-zuzenbidea
administratzea. Zuzenbide-estatuaren arrazionaltasun juridiko-formala, legezko-
tasun hertsia, aldatu egiten da, arrazionaltasun material bihurtzen da, estatu
legal, neoliberalismoaren estrategiak erabil dezakeen legezkotasun huts.
Horren azalpena, Ferrajolik dioen moduan, honako hau da:

“legezkotasun hutsaren axioma legea zigorraren eta delituaren beharrezko bal-
dintza izan dadin eskatzera mugatzen da (nulla poena, nullum crimen sine
lege), eta legezkotasun hertsiaren printzipioak, berriz, gainerako berme guztiak
eskatzen ditu zigor-legezkotasunaren beharrezko baldintza gisa (nulla lex poe-
nalis sine necessitate, sine iniuria, sine actione, sine culpa, sine iudicio, sine
accusatione, sine probatione, sine defensione)” (1995: 95)8.

Beraz, lausotu egiten da zigor-zuzenbidearen eta zigortzeko administrazio-
zuzenbidearen artean dagoen bereizketa, zigor-zuzenbidearen erabilera saihes-
teko, eta zuzenbide-estatuak dakartzan bermeak aplikatu beharrik ez izateko;
eta zigortzeko administrazio-zuzenbidea zigor-zuzenbidea baino baliabide era-
ginkorrago bihurtzen da populazio arriskutsuak erabili ahal izateko.

Laburbilduz, zuzenbide material baten sorrera da hau. Zuzenbide material
horrek ezaugarri espezifiko batzuk ditu: informalizazio juridiko-teknikoa, eta
bermeak galtzea. Helburu esplizitu bat du: segurtasuna. Eta helburu ezkutu bat
ere badu: proiektu politiko-ekonomiko neoliberalerako baliagarria izango den
zuzenbide bat sortzea. Horren ondorio nagusietako bat, orain ikusiko dugunez,
arau juridikoetatik abiatuta gizartearen egituraketa legitimatzea da; hau da,
gizarteak onartzea, segurtasun-ezari aurre egiteko, beharrezkoa dela jurisdikzio
edo estatutu juridiko bereziak sortzea.
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8Beste hitz batzuekin, autore berak hauxe dio: “Esan daiteke legezkotasun hutsa, ekintza guztiak legea-
ren mende jartzera mugatzen denez legea edozein dela ere, bat datorrela beti bere legitimazio forma-
larekin; legezkotasun hertsiak, berriz, oinarrizko eskubideen edukien mende jartzen ditu ekintza guz-
tiak, baita legeak ere, eta, beraz, bat dator bere legitimazio substantzialarekin” (idem: 857).
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2. Atzerritartasun Zuzenbidea: arrisku-talde berri batentzako zuzenbide

espezifikoa

Arriskuaren kudeaketan legezkotasuna gauzatzen dela argi eta garbi ikus dai-
teke populazioaren zenbait sektoretan. Aurreko lerroetan azaltzen joan garen
moduan, immigrazioa da, eta, zehatzago esanda, legez kanpoko immigrazioa
(Campesi 2007)9, susmoaren, etsaitasunaren eta kriminalizazioaren kulturak
oinarritzat hartzen duen fenomenoetako bat (Palidda 2009)10.

Azken hiru hamarkadetan, gizarteko arazo nagusietako bat bezala agertu da
agenda politikoan eta iritzi-inkestetan (Bigo 2004, Tsoulaka 2005), eta horren
arrazoi nagusia da mugitzeko askatasunak dakartzan arriskuak eragotzi nahi
direla, baina onura eta behar ekonomikoak kontuan hartuta, betiere11.

Gainera, arrisku-talde bat sortzeak, selektiboki kontrolatzeko aukera emateaz
gain, “errudun” bat sortzen du, eta hari egotz dakizkioke gizarteko arazoen
zama eta errua. Ikuspuntu sozioekonomiko batetik, langabezia handitzea,
ezkutuko ekonomia garatzea, ongizatearen krisia eta hiri-paisaia hondatzea
leporatzen zaizkio immigrazioari, bai eta Mendebaldeko demokraziaren eta
giza eskubideen aurkako mehatxua izatea ere. Komunikabide, instituzio eta
arau juridiko batzuek immigrazioaren gaineko diskurtso bat eraiki dute,
Santamaríak dioen moduan, metaforetan oinarrituta –gaztelaniaz, adibidez, ole-
ada, manada, avalancha eta halakoak erabiltzen dira–, arazo bat sortzeko:

“Erkidegotik kanpoko immigrazioari buruzko diskurtsoan behin eta berriz erre-
pikatzen denez, Europara migratzaile asko etortzeak –eta presio horri eutsiko
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9Campesik, “klase arriskutsu berrien kontrolari” buruzko testuan (2007), azaltzen du Europak legez kan-
poko immigrazioa kontrolatzeko duen joera horren ondorioz, Italian, adibidez, poliziak eta epaileek
tipologia berri bat sortu dutela: bizirik irauteko ezkutuko ekonomian diharduen edo krimen txikiak egi-
ten dituen legez kanpoko immigrantea. Prebentzioz atxilotzen dira, baina krimenari berari aurre egite-
ko baino gehiago, gizarteko zenbait segmentuk herritarren artean sortzen duten segurtasun-ezaren aur-
kako borroka zabaltzeko. Prozedura kriminal berriari esker, poliziak zehaztu dezake zenbateraino den
arriskutsua, baina ez pertsonaren ezaugarri moraletan oinarrituta bakarrik, baita haren nortasunean
oinarrituta ere.

10Alde horretatik, Paliddak dio kriminalizatzeak esan nahi duela “polizia eta zigor-sistema judiziala gehie-
gi tematzea, ofentsa kriminalik egin ez arren, edo egin badu ere, biztanleriako sektore jakin batekin,
edota, are gehiago, poliziak eta zigor-sistema judizialak neurtutako abusu, mehatxu eta jazarpen arbi-
trarioak egotea (…) estereotipo positibo eta negatiboen arabera; hau da, buruzagi eta ordezkari politi-
koek zabaldutako iritzi publikoan oinarrituta, gizartearen gehiengoak duen irudi sozial batekin nolabait
lotuta dauden aurreiritzien arabera” (2009:10-11).

11Bigok dioenez, “80ko hamarkadaren hasieratik, herrialde aberatsetako politikariek mehatxu gisa ikusi
zuten globalizazioa, pertsonen mugimendua, migrazio deitu zutena, eta ez aukera bat bezala. Onartu
zuten kapitalaren eta jende aberatsaren mugikortasuna, bidean zihoazen kontsumitzaileena eta turiste-
na, baina ez zieten mugitzeko askatasuna eman nahi izan pobreei, eskaleei, eta hondamendi ekologi-
ko, politiko eta ekonomikoetatik ihesi zihoan jendeari. Merkatuek eta politikariek (im)migrazioa segur-
tasun-gai gisa eraiki zuten” (2004:63).
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zaio etorkizunean, edo hazi ere haziko da–, eta oso kultura desberdinetakoak
diren immigrante asko egoteak “arazo sozialak” sortu eta handitu egiten ditu,
besteak beste, hauek: krisi ekonomikoa, herrietan segurtasunik ez egotea, lan-
gabezia, etxebizitza duin bat izateko aukerak gutxitzea, eskola-porrota, gizarte-
segurantzaren krisi fiskala, ghettoak edo pobrezia-poltsak sortzea, auzoak eta
hiriak hondatzea, eta, azken finean, herritarren bizikidetzako arazo sozialak”
(2002:125).

Wacquant-ek dioenez, immigranteak etsai komenigarriak dira; hau da, “gizar-
teko larritasun guztien ikur eta hartzaile” dira, nolabait (2001:203).

Migrazio-fluxuen kudeaketa eta kontrolari segurtasun-sindromea aplikatzeak
azken helburu bat du: zuzenbide berezi bat aplikatu ahal izango zaion eredu
juridiko bat sortzea. Zehazki, De Lucasek zioena gogora ekarriz, Atzerritartasun
Zuzenbidearen helburua bestetasuna eraikitzea eta kudeatzea da12. Kategoria
juridiko madarikatu hori bi aldagairen elkarketa da: legez kanpoko egoera eta
desberdintasuna (islama praktikatzea, azalaren kolorea, edota hitz egiteko doi-
nua). Azkeneko aldagai horrekin lotuta, hauxe dio De Lucasek beste leku bate-
an: 

“fototipo horren aurrean –hegoaldeko immigrantea, fundamentalista islamiko
eta terroristatzat hartzen dena batere kritikotasunik gabe eta orokortuz (baina
oso era eraginkorra da iritzi publikorako)– demokrazia eta zuzenbide-
estatuaren arau juridikoak ez aplikatzea justifikatzen da” (2002).

Rastros de Dixan. La islamofobia y construcción del enemigo en la era post 11-S

lanean (2009), fototipo hori nola eraikitzen den azaltzen duten hainbat testu
daude jasota. Lana kasu jakin bati buruzkoa da. 2008ko urtarrilaren 19an, jato-
rriz Pakistan eta Indiakoak ziren 11 pertsona, Raval auzoko (Bartzelona) mes-
kita batekin lotura zutenak, atxilotu egin zituzten, Bartzelonako metroan berei-
zi gabeko atentatu bat prestatzen aritzea leporatuta. Komunikabideek ustezko
salaketak egiaztatu gabe eta egiazkoak balira bezala aurkeztu zituzten, eta
horrek errugabetasun-presuntzioa deuseztatu egin zuen legalki. Adibide horrek
ongi erakusten du nola nahasten diren immigrazioa, islama eta terrorismoa, ins-
trukzio penaletan ohikoak diren poliziaren hipotesi eta zalantzazko susmoeta-
tik abiatuta, eta nola aurkezten dituzten gero komunikabideek, elkar hartuz eta
lankidetzan, mehatxua dagoeneko barruan dagoelako froga ukaezintzat;
mehatxu horri erantzuteko ekitea beharrezkoa dela adierazten dute, baina,
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12De Lucasek dioenez, “ameskeria da esatea immigrazioa Zuzenbideak kudeatzen duen fenomeno bat
dela, bestearen presentzia adierazten duela eta hari erantzuten diola. Aitortu behar dugu Immigrazio
Zuzenbideak –batez ere Atzerritartasun Zuzenbidea dena (salbuespenekin) edo, hobeto esanda, arrozte-
arena– immigrantea bestea delako ideia sortzen laguntzen duela –gizonezkoen eta emakumezkoen arte-
ko bereizketak ere egiten ditu; Zuzenbideak generoa sortzen du immigrazioaren gaian ere–; hau da,
immigrazioa arautu, kontrolatu eta mendean hartu beharreko kontu bihurtzen duten prozesuetan lagun-
tzen du. Taxonomiako (teogoniako) prozesu baten zati da hori, eta testuinguru oso zehatz batean gerta-
tzen da, lotura soziala zatitzen eta ezegonkortzen ari den testuinguru batean, hain zuzen, eta langileen
estatutua, soldatapekoena, mundu osoan degradatzea da horren ikurra” (De Lucas 2008b:217-218).
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batez ere, mehatxu horri aurrea hartzea dela garrantzitsua, edozein modutan
aurrea hartu ere13.

Bide horixe hartzen ari dira oihartzun publikoko zenbait jarduera juridiko, eta,
bereziki, adar penal-prozesala: immigrazioa kategoria arriskutsu gisa eraikitzea,
haren gainean zuzenbide desberdin bat aplikatu ahal izateko, edota, bestela,
araua bertan behera uzteko. Jarrera hori zenbait teoria ia belikotatik gertu
dago, hala nola Schmitten salbuespen-egoeratik eta Jakobsen etsaiaren zuzen-
bide penaletik, eta berriz agertzen da mehatxuen aurkako borrokan bermeak
malgutzea eta zorrotz ez hartzea justifikatzen duten gero eta tresna juridiko
gehiago dauden une batean14.

Etsaitasuna sortzearen ondorioz, De Lucasek dioen moduan, zenbait kategoria
sortzen dira, eta kategoria horien arabera jarduten du “etsaiaren aurkako”
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13Interesgarriak dira Ravaleko atxilotuen abokatu nagusia izan zen Benet Salellasen hitzak: “Zigor
Zuzenbidea gai labainkorretan sartu da hemen, eta bi aldetatik da labainkorra: alde batetik, aukera ema-
ten duelako lo dauden taldeak kriminalizatzeko, hau da, indarkeriazko ekintzarik prestatu edo egin ez
duten taldeak kriminalizatzeko, horretarako prest egon litezkeela susmatzen bada –ikertzaileek susma-
tzen dute–; eta, bestetik, hori leporatzeko arrazoiak, eta are gehiago proselitismoaz hitz egiten denean,
ikertutako pertsonek erlijioari dioten atxikipenean eta hirugarren herrialdeetan dauden pertsonekin
dituzten harreman pertsonal eta profesionaletan oinarritutako iritzi subjektiboak izaten direlako norma-
lean” (2009:67).

14Mendebaldeko herrialde nagusiek (Estatu Batuak, Frantzia, Italia, Erresuma Batua...) “etsai” kontzeptua
zabaldu dute, segurtasun-politikak gogortuz. Erresuma Batuak, adibidez, 2001eko Anti-terrosim, Crime
and Security Bill legean, finantziazio terroristari aurre egiteko neurriak eta komunikazioak kontrolatze-
ko neurriak jasotzen ditu, baina, horrez gain, terrorista izatearen susmagarri diren atzerritarrak kanpo-
ratzeko, erbesteratuak izateko zain daudenak atxilotzeko eta asilo-eskubidea ukatzeko eskumenak ere
ematen ditu. Prozesu horietan, “atzerritar-etsai” susmagarriak oso mugatuta izaten du defendatzeko
eskubidea, eta aurrekari bat sortzen zaio hamar urterako; hori dela-eta, haren hatz-markak gordeta
geratzen dira immigrazio- eta asilo-eskaeretarako, ez ditzan beste nortasun batzuk erabili herrialdean
sartu eta atentatuak edo beste krimen larri batzuk egiteko. 30. artikuluan dago, agian, Anti-terrosim Act
legearen pausorik argiena. Izan ere, artikulu horrek aplikaziorik gabe uzten du Giza Eskubideen alde-
ko Europar Konbentzioaren 5. artikulua –askatasun- eta segurtasun-eskubideei, atxiloketei, barneratze-
ei eta abarri buruzkoa–, salbuespen-arrazoiak emanez –Konbentzio horretako 15. artikuluaren arabera-
koak (mehatxuak edo gerra)–. Gai horri buruzko beste adibide paradigmatiko bat dugu dagoeneko
ospetsu egin den USA Patriot Act legea (Uniting and Strengthening America by Providing Apropiate
Tools Required to Interrupt and Obstruct Terrorism); lege horren bidez, 1978ko Foreign Intelligence
Surveillance Act legearen aplikazioko eremuak zabaldu ziren funtsean, eta bertan behera utzi zituen
1787ko Konstituzioaren laugarren zuzenketan aitortutako oinarrizko eskubide zibilak. Lege horrek, pro-
zesuetako zenbait berme bertan behera uzten dituenez, botere absolutua ematen dio gobernuari immi-
grazioaren eta disidentzia politikoaren aurka borrokatzeko. Terrorismo kontzeptua zabaldu egin da, eta
hor sartzen dira bai etxeko eremua, hau da, “etxeko” indarkeriazko ekintzak, “etxeko” talde politikoak
(globalizazioaren aurkakoak barne) eta haien laguntzaileak, bai terrorista izatearen susmagarri diren ez-
herritarrak. Azken horiek zazpi egunez atxilotuta eduki daitezke, kargurik aurkeztu beharrik gabe,
herrialdearen segurtasunerako arriskutsuak direlako aitzakiarekin. Gainera, legedi horren ildotik, agiri-
rik gabeko atzerritarrak atxilotuta eduki daitezke kanporatuak izan arte, fiskal nagusiak ez-herritarrak
segurtasun nazionala arriskuan jartzen duela pentsatzeko zentzuzko argudioak dituela ziurtatzeagatik
soilik. Ezinezkoa bada kanporatzea (aberrigabeak, haien herrialdeak ez baditu onartzen edo giza esku-
bideak errespetatzen ez dituen herrialde batekoak badira), pertsona hori denbora mugagabean egon
daiteke atxilotuta. Azken finean, eta Muñoz Condek etsaiaren Zigor Zuzenbideari buruz esan zituen hi-
tzak jarraituz, “Zuzenbidea, horrela ulertuta, Estatu Zuzenbide huts bihurtzen da; estatuak edo haren
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zuzenbideak instantzia bakoitzean (2004). Lehenik eta behin, “kanpoko etsaia”
dugu; hau da, legez kanpoko emigratzaile potentzial bihurtzen den pertsona.
Gero, “atariko etsaia” dugu, kanpoko muga-posturen batean dagoena, edota
barruan baina mugetako poliziaren kontrolpean (adibidez, aireportu batean).
Eta, azkenik, “barneko etsai” mota berri bat dugu, kanpotik etorri eta sartzea
lortzen duena, muga pasatu eta baimenik gabe estatuaren lurraldean bizitzen
jartzeko.

Arriskutsutzat jotzen diren gizarteko zenbait talderi berme batzuk kentzea
ezartzen duen estatutu-zuzenbide bat sortzeari buruz aritu gara; orain, inolako
legerik ez egotea normala den zenbait tokiri buruzko hausnarketa egingo dugu,
talde horientzako legerik ez egotea arautzat duten tokiei buruzko hausnarketa,
hain zuzen. Egungo salbuespenezko biopolitikaren helburu bihurtzeagatik,
pertsona-izaerarik gabe geratzen dira zenbait pertsona, eta Zuzenbidea bertan
behera uzten da etengabe pertsona horientzat. Giorgio Agamben-ek Homo
Sacer deitu die pertsona horiei, eta gizatasunik gabe bizitzeko egoerari, berriz,
bizitza soila. Horixe da, hain zuzen, Agambenek bere tesian azpimarratu nahi
duen salto kualitatiboa: 

“kokapenik gabeko ordena juridiko bati (salbuespenezko egoeraren kontzeptu
klasikoa, legea bertan behera geratzen baita bertan) ordena juridikorik gabeko
kokapen bat dagokio orain. (…) Salbuespenaren berezko ezaugarria da bazter-
tuta geratu dena ez dela arauarekin loturarik gabe geratzen; aitzitik, arauarekin
lotuta jarraitzen du bertan behera dagoenean ere” (1998: 30).

Agambenen ustez, bizitza soilaren edo salbuespenezko egoeraren egungo
kokalekuak, paradigmatikoa bada ere, kontzentrazio-esparruak dira. Izan ere,
kontzentrazio-esparruetan

“salbuespenezko egoera gauzatzen da, eta, horren ondorioz, bizitza soila eta
araua 'bereizezintasun-atalase' batean sartzen diren espazio bat sortzen da, ber-
din dio zer izen edo zer ezaugarri topografiko dituen; eremu horretan anker-
keriak gertatzea edo ez gertatzea ez dago Zuzenbidearen baitan, baizik eta aldi
baterako subirano gisa jarduten duen poliziaren gizalegearen eta sen etikoaren
baitan soilik” (1998:221-222).

Modernitatearen lotura funtzionalaren oinarrian dagoena da kokaleku bat
(lurraldea) eta antolamendu jakin bat (estatua), bizitza erregistratzeko arau
automatikoak bitarteko direla (jaiotza edo nazioa). Gaur egun krisian dago
lotura hori, eta krisi hori da kontzentrazio-esparruen izateko arrazoia. Izan ere,
nazioaren bizitza biologikoa zaintzea zuzenean bere funtzioen artean hartzea
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boterea kontrolatzen edo monopolizatzen duten indarrek une bakoitzean zehaztutako interesen mende
dago Zuzenbidea. Beraz, Zuzenbidea une bakoitzean estatuari komeni zaiona baino ez da, eta estatua-
ri komeni zaiona da etsaiei ahalik eta kalte eta min handiena egiten diena” (2005:171).
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erabakitzen du estatuak. Beraz, kontzentrazio-esparrua bizitzaren ezkutuko
arautzaile bihurtzen da ordena juridikoan.

Agambenek, bere ikerketan kontzentrazio-esparruak zentzu historiko batean
(Alemania, Jugoslavia...) eta egungo egoeraren aldetik (Guantanamo, Abu
Ghraib)15 lantzeaz gain, erreferentzia egiten die barneratze-esparruei eta -zen-
troei, aireportuetako eta portuetako atxikipen-zonei, han pilatzen baitira, aldi
baterako hasiera batean behintzat, agiririk gabeko atzerritarrak, errefuxiatu-
estatutua jasotzeko zain, edo beren jatorriko herrialdera edo beste herrialde
batera bidaliak izateko zain. Agambenen hitzetan,

“sistema politikoak orain ez ditu bizimoduak eta arau juridikoak eremu jakin
batean ordenatzen; orain, gainditzen duen kokaleku dislokatzaile bat du bere
barnean, eta edozein bizimodu eta edozein arau juridiko sar daitezke bertan.
Esparrua, kokaleku dislokatzaile gisa, oraindik bizi dugun politikaren matrize
ezkutua da, eta matrize hori bere metamorfosi guztietan ezagutzen ikasi behar
dugu, bai gure aireportuetako zones de attente zonetan, bai gure hirietako zen-
bait kanpoaldetan. Horixe da aurrez existitzen zen hirutasunari, estatu-
nazio(jaiotza)-lurralde hirutasunari, gehitu zaion laugarren elementu bereizezi-
na” (2003:224).

Europar Batasunean nahiz Estatuan hartutako arauketak eta politikak aztertuz,
adieraziko dugu Atzerritartasun Zuzenbideak, zentzu zabalean ulerturik, fun-
tzio hauek dituela:

• arrisku-taldeak eraikitzea
• immigrante estigmatizatuak sortzea
• immigranteei kanpoan eustea eta barruan dauden immigranteen kontrol

soziala
• haiek konfinatzea eta/edo lurraldetik kanporatzea.
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15Agambenek leku horiek aipatzen ditu, han dauden pertsonek ez dutelako Genevako Konbentzioak
ezarritako gerrako preso izaerarik, eta ez zaielako leporatzen Estatu Batuetako legeren bat hautsi izana.
Detainee soiltzat hartzen dituztenez, egitatezko subiranotasun baten mende daude, eta haien atxiloketa
ez du denborak bakarrik zehazten, izaerak ere zehazten du, ez dagoelako legearen barruan eta ez due-
lako kontrol judizialik.
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ATZERRITARTASUN ZUZENBIDEA LEGEZ KANPOKO

IMMIGRANTE KRIMINAL ESTEREOTIPOAREN SORRERAN

Atzerritartasun Zuzenbideak arau-mota guztiak erabiltzen ditu –Europako
zuzentarauak, atzerritartasun-legeak, araudiak, instrukzio administratiboak,
gizabideari buruzko tokiko araudiak...–, immigrazioa kontrolatzeko, eta horrek
etengabe arroztea dakar zuzenean, eta legez kanpoko egoera sortzea zeharka.
Atal honetan aztertu nahi duguna da nola erabiltzen duen estatuak
Atzerritartasun Zuzenbidea, Atzerritartasun Zuzenbidetzat hartuta pertsona
atzerritarrak estatuaren mugen barruko lurraldera sartzea, han geratzea eta han-
dik ateratzea kontrolatzeko arau eta instituzioen multzoa. Aurrez esan dugunez,
Zuzenbideak “beste juridiko” bat sortu nahi du; hau da, bestetasuna eraiki nahi
du, tratamendu juridiko berezi baten bidez kontrolatu ahal izango duen kate-
goria bat sortzeko, lanpostu prekarioenak beteko dituzten langileak emateko
lan-merkatuari, eta, azkenik, estatua osatzen duten elementuak –adibidez, subi-
ranotasuna eta lurraldea– berresteko, munduko aldaketek zalantzan jartzen
dituzten garai hauetan.

Alde horretatik, Espainiako antolamendu juridikoko Atzerritartasun Zuzenbidea
ikustea beharrezkoa den arren, ezin gara estatu bakar baten Zuzenbidera
mugatu. Horrexegatik, ikusiko dugunez, joera estatuen arteko lankidetza sus-
tatzea denez, Europar Batasunak ezarri duen kanpoko mugen eta muga kan-
poratuen sistema indartsua aztertuko dugu lehendabizi. Becken estatu transna-
zionalen mota idealetara itzuliz, lotura bat sortzen saiatuko gara Europako joe-
raren eta estatu transnazional zaindari ereduaren artean.

1. Immigrazioak duen zeregina Europar Batasuna delako zaintza-estatu

transnazionalaren eraikuntzan

Laurogeita hamarreko hamarkada erreferentziazko garaia da Europako lurral-
deko migrazioen kudeaketa aztertzeko. 1957ko Erromako Eratzeko Itunaren
sorreran zegoen ideia zen ondasunen eta kapitalen zirkulazio askerako espa-

3
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zio komuna sortzea. Ideia horrekin batera, estatu kideen arteko muga zatitzai-
leak kendu behar ziren, batetik, eta zerbitzuak eman behar zituzten langileek
mugitzeko askatasuna izan behar zuten, bestetik. Horrek zenbait mesfidantza
sortzen zituen; izan ere, kriminal, terrorista, trafikatzaile eta legez kanpoko
immigranteak lurralde berriaren barruan mugarik gabe mugitu ahal izateko
mehatxua zegoen. Ezinbestekoa zen konpentsatzeko neurriak hartzea, estatu
kideei segurtasuna emateko.

Alde horretatik, TREVI taldea sortu zen (nazioarteko terrorismo, erradikalismo,
estremismo eta indarkeriaren taldea); 1976az geroztik, estatu kideetako Justizia
ministroek eta Barne ministroek egindako bilera informalen bidez egiten zuen
lan, eta bi tresna sortu zituen, ahal zen neurrian, nolabaiteko barne-segurtasu-
na emateko.

Alde batetik, 1986an, ad hoc batzorde bat sortu zen immigraziorako; haren
zeregina zen kanpoko muga-postuen sistema eguneratzea, bisen politikak
koordinatzea eta faltsutzeari aurre egitea. Eta, bestetik, gero Schengeneko
Hitzarmena (1985) eta ondoren egin zen haren aplikazio-hitzarmena (1990)
bihurtuko zirenen bidea prestatu zen. Beraz, legez kanpoko immigrazioa, terro-
rismoarekin eta kriminalitate antolatuarekin batera, eragotzi beharreko meha-
txuen taldean sartu zen, eta Europako araudian iraun du gaur arte.

Schengenen garapenarekin eta gero Maastrichteko Itunean (1992) eta
Amsterdamgo Itunean (1997) sartzearekin, Europa gotorlekua deiturikoa sortu
zen. Europa gotorlekua kanpoko mugen sistema bat da, informazio-sistema
baten bidez kudeatua, eta estatuen arteko epaileen eta poliziaren lankidetzaren
bidez koordinatua; aurrerago ikusiko dugu zehatzago.

Behin betikoa izan ez arren, Maastrichteko Ituna edota Europar Batasunaren
Ituna pauso garrantzitsua izan zen immigrazioaren kontrola transnazionaliza-
tzeko, justizia eta barne-arazoen alorrak (VI. titulua) hirugarren zutabe delako-
an sartu zituelako. Alde batera uzten badugu Erkidegoaren zutabeko 100 c arti-
kulua, zirkulazio askeari buruzkoa (eta, beraz, baita bisen gaiari buruzkoa ere),
zentzu hertsian migrazio-politikekin lotutako xedapen gehienak Europar
Batasunaren Ituneko hirugarren zutabean zeuden, justizia eta barne-arazoetako
gaietako lankidetzari buruzko zutabean; hau da, gobernuen arteko trataera
zuten. K.1. artikuluan jasotzen da, zehazki, nazioarteko iruzurraren eta droga-
ren aurkako borrokarekin eta epaileen, aduanen eta poliziaren lankidetzarekin
batera, Europar Batasunaren interes komuneko gaiak direla mugak zeharkatze-
ari, asiloari eta immigrazioari buruzko politikak.
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Aipatutako testuan zehazten da migrazioaren gaian garrantzitsuak direla a)
hirugarren estatuetako nazionalek estatu kideen lurraldera sartu eta han zirku-
latu ahal izateko baldintzak; b) hirugarren estatuetako nazionalak estatu kide-
en lurraldean geratzeko baldintzak, lana lortzekoak eta familia berriz elkartze-
koak barne; eta c) hirugarren estatuetako nazionalen aldetik estatu kideen
lurraldean legez kanpoko immigrazio, egonaldia eta lana egotearen aurka
borrokatzea. Gai hori Europa mailara igotzeak esan nahi du, nolabait, immigra-
zioaren zaintzan lankidetzarako beharra aitortzen dela; hau da, ez dela baka-
rrik jardun behar, baizik eta estatuek elkarrekin lan eginez zainduko dutela
immigrazioa.

Maastrichtek eman zituen tresnak oso garrantzitsuak ziren migrazioaren kon-
trolean sakontzeko, baina zenbait arazo sortzen zituzten, bai hartutako eraba-
kien legezkotasunari zegokionez, bai gero martxan jartzeko eraginkortasunari
zegokionez (Monclús, 2004a). Lehenik eta behin, estatu kideetako adituen ba-
tzordeek eta burokrazia-sareak hartzen zituztenez erabakiak, Europako beste
instituzio batzuek –Europako Parlamentuak– eta gizarte-eragileek ezin zituzten
proposamenak egin. Horrez gain, zaila zen Europako egoitzetan (Parlamentuan
nahiz judizialetan) kontrolik izatea, politikak gauzatzeaz arduratzen ziren insti-
tuzioen (Europol, estatuetako poliziak...) gardentasun eskasagatik. Azkenik,
guztien adostasunez jarduteko baldintza zela-eta, beharrezkoa zen gobernuen
arteko lankidetza; horren ondorioz, prozedurak motelak ziren, eta ez ziren eza-
rritako epeak betetzen.

Hurrengo milurtekora igarotzean, bazirudien aldaketak egongo zirela eta etor-
kizunean berme gehiago egongo zela Europako immigrazioaren gaian.

Lehenik eta behin, Schengengo altxorra, Erkidegoaren altxorra, gehitu zen eta,
Amsterdamgo Itunaren bidez, immigrazioaren eta asiloaren gaia Erkidegoaren
eskumen izendatu zen, aurrez izandako arazoak konpontzeko, eta hartutako
erabakiei nolabaiteko kontrol eta legezkotasun demokratikoa emateko.

Kontseilu Europarrak 1999an Tamperen egindako goi-bileran, nahiz eta segur-
tasunari eta justiziari buruzko gaiak bakarrik jorratu ziren, hasiera batean
behintzat immigrazioaren tratamenduaren gaian aldaketa bat adierazten zuten
elementuak gehitu zituen. Lehenik eta behin, hizkera bakegile eta harkorra era-
bili zuen immigrazioarekin, baina ñabardurekin. Hirugarren nahiz laugarren
artikuluetan, haien jatorriko herrialdeetan lortu ezin duten eta emigratzera bul-
tzatu dituen askatasuna partekatzera gonbidatzen du legezko immigrazioa.
Europako balioek eta giza eskubideei buruzko araudiek eragiten dute, hain
zuzen, kanpoko mugak zeharkatu eta Europako lurraldean bizitzen jartzea era-
bakitzen dutenei bermeak emateko politikak sortzea.
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Dena den, bereizketa argi bat egiten da legezko immigrazioaren eta legez kan-
poko immigrazioaren artean. Legezko immigrazioa mugen kudeaketa koheren-
te baten ondorio da, eta, beraz, aipatutako onurak jasotzea merezi du; legez
kanpoko immigrazioa, berriz, nazioarteko delituzko jarduerekin lotuta dago,
eta, beraz, desagerrarazi egin behar da. Gainera, Kontseilu horrek ezarri zuen
erakunde eskudun bat sortu behar zela, Europar Batasuneko Oinarrizko
Eskubideen Gutuna sor zezan; 2000. urtean onartu zen Gutun hori. Beste hain-
bat eskubide unibertsalen artean (duintasuna, pribatutasuna, askatasuna), 18.
eta 19. artikuluetan, migrazioaren alorreko oinarrizko bi eskubide adierazten
ditu: asilo-eskubidea eta non refoulement printzipioa16, Tamperen onartutako
testuan asilo-sistema komun gisa agertzen direnak jada. Baina esan daiteke han
idatzitakoa gehiegizkoa dela, errepresiozko neurriak gehitzen dituelako halako
gutun batean; besteak beste, itzularaztea, kanporatzea eta estraditatzea.

Hirugarrenik, baterako garapenaren bidez immigranteen jatorriko herrialdeekin
batera lan egiteko aukera ireki zuen Tamperek; helburua zen “pobreziaren
aurka borrokatzea, bizi-baldintzak eta lanerako aukerak hobetzea, gatazkak
eragoztea, estatu demokratikoak indartzea eta giza eskubideak errespetatuko
direla bermatzea, bereziki gutxiengoen, emakumeen eta haurren eskubideak”.

Azkenik, Europar Batasuneko herritarren pareko eskubideak eta betebeharrak
aitortzera bideratutako integrazio-politika baten alde egiten du (nahiz eta ego-
naldiaren iraupenaren faktorearekin lotuta egon), bai eta “bizitza ekonomiko,
sozial eta kulturalean bereizkeriarik egon ez dadin, eta arrazakeriaren eta xeno-
fobiaren aurkako neurriak garatzea” sustatzearen alde ere.

Europar Batasunak hartu zuen bideak, bereziki Tampereko goi-bileraren ondo-
ren hartu zuenak, neurri batean, ematen zituen halako elementu batzuk, per-
tsona immigranteen eskubideak eta askatasunak aitortzen zituzten printzipio
bermatzaile eta kosmopolitetan oinarritutako migrazio-politiken etorkizun bat
planteatzeko.

Baina egoera itxaropentsu hura guztiz belztu zen 2001. urtearen amaieran,
2001eko irailaren 11ko atentatuen eraginez, eta immigrazioaren gaia segurtasu-
naren ikuspegitik eta terrorismoaren aurkako ikuspegitik ikustera itzuli ziren
berriro, modu are erradikalagoan, gainera. Argi geratu zen hori hurrengo goi-
bileretan, 2001eko abenduko Laekengo goi-bileran nahiz 2002ko Sevillako goi-
bileran.
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16Itzularazten, kanporatzen edo estraditatzen den kasuetan dauden beste berme batzuekin batera, prin-
tzipio horrek bermatzen du ez direla “heriotza-zigorra jasotzeko, torturatuak izateko edo beste zigor edo
tratu anker eta iraingarriren bat jasotzeko arrisku larrian” egongo liratekeen herrialdeetara itzuliko, kan-
poratuko edo estraditatuko.
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Laekengo goi-bilerak “askatasunaren, segurtasunaren eta justiziaren espazioa
indartzea” azpimarratu zuen, eta, horretarako, kanporatutako legez kanpoko
immigranteak berriz onartzeko akordioak egitea sustatu zuen17, eta legez kan-
poko immigrazioari eta gizakien salerosketari buruzko Batzordearen komuni-
kazioan oinarritutako ekintza-plan bat egiteko eskatu zuen. Kontseiluari eska-
tu zion asiloari, immigrazioari eta jatorriko herrialdeei buruzko informazioa tru-
katzeko sistema komun bat garatzeko, Eurodac aplikatzeko, eta Dublingo
Hitzarmena era eraginkorragoan aplikatzeko araudi bat egiteko, prozedura
azkar eta eraginkorrak izango zituena.

2002ko ekaineko Sevillako Kontseilu Europarrak legez kanpoko immigrazioa
eta hari era eraginkorrean aurre egitea landu zuen nagusiki, eta argi eta garbi
azaldu zuen zer bide berri hartu behar zuten Europako instituzioek: atsedenik
gabe borrokatzea legez kanpoko immigrazioaren aurka, baita jatorriko herrial-
deetan ere. Horretarako, kanpoko mugen sistemaren kudeaketa koordinatua-
goa eta integratuagoa eskatzeaz gain, hirugarren herrialdeekin lankidetzan ari-
tzeko eta berriz onartzeko akordioak egiteko ere eskatu zuen. Britainia
Handiko eta Espainiako gobernuek migrazioen kudeaketan eta kontrolean
laguntzen ez zuten jatorriko estatuen aurkako zigor esplizituak hartzea nahi
bazuten ere18, pizgarri ekonomizatu gisa edota garapen-programekin lotutako
“mehatxu” gisa geratu zen azkenean, interpretazioaren arabera: “herrialde
batek nahikoa ez laguntzeak herrialde horrek Europar Batasunarekin dituen
harremanak sendotzea eragotz dezake”.

Tesalonikan bildu zen Kontseilu Europarrak (2003) eta Hagako Programak
(2004)19 mugen eta aberriratzeen kudeaketa eraginkorra indartzeko beharra
azpimarratzen jarraitu zuten20, baina ez Sevillako goi-bileran bezain gogor.
Elkarrekiko integrazioa aipatzen da, bi noranzkokoa edota kulturen artekoa,
eragile guztiek parte hartzea foroetan... baina beti bertan bizi diren legezko
immigranteei erreferentzia egiteko. Legez kanpoko immigrazioak mehatxu bat
izaten jarraitzen zuen, eta Kontseiluaren bilerako testuak immigrazio-mota horri
pasatzen ez uzteko era guztietako puntako teknologia erabiltzea sustatzen zuen
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17Ikusi, halaber, Europako Batzordearen liburu berdea, 2002ko apirilekoa, aberriratzeen politika komu-
nari buruzkoa.

18Kontseilua baino egun batzuk lehenago, honelako tituluak irakur zitezkeen egunkarietan: “Blair eta
Aznar guztien aurka Sevillako goi-bileran. Legez kanpoko immigrazioa kontrolatzen laguntzen ez duten
herrialdeak zigortzea, Kontseilu Europarreko polemika nagusia”. El País, 2002/06/17.

19“Hagako programa: hamar lehentasun datozen bost urteetarako. Europa askatasunaren, segurtasuna-
ren eta justiziaren alorrean berritzeko elkarte bat” [COM (2005) 184 azkena]. Bruselako Kontseilu
Europarrean onartua.

20Kontseiluaren 2004/573/EE Erabakia, 2004ko apirilaren 29koa, kanporatuak izateko ebazpenak dituz-
ten hirugarren herrialdeetako nazionalak bi estatu kideren edo gehiagoren lurraldetik kanporatzeko
hegaldi bateratuak antolatzekoa.
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(FRONTEX, SIS II, identifikatzaile biometrikoak nortasun-agirietan, kontsul-
zerbitzu komuna Europan...).

Europako Konstituzioaren Itunak osatu nahi izan zuen Europa gotorleku ere-
duaren azken blindajea, konstituzionalizatu egin nahi izan baitzituen
Schengenen hasieratik egiten ari ziren migrazio-fluxuak kontrolatzeko politikak
diseinatu ahal izateko beharrezko neurriak (Monclús 2004a: 115). Lehenik eta
behin, Giza Eskubideen Europako Gutunean gertatu zenaren moduan, asilo-
eskubidea, kanporaketa masiboen debekua eta non refoulement printzipioa
finkatzeko artikuluetan (II-18 eta II-19), nahitaezko itzulerarekin lotutako zen-
bait jarduera (itzularaztea, kanporatzea, estraditatzea) gehitu ziren; horrek inpli-
zituki adierazten zuen itzultzeko neurri horiek legezkoak zirela konstituzional-
ki kontrolatzeko tresna gisa.

Bestalde, Zuzenbide eratorriko arauetara bidaltzen ditu kontrolerako arau-
tresna nagusiak. III. atalean (Europar Batasunaren politikak eta funtzionamen-
dua), askatasun-, segurtasun- eta justizia-espazioa aipatzean, xedatzen zen
mugak, immigrazioa eta asiloa kontrolatzeko politikei zegokienez, legeek edo
esparru-legeek garatuko zituztela gai horietako sistema komunei zegozkien
neurriak; eta, gero, zehatz-mehatz zehaztu zituen mugen, immigrazioaren eta
asiloaren kudeaketarekin lotutako hainbat neurri (III-265etik 267ra). Neurri
horiek mugak kontrolatzeko sistema eraginkorra bermatzeko neurriak ziren,
eta oso murriztaileak asilo-eskaerak eta bermeak aitortzeari zegokionez.
Artikulu horien barruan kanporaketa eta aberriratzea zeuden legez kanpoko
immigrazioaren aurka borrokatzeko politika komunaren tresna gisa, bai eta,
neurri horiek gauzatzeko, berriz onartzeko akordioak sinatzea ere.

Gainera, “estatu kideek beren lurraldean legalki bizi diren hirugarren herrialde-
etako nazionalak integratzeko ekintzak sustatzen eta babesten dituzten neu-
rriak ezartzea” (III-267.4) helburu zuten legeak emateko aukera jaso zuen;
horrek adierazten du integrazio-politikak zeharka soilik direla Erkidegoaren
migrazio-politikaren zati. Baina behin eta berriz egiten zitzaion erreferentzia
“estatuek beren mugen mugaketa geografikoan duten izaera subiranoari” (III-
265.3), eta “hirugarren herrialdeetatik besteren kontura edo norberaren kontu-
ra lana bilatzera etorri diren hirugarren herrialdeetako nazionalak lurraldean
onartzeko bolumenak ezartzeari” (III-267.5).

Laburbilduz, testuak –oker bada ere, konstituzional deritzonak– immigranteen
eskubide eta bermeak aitortzeari dagokionez, gai horri buruz aurretik zeuden
nazioarteko araudiek agindutakoa betetzeko beharrezkoa baino ez du jasotzen
–denbora luzez Europan bizi izan diren atzerritarrei europar herritartasuna
emateko aukera galtzen du–; eta, gainera, asilo, gizakiaren duintasun edota
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berriz elkartzeko alderdiak sartzen baditu ere, horiek berme konstituzional gisa
balio izan beharrean, fluxuen kontrolaren alorreko neurriak berresten dituzte
eta maila konstituzionala ematen diete.

Europak gaur egun immigrazioaren gaian duen joera aztertzeko eta ulertzeko
funtsezko elementu bat honako hau da: estatu kideek beren lurraldean legez
kanpo dauden hirugarren herrialdeetako nazionalak itzultzeko prozedura eta
arau komunei buruzko zuzentaraua, Europako Parlamentuarekin batera onar-
tua, 2008ko abenduaren 16an.

Immigrazioa terrorismoarekin lotzeko politikaren urterik beltzenak dei genitza-
keenak daude arau horren jatorrian. Zehazki, Europako Batzordearen liburu
berdea, 2002ko apirilekoa, aberriratzeen politika komunari buruzkoa.

De Lucasek (2008a) azaldu duenez, kode soziojuridiko batean, Zuzentarau
horrek ageriko funtzio bat eta ezkutuko funtzio bat ditu. Ageriko funtzioa
hauxe da: estatu kideen legediak bateratzea, legez kanpoko immigranteak kan-
poratzeko, itzularazteko eta aberriratzeko gaian. Zenbait herrialdek, besteak
beste, Espainiak eta Frantziak, bazituzten jada barne-prozedurak (Zuzentaraua
baino are bermatzaileagoak); beste batzuek (Erresuma Batua, Danimarka,
Estonia, Finlandia, Grezia, Irlanda, Malta, Herbehereak eta Suedia), berriz, ez
zuten mugaketarik kasu zehatz horretan.

Helburu horrekin, eta dagoeneko De Lucasek adierazitakoaren ildotik,
Zuzentarauak honako egoera eztabaidagarri hauek ditu:

• Zuzentarauko 3. artikuluak ezartzen du immigrantea bere jatorriko herrialde-
ra aberriratu, itzuli edo kanporatuko dela, Europar Batasunarekin
aberriratze-akordio bat duen iraganbideko herrialde batera, edota immigran-
teak joan nahi duen beste herrialde batera, onartua bada, betiere.

• 15. artikuluaren arabera, estatuek barneratze-zentroetan sartuta eduki ahal
izango dituzte, baita espetxeetan ere (16.1 artikulua), 18 hilabetera arteko
epean, kontrol judizial eskasarekin.

• Arauak (10. eta 17. artikuluak) aukera ematen du, halaber, “azken aukera
gisa eta ahalik eta denborarik laburrenean” bidaiderik gabeko adingabeak
ere barneratze-zentroetan sartzeko eta kanporatzeko. Horrez gain, ezartzen
du berriz hartzen duen estatuan tutore bati edota “harrera-zerbitzu egokiei”
emango zaiela adingabearen zaintza.
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• Nahiz eta doako laguntzaren aukera onartzen den –eskubidetzat hartu
gabe–, kanporaketaren ebazpenean dagoen informazioa, segurtasun
nazional-publikoaren arrazoiengatik eta beste delitu batzuk jazartzearen
arrazoiengatik, ezkutatu egin daiteke, eta, horrez gain, “hirugarren herrialde-
ko nazionalak ulertzen duen edota arrazoi zentzudunengatik ulertzen duela
pentsa daitekeen hizkuntza batean” idatzita egon daiteke (12. artikulua).

• Azkenik, ezartzen du (11.2 artikulua), legez kanpoko egoeran dagoen per-
tsona bat kanporatua denean, debekatu egingo zaiola bost urteko epean
Erkidegoko lurraldera berriz sartzea.

Bestalde, aurrez aipatutako ezkutuko funtzioari dagokionez, Zuzentarau
horrek, legez kanpoko dokumentu-egoeran dauden immigranteei, eta, berezi-
ki, Europako herritarrei, mezu hau bidaltzen die: legez kanpoko immigrazioa-
ri ahal den modu guztietan aurre egin behar zaiola. Asmo horri hiru eragozpen
jar diezazkiokegu, edo hiru kritika egin diezazkiokegu:

Lehenik eta behin, Europako arau hori baterako erabaki bidez izan da onartua,
Parlamentuak esku hartu baitu instituzio demokratiko gisa, eta horrek herrita-
rren aurrean mezu baztertzaile hori legitimatzen eta legeztatzen laguntzen du.

Bigarrenik, era horretako zehatzeko prozedura batean zenbait berme modu
hertsian bete behar ez izateak zabaltzen duen mezua da justifikatuta dagoela,
legez kanpoko immigrantearen kasuan, oinarrizko eskubide eta bermeak ber-
tan behera uztea; eta horrek zuzenbide-estatuaren oinarrizko printzipioak
hausten ditu: a) arbitrariotasun administratiborako aukera ematen du kontrol
judizialaren ordez (administrazio-agintariek erabaki ahal izango dituzte aldi
baterako barneratzeak); b) 18 hilabetera arteko barneratze-zigorra jar daiteke,
eta kanporatu egin daiteke falta administratibo batengatik; c) adingabeak bar-
neratzeko aukera ematen du, nahiz eta guztiz debekatzen duen hori adingabea
babesteko nazioarteko zuzenbideak; d) zaildu egiten du abokatuaren laguntza
izatea, mugatu egiten duelako norberaren prozedurari buruzko informazio
osoa jasotzeko eskubidea.

Hirugarrenik, non vis in idem maxima penala urratzen du. Izan ere, Erkidegoko
Zuzenbidera eta estatu kideen Zuzenbidera zigor laukoitza gehitzen du: kan-
poratzeaz gain, barneratu egiten da aurrez, gero debekatu egiten da bost urte-
ko epean Schengen lurraldera itzuli ahal izatea, eta, gainera, beste zigor eran-
tsi bat ere izan dezake; jatorrikoa ez den beste herrialde batera kanporatua iza-
tea, baldin eta itzularazteko akordio bat badago herrialde horrekin.
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Immigrazioaren eta Asiloaren Europako Ituna da Europar Batasunak migrazio-
fluxuen kudeaketaren gaian izan duen ibilbidea ondoen jasotzen duen eta har-
tuko duen norabidea zehazten duen azken agirietako bat. Nicolás Sarkozyk
bultzatu zuen Europar Batasuneko presidentetza frantsesaren garaian, eta
Justizia eta Barne Ministroen Batzordeak 2008ko irailaren 25ean Cannesen
egindako bileran onartu zuen. Itun horren helburua beste dokumentu batzue-
tan agertzen diren ekintzak sustatzea da, zehazki, bi hauetakoak: 1) Emigrazio
Politika Komun bat Europarako: printzipioak, neurriak eta tresnak
Komunikazioa (2008/359 COM, 2008ko ekainaren 17koa), eta 2) Asilo-politika-
ren plana. EB osoko babesaren planteamendu integratua Komunikazioa
(360/2008 COM, 2008ko ekainaren 17koa).

Dokumentua bost ardatzetan egituratuta dago, eta, Sarkozyren hitzetan, helbu-
rua hauxe sortzea da: “immigrazio hautatua, eta ez immigrazio nozitua”.
Horretarako, immigrazioa hautatzeko, kontrolatzeko, atxikitzeko eta kanpora-
tzeko iragazkien sistema bat erabiltzen da. Hauxe da Ituneko ardatzetako bat:
“legezko immigrazioa antolatzea, kontuan hartuta estatu kide bakoitzak zehaz-
tutako lehentasunak, beharrak eta harrera-ahalmena, eta integrazioa sustatzea”.
Atal horren mezua argi dago: “Kontseilu Europarrak estatu kideei eskatzen die
immigrazio hautatuaren politika aplikatzeko, bereziki haien lan-merkatuko
beharrei erantzungo diena, eta politika bateratu bat erabiltzeko, kontuan har-
tuta gainerako estatu kideetan izan dezakeen eragina”.

2009ko abenduan Lisboako Ituna indarrean sartu zenetik, immigrazioaren,
mugen kontrolaren eta asiloaren politikak hirugarren zutabeko gobernuen arte-
ko gai bat izateari utzi dio, eta Europar Batasunaren gai bihurtu da oso-osorik.
Migrazioen kontrolaren transnazionalizazio-zikloa osatu da horrela. Zein izan-
go da norabide berria, baldin eta halakorik badago behintzat? 

Azken finean, sorrerako zuzenbidearen nahiz zuzenbide eratorriaren atzean
dagoena da konpondu gabeko kontraesan bat dagoela, kontraesanean baitau-
de kultura konstituzionalistak eta Europako jendeen zuzenbideak sortutako
arau, printzipio eta balioak (askatasuna, segurtasuna, aniztasuna...) berrestea,
eta karga-neurriak edota neurri kaltegarriak sortzea, kontrol juridikoko meka-
nismo oso gutxirekin edo mekanismorik gabe, balio eta printzipio horien aur-
kako jarduerak gauzatzeko. Asmo kosmopolitak dituen estatu demokratiko bat
garatzearen eta estatu zaindari bat gauzatzearen arteko tentsioaren emaitza da
kontraesan hori. Tentsio horretan bigarrenak irabaztearen ondorioa ikus deza-
kegu estatu kideen antolamendu juridikoetan. Antolamendu horiek jatorri
liberal-demokrata dute, baina, globalizazioaren barruan iraun ahal izateko,
behartuta daude migrazioa kontrolatzeko eta hautatzeko araudi murriztaile
horiek gehitzera eta gauzatzera.
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2. Immigrazioaren kontrola Espainiako Atzerritartasun Zuzenbidean

Espainiako Atzerritartasun Zuzenbideak bilakaera bat izan du immigranteak
kontrolatzeko gaian, eta Erkidegoko joerei jarraitu die neurri handi batean.
Estatua nazioz gaindiko erakundera moldatze hori garai bateko Europako
Ekonomia Erkidegoko kide egitean hasi zen. Ordutik, Espainiako legediak gai
horretan eman diren jarraibideak jarraitu ditu, antolamendu zentralizatu bat
balitz bezala.

Demokrazia-garaian migrazioen kontrolak Atzerritartasun Zuzenbidean izan
duen bilakaera aztertzeko, Ajak (2006) eta Moyak (2006) egindakoen antzeko
etapa-sailkapen bat erabil daiteke. Legegintza-jardueraren edo migrazio-
ezaugarrien arabera zatitu dira etapak.

1. Lehenengo etapa: 1978ko Konstituziotik 7/1985 Lege Organikoa onartu bitar-
tekoa, kontuan hartuta erregimen frankistaren ekintza polizial eta burokrati-
koak.

2. Bigarren etapa: 80ko hamarkadaren amaieratik 90eko hamarkadaren erdial-
dera bitartekoa, migrazio-fluxuak iristen hasi zirenetik hasi eta 1994an arau-
di berri bat egin zenean amaitzen dena.

3. Hirugarren etapa: 90eko hamarkadaren bigarren erditik 2000ko urtarrilean
bigarren atzerritartasun-legea onartu bitartekoa.

4. Laugarren aldia: 2000tik 2004ra bitartekoa, legeak horren azkar aldatzeak
eskubideen aitorpenean atzera egitea ekarri duena.

5. Bosgarren etapa: 2004tik aurrerakoa, Gobernu sozialistatik hasi eta gaur egu-
nera artekoa.

Lehenik eta behin, beharrezkoa da argitzea, grafikoan ikus daitekeen moduan,
70eko hamarkadaren amaieran eta 80ko hamarkadaren hasieran, Espainia, hain-
bat ehun milaka atzerritar baino ez zituenean, ez zela immigrazio-herrialde bat,
ez arrazoi ekonomikoengatik ez politikoengatik. Erregimen frankistaren amaie-
ra deklaratu berri zen, eta trantsizio korapilatsu bat bizitzen ari zen Espainia.
Horregatik, ez zen erakargarria immigrazioarentzat, eta sektore ekonomikoek ez
zuten langile atzerritarrik behar. Baina juridikoki bazegoen nolabaiteko atzerri-
tartasun-erregimena.
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Atzerritarren bilakaera Espainian (1970-2008)

Iturria: lan honetan sortua INEren eta Blancoren datuetatik abiatuta, 2009.

1978ko Espainiako Konstituzioaren arabera, sistema demokratiko baterako
bidean zeuden, eta sistema horretan herritarrei hainbat eskubide aitortzeaz
gain, atzerritarrei ere aitortzen zitzaizkien, Konstituzioko 13.1 artikuluaren
bidez: “atzerritarrek titulu honek bermatzen dituen askatasun publikoak izango
dituzte Espainian, itunek eta legeek ezartzen dutenaren arabera”. Bazirudien,
beraz, atzerritarren eskubideak garatzeko esparru bat irekiko zela, ordurako
zegoen eskubideen eta bermeen nazioarteko Zuzenbide zabalean oinarritua.

Bada, 1985ean lehenengo Atzerritartasun Legea (7/1985 Lege Organikoa) onar-
tu zen arte, eskubide horiek aplikatzeko, erabiltzeko eta defendatzeko baldin-
tzak, Moyak dioen moduan, “Administrazioaren esku geratu ziren, aurrez zeu-
den araudi eta jarduerek (erregimen frankistakoak) oztopatzen bazuten ere, bai
eta justizia-auzitegien esku ere; eta zeregin oso garrantzitsua izan zuten kolek-
tibo hori babesteko” (2006:52).

Alde batetik, Konstituzioa eta nazioarteko itunak interpretatuz soilik egin behar
izan zuten lan auzitegiek, eta lan hori oso garrantzitsua izan zen zenbait esku-
bide bermatzeko –adibidez, zehapen-prozesuen aurretik entzunaldiak egiteare-
na– eta legezkotasunaren eta tipikotasunaren printzipioak bermatzeko, admi-
nistrazio-agintariek ez baitzituzten aplikatzen normalean. 107/1984 Epaiaren
bitartez, hain zuzen, Konstituzioak atzerritarrentzat ezartzen zituen eskubideak
ordenatu zituen Auzitegi Konstituzionalak, “itunek eta legeek ezartzen dutena-
ren arabera” (Konstituzioko 13.1 artikulua).

Dena den, auzitegien interpretazioaren eragina ez zen sarrerak kontrolatzeko
erregimeneraino iritsi. Aurreko erregimenaren neurriak aplikatzen jarraitu
zuten, besteak beste, 552/1974 Dekretua, agintariei ahalmena ematen ziena
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sartzeko baimenak eta bizilekua izateko baimenak emateko edo ukatzeko eta
kanporaketak agintzeko, legez kanpoko sarreren kasuetan, erabateko zigor gisa
(ordezko zigorrik gabe), Eskubide Zibilen eta Politikoen Nazioarteko Ituneko
13. artikuluko bermerik gabe21, berme horiek legezko egoeran dauden atzerri-
tarrentzat bakarrik baitziren. Arau frankista horietako batzuk indarrean egon
ziren 1985ean lehenengo Atzerritartasun Legea onartu zen arte.

Felipe Gonzálezen Gobernu sozialista hautatu berriak lehenengo
Atzerritartasunaren Lege Organikoa onartu zuen, Espainian 250.000 atzerritar
baino ez zeudenean. Nahiz eta ez dagoen Legean formalki jasota, egoera para-
doxiko horren arrazoia zen beharrezkoa zela Espainia Europako Erkidegoan
sartzeko. Afrikak Europan sartzeko zuen ate bihurtu zen. Espainiak migrazioak
kontrolatzeko sistema bat behar zuen, bisak, sarrerak eta irteerak (borondatez-
koak eta nahitaezkoak) kontrolatu ahal izateko, eta 7/1985 Lege Organikoak
eman zion sistema hori. Zioen azalpenean adierazi zenez, Legearen helburua
zen Zuzenbidearen indar guztia aplikatzea, legez kanpokotzat jotzen zuen
immigrazioari aurre egiteko:

“Beharrezkoa da argi eta garbi bereiztea legezko egoerak eta legez kanpoko
egoerak. Horregatik, Legeak ziurtatzen du Espainian legalki dauden atzerrita-
rrek eskubide eta berme guztiak erabili ahal izango dituztela. Eta, era berean,
Espainian atzerritarrak legez kanpoko egoeran egoteak gizarteko bizikidetzan
eragin ditzakeen arazoak eragozteko, neurri espezifikoak ematen ditu egoera
horiek ez gertatzeko”.

Administrazioak iraganbideko egoerak, egonaldi-egoerak eta bizileku-egoerak
aitortzeko egiten duen esku-hartzea arau horren elementu garrantzitsuena
bihurtu zen. Blancok dioen moduan,

“mugak kontrolatzeko eta indartzeko beharrari zuzenean nahiz zeharka egiten
zaizkion erreferentziaz beteta dago testua, orri guztietan daude, baina, horrez
gain, jarraibideetan ere kontrola nahitaezkoa dela adierazten da; garai hartan,
kontrola lehentasunezko helburu bihurtzeaz gain, helburu ia bakar ere bihurtu
zen” (2007:243).

Zehaztu gabeko kontzeptu juridikoak zeudenez, Legeak akatsak zituenez eta
egitura mugatua zenez, Administrazioak eta epaileek diskrezionaltasuna zuten
kasu bakoitzean aplikagarriak ziren neurriak interpretatzeko.
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21Eskubide Zibilen eta Politikoen Nazioarteko Ituneko 13. artikulua: “Itun honetan parte hartzen duen
estaturen bateko lurraldean legalki dagoen atzerritarra legearen arabera hartutako erabaki bat betetze-
ko bakarrik kanporatu ahal izango da. Eta, segurtasun nazionalari buruzko arrazoi garrantzitsuek kon-
trakoa eskatzen ez badute behintzat, atzerritar horrek kanporatua ez izateko arrazoiak azaldu ahal izan-
go ditu, eta kasua eskudun agintariak edo eskudun agintari horrek izendatutako pertsonak edo pertso-
nek berrikusteko aukera izango du, bai eta horretarako haien aurrean ordezkaritza izatekoa ere”.
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1119/1986 Erregelamendua onartzean, Ajak dioenez, “Legearen akats guztiak
errepikatu ziren, eta beste batzuk gehitu ziren”:

“Oinarrizko eskubideak azkeneko kapituluetako atal baterako utzi zituen, eta
gero Auzitegi Konstituzionalak bertan behera utziko zituen irizpide legal ba-
tzuk garatu zituen; poliziak agiri pertsonalak kontrolatzea ere gehitu zuen,
Legean agertzen ez zena, eta ondoren, 1992an, Herritarren Segurtasunari
buruzko Legea onartzean, legezkotzat jo zena. Legeak eskatzen zituen segurta-
sun juridikoko printzipioak alde batera uzteaz gain, adibidez arau-hausteen eta
zigorren mailakatzea ez egiteaz gain, areagotu egin zituen Legearen akatsak,
irekita utzi baitzuen Administrazioaren arbitrariotasunerako aukera” (2006:22).

Araua zaharkiturik geratu zen denbora gutxiren buruan. Izan ere, Espainia
Schengenen sartu zen, kanpoko mugak berrantolatu ziren, eta, 1992an,
Maastrichteko Ituna onartu zen; Itun horretan immigrazioa zen gai nagusietako
bat, eta Erkidegoan gai horri buruzko eskumenak garatzen hasi behar zutela
adierazten zuen.

Auzitegi Konstituzionalaren 117/1987 Epaia ere ez zetorren bat agindu legalare-
kin, eta nazioarteko itunek ezartzen zutenaren alde egiten zuen. Epaiaren inter-
pretazioaren arabera, Legeak hasiera batean espainiarrentzat bakarrik onartzen
zituen eskubideak atzerritarrei ere zabaldu behar zitzaizkien, gutxienez haien
oinarrizko edukia.

Politikoki egonkorragoa zen sistema baterako trantsizioak ekarri zuen goraka-
da ekonomikoaren ondorioz, eta Europan sartzearen ondorioz, Espainia migra-
zioen jomuga bihurtu zen. Batez ere, Afrikatik zetozen immigranteentzat.
Espainiako estatua immigrazio-lurralde bat zen jada. Atzerritarren kopurua
milioi erditik gertu zegoen, eta hazkunderako joera finkatu egin zen.
Ustekabeko immigrazioa zen (Izquierdo 1996). Immigrante gehienak gizonez-
koak ziren, eta gehienak legez kanpoko moduen bidez sartu ziren lurraldean.

1990ean, jada, Gobernuak Atzerritarren egoera Espainian, atzerritartasun-
politikaren oinarrizko ildoak izeneko komunikazio bat aurkeztu zion
Diputatuen Kongresuari, eta azkenean 1991ko apirilaren 9an onartu zuten,
legekoa ez den proposamen gisa. Blancoren hitzetan, arau hori “Espainiako
immigrazio-politika zuzendu beharko zuen filosofiari buruzko lehenengo aitor-
pen instituzionala” zen (2001:56). Testuak oinarrizko hiru alderdi azpimarratzen
zituen: immigraziorako eta integraziorako politika, mugak indartzea, eta
Hirugarren Mundua delakoa osatzen zuten herrialdeei laguntza ematea.

Nolanahi ere, zereginetako batzuk bereziki indartu ziren, gehiago agertzen
baitziren testuan jasotako jarduera-neurrietan: sarreren kontrola, bisak eta
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mugen kontrola; ezkutuko lanaren aurkako borroka; gizarte-sustapenerako eta
gizarteratzeko politika; poliziaren jarduera indartzea; koordinazio eta zentraliza-
zio administratibo handiagoa; asilo- eta babes-prozeduren erreforma; Europa
osoa hartzen zuen atzerritartasun-politika eta, azkenik, Espainiak gehiago
laguntzea garapenean.

1994an Immigranteak Integratzeko Plana onartu zen, Espainiako lurretan bizi-
tzen jartzen ari ziren immigranteen gizarte-sustapenerako eta garapen pertso-
nalerako. Bi noranzkoko integrazio hori, hau da, “immigranteak pixkanaka-
pixkanaka hartzen dituen herrialdeko bizitza ekonomiko eta sozialera batzea
eta immigranteek bizitza horretan parte hartzea, elkar errespetatuz eta onartuz”,
Blancok dioenez, “galdu egin zen integraziorako plan, politika eta programen
hurrengo bertsioetan” (2007:245).

Pare bat urte geroago, 155/1996 Errege Dekretuaren bidez, araudi berria onar-
tu zen; araudi horrek, 7/1985 Lege Organikoaren hutsuneak konpondu ordez,
nabarmenago egin zituen. Kanporaketa-kasuak arau-hauste larrienetara muga-
tu zituen, prozedura bermatzaileagoa izateko oinarriak ezarri zituen, arau-
hausteen mailakatzea ezarri zuen (eta edozein arrazoigatik kanporatzeko auke-
ra kendu) eta barneratzeko baldintzak mugatu zituen (Auzitegi
Konstituzionalak ezarri bezala); baina berretsi egin zuen mugetako funtziona-
rioen diskrezionaltasuna sarrera-arrazoien, beharrezko dokumentazioaren
edota baliabide ekonomiko nahikorik ez izatearen gaian. Araudia onartu eta
hilabete geroago, martxoan, José María Aznarren Alderdi Popularrak (PP) ira-
bazi zituen hauteskunde orokorrak.

Etapa horren amaieraren ezaugarri nagusia da, batetik, Espainian bizi ziren
atzerritarren kopuruak –marokoar eta britainiarrenak, nagusiki– gorakada han-
dia izan zuela, eta, bestetik, Ekuadorretik eta Kolonbiatik turista gisa sartu zire-
netako asko gero legez kanpoko egoeran bizitzen geratu zirela ustekabean.
Gizarte-errealitate berri horren ondorioz, Atzerritartasun Legeak baldintza
gogorragoak jarri zituen sartzeko bisak, egonaldi-baimenak eta bizileku-
baimenak eskuratzeko, eta gogortu egin zituen asilo-eskaerak onartzeko bal-
dintzak edo murriztu egin zuen onartutako asilo-eskaeren kopurua 9/1994
Legea erreformatu ondoren. 2000. urtearen amaieran milioi bat atzerritar zeu-
den jada Espainian bizitzen, eta, tresna juridiko nahikoa ez zegoenez, egoerak
gainezka egin zuen, bai migrazioak arautzeko gaian, bai aitortutako eskubide-
ak bermatzeko gaian. Egoera hark erabateko erreforma eskatzen zuen.

1998an, hiru ekimen aurkeztu ziren Diputatuen Kongresuan 7/1985 Lege
Organikoa erreformatzeko. Convergencia i Unió alderdiak, Ezker Batuak eta
Talde Mistoak aurkeztu zituzten ekimen horiek. 1999ko azaroan, atzerritarrek
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Espainian dituzten eskubide eta askatasunei buruzko eta atzerritar horiek
gizarteratzeari buruzko lege organikoaren proposamena aurkeztu zen,
Kongresuko Batzorde Konstituzionalean adostu ondoren. Proposamenak
integrazio-eredua azpimarratzen zuen; izan ere, aitortutako eskubideak denen-
gana zabaltzen zituen, dokumentu-egoera edozein zela ere, eta bizileku iraun-
korra lortzeko izapideak errazten zituen.

Nahiz eta PP izan une hartan Gobernuan zegoen alderdia, gehiengo ez-
kualifikatua zuenez, porrot egin zuten erreforma galarazteko zituen asmoek.
Besteak beste, Alderdi Popularrak zenbait zuzenketa itundu nahi izan zituen
CiU, Euzko Alderdi Jeltzalea eta Kanariar Koalizioarekin, eta premiazko izapi-
deen bidez egin zedin eragotzi nahi izan zuen, legea legegintzaldi hartan onar
ez zedin. Nolanahi ere, oposizioaren zuzendaritzapean egin ziren izapideak.
Azken onarpena gertu zegoela, PPren Gobernuko kide batzuek aurka zeudela
adierazi zuten jendaurrean22.

Esan daiteke lege berria, 4/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 11koa, atzerrita-
rrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei buruzkoa eta atzerritar horiek
gizarteratzeari buruzkoa, inflexio-puntu bat izan zela atzerritartasunaren gaian,
eta, bereziki, fluxuen kontrolean. Lehenik eta behin, adostasunetik jaiotako
lege bat izan zen, eta oposizioko alderdi eta sektoreen proposamenak jaso
zituen; Alderdi Popularraren ikuspegia, berriz, Gobernuan zegoen eta Gorte
Nagusietan nagusi zen taldearen ikuspegia, hain zuzen, bigarren mailan geratu
zen. Bigarrenik, eskubide asko onartu zituen, bereziki, pertsonaren garapena-
rekin eta integrazioarekin lotuen zeudenak; adibidez, gizartean parte hartzea
eta hezkuntza. Hirugarrenik, eta legez kanpoko egoeran zeuden pertsonen aur-
kako neurri hertsagarriak ezartzen bazituen ere, lege berriak hobetu egin
zituen zenbait berme, nagusiki, barneratze- eta itzulera-prozeduretan aboka-
tuen laguntza jasotzeari eta prozedura horietako kontrol jurisdikzionalari
buruzkoak.

Lege horrek PPk gutxiengoarekin gobernatu zuen bitartean bakarrik iraun
zuen; izan ere, gehiengo osoa lortu zuenean, hauteskunde-kanpainan zehar
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22“Gobernuak Atzerritartasun Legea onar ez dadin lortu nahi du”: “Barne Ministerioak kritikatu egin du
immigranteen legeztatze masiboa, izapide batzuk judizializatzea, eta milaka atzerritarrek Espainiako
mugak zeharkatzea eragingo duela esan du. Kanpo Arazoetako Ministerioak adierazi du ez dela egoki-
tzen Espainiak sinatutako Europar Batasuneko hitzarmenetara: Schengen eta Tampere”, El Mundo,
1999ko azaroaren 17a; “Han (Kanpo Arazoetako eta Ekonomiako Ministerioari erreferentzia eginez, eta,
bereziki, Barne Ministerioari) argudiatzen dute 'idazketa-akats oso larriak' dituela arauak, eta legez kan-
poko immigrazioaren aurkako borroka eta mugen kontrola zail dezaketela. Gainera, legearen artikulu
batzuk Europar Batasuneko herrialde kideek Tampereko (Finlandia) goi-bileran defendatutako irizpide-
en aurka doazela diote. Horrez gain, adierazi dute ez dagoela ongi zehaztuta paperak dituzten eta ez
dituzten immigranteen arteko bereizketa, eta zaildu egiten duela immigranteak kanporatzea” El País,
1999ko azaroaren 18a.
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adierazi zuen moduan, erreformatu egin zuen, 4/2000 Lege Organikoaren arau-
dia garatu ere egin gabe, noski. Immigrazioaren trataera berriak sortzen zuen
segurtasun-ezaren aipamenak behin eta berriz eginez indartu zuten iragarpen
hori; El Ejidoko (Almeria) eraso arrazistak aipatu zituzten, besteak beste23.

8/2000 Lege Organikoa, abenduaren 22koa, atzerritarrek Espainian dituzten
eskubide eta askatasunei buruzko eta atzerritar horiek gizarteratzeari buruzko
urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoa aldatzen duena, Gobernu popularra-
ren iragazkiari ihes egin zioten aurrerapenak murrizteko helburuarekin jaio
zen. Politikan eta gizartean parte hartzeko eskubideak (biltzea eta manifesta-
tzea, elkartzea, sindikatuko kide izatea, greba egitea eta udal-entzunaldietan
esku hartzea) murrizteaz gain, eta legeztatze-prozesu arruntak oztopatzeaz
gain, aldaketarik handiena, Ajak dioen moduan, arau-hausteei eta zigorrei
dagokiena da, zalantzarik gabe. Izan ere, berriro jarri zuen bizileku-baimena ez
izateagatik kanporaketa-zigorra ezartzeko aukera, bai eta zigorra 48 ordutan
lehentasunez gauzatzeko prozedura ere, eta horrek “babes judizial eragingarria
eragozten du, epe horretan ezinezkoa baita epailearen erabakirik egotea”
(2006:31).

Immigrazioaren gaia Barne Ministeriora transferitzea eta Gobernuak immigra-
zioarekin lotutako neurri guztiak Atzerritarren Gaietarako eta Immigraziorako
Gobernuaren Ordezkaritzan biltzea ez ziren izan kalterik gabeko erabaki poli-
tikoak, juridikoki. Herritarren segurtasuna eta immigrazioa bereizi ezineko
bikote gisa azaldu ziren. Gainera, erro kulturalak zirela-eta, egokitzeko eta tole-
rantziaren eta berdintasunaren balio demokratikoak errespetatzeko eta goza-
tzeko ahalegin handia egin behar zuten taldeek sortzen zuten segurtasun-eza;
horixe eskatzen zien, behintzat, GRECO plan asimilatzaileak (Atzerritarren eta
Immigranteen Egoera Arautzeko eta Koordinatzeko Programa Globala).

Immigrazioaren kontrola zenbait kolektibok sortutako segurtasun-ezarekin
lotzeko ikuspegi hori beste atzerritartasun-lege baten bidez (laugarrena) osatu
zuten, 14/2003 Lege Organikoaren bidez, hain zuzen, bai eta gai hori lantzen
zuten beste lege batzuen bidez ere; besteak beste, 11/2003 Lege Organikoa,
irailaren 29koa, hirietako segurtasunerako, etxeko indarkeriari aurre egiteko eta
atzerritarrak gizarteratzeko neurri zehatzei buruzkoa; 7/1985 Legea, apirilaren
2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena; 30/1992 Legea, azaroaren
26koa, herri-administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio-
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23“Matutesek ezkutuko immigranteen gorakadari egotzi dizkio Almeriako gertakariak” “Kanpo
Arazoetako ministroak, Abel Matutesek, legez kanpoko immigrazioari egotzi zion atzo El Ejidoko
xenofobia-agerraldia (...). Atzerritartasun Legea erreformatzeko beharra azpimarratu zuen berriz ere. (...)
Piquék astelehenean adierazi zuen El Ejidoko gertakari xenofoboek argi uzten zutela Atzerritartasun
Legea erreformatzeko beharra, PPk bere hauteskunde-programan defendatzen duen moduan”, El País,
2000ko otsailaren 10a.
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prozedura erkidearena; eta 3/1991 Legea, urtarrilaren 10ekoa, lehia desleialari
buruzkoa. Europan gertatzen ari zenak bultzatu zituen erreforma horiek,
eskuin-muturrak gorakada handia izan baitzuen Frantziako presidentetzarako
2002ko hauteskundeen lehenengo itzulian24.

Ez da harritzekoa, beraz, 11/2003 Lege Organikoaren proiektua, immigrazioa
eta delinkuentzia argi eta garbi lotzen zituena, toki-hauteskundeetarako eta
hauteskunde autonomikoetarako astebete bakarrik falta zenean aurkeztu izana.
Arau-nahaste horren ondorioz, zalantzarik gabe, poliziak lurraldera sartzeko
bideen kanpoko kontrol eraginkorragoa izan zuen, bai eta legez kanpoko ego-
eran zeuden pertsonen barneko kontrol eraginkorragoa ere, baina pertsona
atzerritarren bermeen aitorpena murriztu egin zen.

2004ko martxoan Gobernua aldatzeak atzerritartasun-erregimenean aldaketa
batzuk egitea erraztu zuen: bide instituzionaletik, adibidez, immigrazioaren
gaia Barne Ministeriotik Lan Ministeriora eraman zen (horrek dituen konnota-
zioekin); eta araudiaren bidetik, berriz, abenduaren 30eko 2394/2004 Errege
Dekretua egin zen. Errege Dekretu hori jatorrian murriztailea zen lege organi-
ko batean (batzuetan) oinarritzen zen, eta, beraz, eskubideak aitortzeko tarte
gutxi uzten zuen; 3. xedapen iragankorrean legeztatze-normalizaziorako proze-
su apal bat hasi zuen, eta berriro ireki zuen bide arruntaren bidez kontratatze-
ko araudi orokorra; hori izan zen guztia.

2001eko legeztatze-prozesua errotze sozialean oinarritzen zen. 2005eko
normalizazio-prozesuak –Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioak eta
Immigrazio eta Emigraziorako Estatu Idazkaritzak eufemistikoki “banakako nor-
malizaziorako prozesu iragankorra” deitu zutenak–, berriz, 2001ekoak ez beza-
la, ezkutuko ekonomian lan egiten zuen immigrazioa agerraraztea eta gizarte-
segurantzaren erregimenera gehitzea zuen helburu. Gainera, zalantzan jarri
zituen aurreko Gobernuak ezarritako mugen kontrolerako politika eta immigra-
zioa arautzeko politika. Oso entzunak izan ziren prozesu haren ezaugarri oro-
korrak, baina, xehetasun juridikoak, hau da, garrantzitsuena, zirkular eta ins-
trukzio bidez zehaztu ziren, batzuk epea amaitu baino egun gutxi batzuk lehe-
nago. Horrek argi uzten zuen prozesuaren mezua ez zela immigranteentzat
bakarrik, beste helburu bat ere bazuela: bertako biztanleek barneratzea legez-
ko immigrazio bakarra zela kontratua zuena, gizarte-segurantzan kotizatzen
zuena eta diru-kutxa publikorako zergak ordaintzen zituena.
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24Gertakari horrekin, Bravo Lópezek dioenez, “eskuin espainoleko sektore batzuek ulertu zuten immi-
grazioa kontrolatu egin behar zela, Espainian antzeko fenomenoak gerta ez zitezen. Horren ondorioz,
2002ko ekaineko Sevillako Kontseilu Europarrean eztabaidagai nagusi bihurtu zen legez kanpoko immi-
grazioaren kontrola” (2004:110).
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Beraz, etapa hartan kontrolaren ideiatik nolabaiteko kudeaketaren ideiara pasa-
tu ziren (muga selektiboen politikak alde batera utzi gabe). Ikuspegi hori
nazioz gaindiko zenbait instantziatan oinarrituta dago, hala nola Europar
Batasunean edota Migrazioen Nazioarteko Erakundean, eta migrazioetatik aha-
lik eta etekin handiena atera nahi du; hau da, immigrazioak gehien eragiten
dituen sektoreak planifikatu (lan-merkatua, jatorriko herrialdeak, harrera-
gizartea eta immigranteak beraiek).

Aurrez aipatu ditugun Itzulera Zuzentarauak eta Immigrazioaren eta
Asiloaren Europako Planak Europan mugak kontrolatzeko eta langileak kude-
atzeko ezarri duten joerak berebiziko eragina du egungo testuinguruan.
Beharrezkoa da, halaber, Auzitegi Konstituzionalaren 236/2007 eta 259/2007
epaiak aipatzea; izan ere, 8/2000 Lege Organikoko agindu batzuk
Konstituzioaren aurkakoak zirela onartu zuten zazpi urte geroago. Egoera
horren ondorioz, Gobernuak beharrezkotzat jo zuen dagoeneko horrenbeste
aldiz erreformatutako Atzerritartasun Legearen beste erreforma bat egitea. Eta,
azkenik, enpresa handiek eta korporazio neoliberalek sortutako krisia izan da
erreformaren izapideen prozesu guztian eragin handia izan duen elementu bat;
krisi horrek, lan-merkatu formalean eta informalean eragiteaz gain, jende gehie-
gi dagoelako mezua bidali die gizarteari eta immigranteei.

Duela gutxi onartutako arauak, abenduaren 11ko 2/2009 Lege Organikoak,
zenbait alderdi argi eta zenbait alderdi ilun ditu. Hona hemen alderdi argiak:

• Aurrez aipatu dugun zenbait eskubide orokortzeko agindu jurisdikzional-
konstituzionalaz gain (8.-12. artikuluak), Legeak pauso garrantzitsu bat ema-
ten du; izan ere, botoa emateko eskubidea aitortzeko, elkarrekikotasun-
irizpidea betetzea beharrezkoa zen aurrez, eta kendu egiten da lege-testutik
betebehar hori (6. artikulua), nahiz eta botoa emateko eskubidea aitortzea
legegileak eta Gobernuak horretarako arauak egiteko duten borondatearen
esku geratzen den.

• Bestalde, Legeak era espezifikoan arautzen du genero-indarkeriaren biktima
izan diren emakumeak bizitzen geratzeko aukera, normalean arau adminis-
tratiboen bidez arautzen zena; eta ezartzen du aldi baterako baimena eman-
go dela, prozedura penala bideratzen den bitartean. Dena den, neurri horrek
badu beste disuasio-alde bat. Izan ere, biktima legez kanpoko egoeran egon-
go balitz, kanporaketa-espediente bat irekitzeko aukera ezartzen du.
Kanporaketa-espediente hori bere horretan utziko litzateke epaiketa penala-
ren ebazpena jakin arte, eta, ebazpena aldekoa izango ez balitz, kanporatze-
ko agindua gauzatu ahal izango litzateke (31bis).
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Gainera, Legeak baditu beste alderdi ilun garrantzitsu batzuk ere:

• Lehenengoa da, inolako beharrik egon gabe, 40 egunetik 60 egunera luza-
tzen duela legez kanpoko egoeran dauden atzerritarrak barneratuta eduki
ahal izateko epea (62. artikulua). Legeak berak dioen moduan, erreforma
horren helburua Europako arau bateratzailera egokitzea da, kontuan hartu
gabe lege-irizpideak bateratzeko Europako Zuzenbidearen printzipioa ez
dela loteslea, estatu kideak araututa badu dagoeneko, eta Zuzentarauan eza-
rritakoa baino aldekoagoa bada arautu duena, hau da, ez horren zorrotza.
Hartara, pertsona bat kanporatua izateko zain dagoenean barneratuta edu-
kitzeko egunen kopurua handitzean, hautsi egiten du normalean pertsonen
eskubideak babesteko erabili izan den printzipio bat.

• Bigarrenik, legeak 65 urtera igotzen duenez familiarekin berriz elkartu dai-
tezkeen aurreko senideen adina, bizileku-baimena duten eta lana eta seme-
alabak dituzten emakumeei (eta gizonei) lanean jarraitzeko aukera kentzen
die, eta berriz ere legez kanpoko egoeran egoteko arriskuan jartzen ditu (15.
artikulua). Argi dago erreforma horrek immigrazio nozitua desagertzea nahi
duela, eta, era berean, emakume immigrantearen zama handitzen du.

• Hirugarrenik, erreformak gogor zigortzen ditu egoera legeztatu nahi dutenek
batzuetan erabili behar izaten dituzten legez kanpoko estrategiak. Xedapen
berriek arau-hauste larritzat hartzen dituzte eta 100.000 euroko isunekin
zigortzen dituzte udal-erroldetan erregistratzeko datuak faltsutzea eta atzerri-
tar baten erroldatze faltsua onartzea. Beraz, zigor-legedi berezi bat sortzen
da atzerritarren gaietarako; izan ere, antolamendu juridikoak bazuen horri
buruzko xedapen bat aurrez ere (53. artikulua).

• Azkenik, era informalean elkartasun-delitua deitzen dena gehitzen du, eta
100.000 eurora arteko isuna ezartzen dio, irabazi-asmotzat hartzen baitu era
altruistan lan-harreman bat existitzen delako itxurak egitea, harreman horrek
dakartzan legezko egoera eta eskubideak lortzeko (54 f artikulua).

Laburbilduz, arau berriak egungo egoera adierazten du, eta egungo egoeraren
osagai dira krisi ekonomikoa, migrazio-fluxuak kontrolatzeko eta era selektibo-
an kudeatzeko Europako aginduak, eta zuzenbide-estatuaren zati txiki batzuk,
berandu izan arren behintzat azaltzen direnak, ebazpen judizial moduan.
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“MUGA” ATZERRITARTASUN ZUZENBIDEAREN

ELEMENTU NAGUSI IZATEAREN ONDORIO PRAKTIKOA

Aurreko atalean ikusi dugunez, mugak kontrolatzeko politika, eta, oro har,
muga bera, funtsezko elementua da estatu-nazioen lankidetza transnazionala-
raren gaur egungo proiektu politikoa eraikitzeko. Horren ondorioek nolabaite-
ko neofeudalismo batera garamatzate atzera, Carensek esango lukeen moduan
(1987); izan ere, mugaren alde batean edo bestean jaiotzearen baitan dago pri-
bilegioa edo mendekotasuna. Kymlickak duela gutxi adierazi du (2006) zalan-
tzan jartzen duela lurraldeen mugei eustea komeni ote den, ikuspuntu liberal
igualitarista batetik. Horregatik, beharrezkoa da aztertzea eta ikustea nola esku-
ratu dituen estatu-zuzenbideak irauteko behar zituen ezaugarriak, desagertu
edo desitxuratu behar zela ziurtzat jotzen zenean, eta nola lortu duen indarre-
an dagoen mundu-ordenari eusteko beharrezkoa zen giza hierarkia bat sortze-
ko tresna bihurtzea.

Ados gaude López Salaren adierazpen honekin: 

“Gaur egun ez da zehatza mugak ixteaz eta zero immigrazioaren politikaz hitz
egitea, arauketa zorrotz eta baldintzatu batez hitz egin behar da. (…) Biztanleak
jasotzen eta bidaltzen dituzten estatuen arteko mugaketa ez oso porotsu eta
oso sinboliko bihurtu dira, beraz, mugak” (2005:116).

Alde horretatik, autore horrek kritikatu egiten du Europa gotorlekua esparru
hermetikoa denik. Eta egia da, kontuan hartu behar baita “hamarrenei sartzen
uzteko zubi altxagarriak” daudela nolabait. Beste era batera esanda, iparralde-
ko herrialdeek mekanismo selektibo batzuk erabiltzen dituzte, merkatuko
langile-beharrak asetzeko, merkatu arautuko nahiz arautu gabeko merkatuko
langile-beharrak (Barbero 2010)25. Wihtol de Wenden-ek “sarrera nagusia eta
zerbitzarien atea” erabiltzen du haiek izendatzeko (2000: 51-60). Lehenengoa
elite ekonomikoentzat eta langile oso kalifikatuentzat irekitzen da, eta zerbitza-
rien ateak, berriz, ezkutuko ekonomiako arautu gabeko sektoreetan lan egingo

4

25Cohenek “langileen zatiketa transnazionala” deiturikoa da hori (2006); hau da, langileak behar dituz-
ten lekuak langile migratzailez hornitzen dituen sistema ekonomiko transnazionala. Leku horiek hego-
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duten pertsonei uzten die sartzen. Jarrera hori guztiz bat dator estatu naziona-
laren zeregin berriak hartu duen bidearekin26.

Horregatik, puntu hau ulertzeko, beharrezkoa da Balibarrek Nosotros ciudada-
nos de Europa? laneko “Fronteras del Mundo Fronteras de la Política” atalean
(2003) eta Violencias, identidades y civilidad. Para una cultura política global
laneko “¿Qué es una frontera?” atalean (2005) egiten duen hausnarketa kontuan
hartzea. Hauxe dio Balibarrek lehenengo testuan: 

“Mugak instituzio historikoak dira: haien definizio juridikoak eta funtzio politi-
koak haien ibilbidea, onarpena eta haiek pasatzeko modalitateak zehazten
dituzte, pasabide jakin batzuetan agindutako formalitateekin eta errituekin; eta
historian zehar hainbatetan aldatu dira dagoeneko. (…) Mugak instituzioak
direla diogunean, esan nahi duguna da ez daudela inon eta ez direla inoiz egon
muga naturalak. Dena historikoa da, baita mapen gainean marraztutako lerro-
formako mugak ere, ahal den neurrian lurraldean markatu direnak: botere subi-
ranoaren eta lurraldeak zehaztearen emaitza da, beraz, estatuari jabetza-
eskubide bat ematearena. Jabetza-eskubide hori populazioen eta haien mugi-
menduen gainetik dago, eta ez ditu populazio horiek erabiltzen aitortutako
lurralde-mugaketen esparruan botere politikoak eraikitzeko azken erreferentzia
gisa” (2003: 175-176).

Autore frantses horren ustez, une historiko bakoitzak eman dio esanahi jakin
bat lantzen ari garen terminoari. Dena den, badago garai guztietan erabili den
ardatz bat, eta, batez ere, estatu modernoak osatzean erabili dena: herritarrak
eta atzerritarrak bereiztea, hain zuzen. Beste era batera esanda, proiektu nazio-
nalarekin bateragarriak ez diren populazioak edo nortasunak sortzea, edo,
Balibarrek dioen moduan, “nortasun-ezak” sortzea (2005:78).
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aldeko fabrika-ehundegiak, berotegiak, iparraldeko hiri handietako zerbitzuak eta halakoak dira. Estatu
kideek bultzatutako mekanismoen ondorioz –kuota-sistemak, jatorrian kontratatzea, bi aldeko hitzarme-
nak (hitzarmen aldeaniztunak), eta guztiz transnazionalizatutako kidego juridikoak, adibidez, Munduko
Merkataritza Antolakundeko GATS (Zerbitzuen Merkataritzari buruzko Akordio Nagusia)–, mundua
eskatu ahalako langilez hornitzeko tresna bihurtu dira nazioarteko migrazioak. Terrayk aipatzen duen
“in situ deslokalizazioa” da (1999). Izan ere, Hegoaldeko herrialdeetara eraman ezin diren sektoreetan
egiten dute lan langile horiek, hala nola eraikuntzan, nekazaritzan, etxeko zaintzan edota ostalaritzan.

26Sassenek hauxe adierazi zuen bere garaian, Ipar Amerikako lan-mugikortasunari buruzko ikerketa
batean: “lehen begiratuan, badirudi estatuak indartzea eta, horrekin batera, mugak indartzea, ez dela
bateragarria munduko ekonomia sendo batek behar dituen nazioarteko lan-migrazio masiboekin. Baina
nazioarteko mugek ez dute hesi-lana egiten, berez; langileen nazioarteko zatiketaren bidez sistema erre-
pikatzen duten mekanismoak dira gehiago. Muga nazionalak nazioarteko espezializazioa errazteko
baliabideak dira, bai eta pilatutako kapitalaren interes handienak errazteko baliabideak ere, giza kapi-
talarenak barne. (…) Mugak indartzeari esker, eskulan merkea lor daiteke, langileriaren zati bati –legez
kanpoko immigranteak– kriminal-estatusa esleituz. (…) Mugak indartzeak eskulan antolatuaren eskae-
ra asetzen du eskulana hartzen duen herrialdean, herrialdeak bertako langileak babesten baititu. Baina
politiken indartze selektiboak gainditu egin ditzake muga-politika orokorrak, eta sektore ekonomikoen
interesak babes ditzake, langile immigranteei aukera emanez. Horrek argi uzten du estatuak pilaketa-
prozesuan duen zeregin kontraesankorra, eta bereziki nabarmena da estatu liberalaren finkapenean”
(Sassen 1993: 64-65).
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Hiru dira, aldakorrak edota nahasgarriak ere izan arren, Balibarrek bere lanke-
ta historikoan azpimarratzen dituen alderdi nagusiak. Lehenik eta behin, ikus-
pegi geopolitiko batetik, marraztu behar duten munduari itxura ematea da
mugen helburua. Hain zuzen ere, mugak gehiegi zehaztea, hau da, nazioz gain-
diko mugak indartzea, barnekoa gehiago homogeneizatzeko eta kanpokoaren
bestetasuna handitzeko modu bat da. Bigarrenik, eta ildo beretik jarraituz, argi
dago mugak selektiboak eta asimetrikoak direla; hau da, ondorio desberdinak
dituzte muga zeharkatu nahi duen pertsonaren edota pertsona horren gizarte-
klasearen arabera. Gainera, salgaien, kapitalen eta, are gehiago, pertsonen zir-
kulazioa transnazionalizatzera jotzen ari den mundu batean, gizabanakoak akti-
boki bereizteko gaitasuna –“erdigunea eta kanpoaldea” bereizten zituen colour
bar hura– ezarri da orain, zeharka, gizarte guztietan, eta segurtasunaren eskae-
ra eta arrazakeria sustatu ditu. Balibarrek, ezaugarrien adierazpen hori amai-
tzeko, hirugarren elementuarekin lotzen du, mugari izaera heterogeneoa ema-
ten dionean: 

“Muga batzuk inola ere ez daude mugetan bertan kokaturik hitzaren esanahi
geografiko-politiko-administratibotik ikusita; beste leku batean daude, kontrol
selektiboak egiten diren lekuan” (2005:84).

Sandro Mezzadrak sakondu egiten du Balibarrek adierazitako ideia hori. Autore
italiar horren ustez, behar-beharrezkoa da mugaren eta muga-lerroaren arteko
bereizketa. Muga “igarotzeko leku bat da, eta bertan zenbait indar eta pertso-
na topatzen dira, talka egiten dute eta bakoitzaren nortasuna erabiltzen (eta
moldatzen) dute”; muga-lerroa, berriz, “lurrean egindako arrastoaren hasierako
adieratik, eremu politiko, sozial eta sinboliko eratuak eta finkatuak zatitzen eta
babesten dituen lerro bat da” (2006: 112). Ikuspegi horretatik, Mezzadrak dio
mugaldeak ugaritzeak globalizazioaren beste aldea adierazten duela:

“Globalizazioak ez dakar muga-lerroak desagertzea, baina bai estatuaren eta
lurraldearen arteko lotura krisian jartzea, eta, ikusi dugunez, lotura hori da
muga-lerroaren definizio klasikoaren oinarri kontzeptuala. Orain muga-lerroak
ez ditu hiriaren barruko eremua eta kanpoaldea bakarrik bereizten; modu pris-
matikoan zatitzen da, eta hiriaren barruan errepikatzen da, kanpoalderantz
hedatuz” (2006:90).

Labur esanda, bizi dugun garaian, kontrolak, mugen bidezkoak nahiz muga-
lerroen bidezkoak, ugaritzen ari dira, eta estatuaren lurraldearen kanpoan
nahiz barruan egon daitezke.

Balibarrek nahiz Mezzadrak adierazitako ikuspegi horietan oinarrituta, muge-
kin lotutako beste ideia bat, bigarrena, aurkez dezakegu. Iparraldeko herrialde-
etan sartzen ari den legez kanpoko immigrazioa kudeatzeko, edo, hobeto esan-
da, kontrolatzeko eta hari aurka egiteko, mekanismo selektibo administratibo-
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ak, instrumentalak eta pertsonalak jartzen dira migrazio-ibilbidearen zenbait
puntutan. Alde batetik, mugen kontrolaren adibiderik paradigmatikoenak dira
estatu-nazio baten muga eta, gu lantzen ari garen gaian, Europako nazioz gain-
diko erakundearen kanpoko mugak. Gainera, azkenaldian behin eta berriz
garatzen ari diren estrategia da kontrola haratago eramatea, migrazio-prozesua
hasten den tokira, edo, gutxienez, esku-hartzea aurreratu eta kanpoko mugara
iritsi baino lehen egitea. Mugak kanporatzea deiturikoa da. Hirugarrenik, eta
muga kontrol bat jartzen den lekuan kokatzeko Balibarren logikari jarraituz,
barneko mugak ere kontuan hartu behar ditugu. Schengenek barneko kontro-
lak kentzeko prozesua proposatu eta gauzatu arren, errealitatean, hainbat
barne-mekanismo jartzen dira onartuak izan ez diren edo baimendu zaien den-
bora baino gehiagoz geratu diren pertsonak aurkitzeko, atxikitzeko eta kanpo-
ratzeko.

Lehenengo bien funtzioa euspen selektiboa da. Barneko mugek, berriz, aurre-
rago ikusiko dugunez, bi funtzio dituzte: nabarmenena legez kanpoko egoeran
dauden pertsonak aurkitzea eta kanporatzea da; baina, horrez gain, beste egi-
teko bat ere badute, Terrayk dioen moduan, “legez kanpoko egoeran daude-
nak atxilotuak izateko beldurrez edukitzea, ezkuta daitezen, hormei itsatsita ibil
daitezen, eta zaratarik atera ez dezaten” (2008:103).

1. Kanpoko muga: gotorlekuaren zaintza panoptikoa

Aurrez aipatu dugunez, Schengeneko Hitzarmena (1985) eta ondoren egin zen
haren aplikazio-hitzarmena (1990) Erkidegoko araudira gehitzean, desegin egin
ziren barneko mugak estatu kideetako ondasunen, zerbitzuen, kapitalen eta
herritarren zirkulaziorako. Aitzitik, ordutik egin diren ahaleginak sarrerak eta
irteerak kontrolatuko eta hautatuko dituen kanpoko muga handi bat sortzeko
izan dira. “27en Europar Batasunean” estatu kideen erdiak baino gehiagok27

mugak dituzte Europar Batasunekoak ez diren estatuekin, gehienbat hegoalde-
an eta ekialdean. Nahiz eta Europako muga-agentzia batek ere ezin duen datu
objektiborik eman muga horren luzerari buruz, 10.000 kilometro baino gehia-
go ditu lehorrean nahiz itsasoan. Horrez gain, Mediterraneo itsasoa, mendee-
tan zehar itsas komunikaziorako eta merkataritzarako kanala izan dena, Europa
Afrikatik bereizten duen azken muga naturala denez, disuasio-eremu berri
bihurtu da, Dietrichen hitzetan (2008).

Bestalde, nabarmena bada ere, herrialde kide guztiek dute nazioarteko airepor-
tu bat gutxienez ere, munduko gainerako estatuekin lotuta egoteko.
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27Espainia, Frantzia, Italia, Grezia, Bulgaria, Errumania, Hungaria, Eslovenia, Eslovakia, Polonia, Lituania,
Letonia, Estonia eta Finlandia.
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Nazioarteko bidaiariei buruzko datuek adierazten dutenez, Europako airepor-
tuek bidaiarien guztizko kopuruaren zati handi bat kudeatzen dute (ACI 2008).
Londres-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle, Madril-Barajas, Munich, Zurich,
Milan-Malpensa, Amsterdam-Schiphol, Frankfurt-Flughafen edota Bartzelona-
Prat nazioarteko bidaiari gehien jasotzen dituzten lehenengo 30 aireportuen
artean daude; gero Europar Batasuneko bigarren mailako aireportuetara bide-
ratzen dituzte bidaiari horietako batzuk.

Azken finean, horrek esan nahi du lurralde zabala dela, airez nahiz itsasoz sar-
tzeko hainbat puntu dituena, eta puntu horietan ere hainbat mekanismo legal,
tekniko, informatiko, pertsonal eta militar28 jarri dituzte, “Askatasun, Segurtasun
eta Justizia Esparrurako” sarrera kontrolatzeko.

Kanpoko muga laurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdekoa bada ere,
orain dela gutxi sortu da Frontex (Kontseiluaren 2007/2004 Erregelamendua),
Europar Batasuneko estatu kideen kanpoko mugen lankidetza operatiboa
kudeatzeko Europako agentzia. Europako Erregelamendu horren hitzaurrearen
arabera, Frontexen zeregin nagusien artean hauek daude: “estatu kideei beren
kanpoko mugen kudeaketaren alderdi operatiboak aplikatzen laguntzea, baita
beren lurraldean legez kanpo dauden hirugarren herrialdeetako nazionalak
itzultzen ere”, “arriskuak aztertzea, Erkidegoari eta estatu kideei informazio
egokia emateko, gero, informazio horretatik abiatuta, dagozkion neurriak hartu
ahal izan ditzaten eta hautemandako mehatxu eta arriskuei aurre egin ahal izan
diezaieten”, “prestakuntza-ikastaroak ematea Europan, mugetako guardiako
agenteen prestatzaile nazionalentzat”, eta “bere jarduera-eremurako garrantzi-
tsua den ikerketa zientifikoaren bilakaera gertutik jarraitzea, eta informazio hori
Batzordeari eta estatu kideei jakinaraztea”.

Frontex agentziaz gain, harekin lotutako zenbait operazio-zentro ere badaude,
Europar Batasuneko estatu kideen kanpoko mugak kudeatzeko bost urteko
ekintza-planaren (KMKEP) bidez sortuak. Justizia eta Barne Gaietarako
Kontseiluak 2002ko ekainean onartu zuen plan hori. Zentro eta bulego espe-
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28“Armadak, itsasaireko kontrol-sistemaren bidez, 50 kaiuko hauteman ditu hilabetean” La Vanguardia,
2006ko ekainaren 25a, “Frantziako armadak Senegaleko itsasertza patruilatuko du kaiukoak kontrola-
tzeko. Nicolas Sarkozyk hitzarmen 'historiko' bat itxi du Dakarren, patruilak zabaldu eta 'paperik gabe-
en' irteera geldiarazteko”, El Mundo, 2006ko irailaren 25a. Horrez gain, Defentsa Ministerioko berrikus-
pen estrategikoaren agirian hauxe jasotzen dute: “bi arrisku-faktoreak –desberdintasun etniko-kultura-
lak eta erlijio-desberdintasunak eta kultura desberdinen arteko gatazkak– larriagotzearen ondorioz sor-
tutako migrazio-fluxuek eragin duen legez kanpoko immigrazioaz gain, immigrazio-mota horren eragi-
le nagusia dira herrialde garatuen eta garapen-bidean dauden herrialdeen arteko desoreka ekonomiko-
ak eta demografikoak. (…) Indar armatuek arrisku-faktore horren ondorioak gutxitzen lagun dezakete,
krisialdiko kudeaketa militarrerako baliabideen bidez, edo laguntza emanez, agintari zibilek hala eraba-
kitzen dutenean, laguntza humanitarioko operazioetan edo krisialdiko kudeaketa zibilean”. (Defentsaren
berrikuspen estrategikoa, Defentsa Ministerioa 2008:150-151).
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zializatuak dira, eta lehorreko, aireko eta itsasoko mugak ebaluatzeaz, koordi-
natzeaz eta kudeatzeaz arduratzen dira. Hona hemen lau zentroak: 

1. Lehorreko Mugen Koordinazio Zentroa, Berlinen;
2. Aireko Mugetarako Zentroa, Erroman; 
3. Ekialdeko Itsas Mugen Koordinaziorako Zentroak, Pireon (Grezia),
4. eta Mendebaldeko Mugak, Madrilen.

Zentro horien bidez lortutako informazioa –bai eta beste erakunde batzuen
bidez lortutakoa ere, adibidez, Europol, Migrazioen Nazioarteko Erakunde, eta
Centre for Migration Policy Development (ICMPD) erakundeen bidez lortuta-
koa, Dietrichen arabera (2008:51)– Arriskuaren Ebaluaziorako Zentrora (Risk
Analysis Centre) bidaltzen da gero, kanpoko mugak defendatzeko beharrezko-
tzat jotzen diren neurriak zehazteko, kostu-mozkinen kalkulu-oinarriak eta
estatistikak erabilita. CIVIPOLek egindako ikerketa baten arabera:

“Arriskua aztertzeko erabiltzen den metodologiari esker, lotura objektibo bat
sor daiteke Europara datozen migrazio-fluxuen eta sartzeko bideekin zerikusia
duten eragileen artean, eragile horien barruan erakunde kriminal transnaziona-
lak ere sartuta” (2003:45).

Horiek eta beste hainbat erakunde, programa eta proiektuk osatzen dute
Davisek mugen kontrolaren buru panoptikoa deiturikoa (2008:256). Baina, argi
dago, ahalik eta informazio gehien lortzeko eta kudeatzeko, datu-base digitali-
zatu handiak behar direla, datuak denbora errealean ematen dituztenak; datu
horien artean jasota egon behar dira, besteak beste, sarrerak nahiz irteerak,
bisak emateko edo ukatzeko erabakiak, kanporatzeko aginduak eta bilatzeko
aginduak.

Schengengo Informazio Sistema (SIS) barneko mugetan kontrolak kendu izana
konpentsatzeko neurrietako bat da. SIS datu-basearen egoitza nagusia
Estrasburgon dago, eta alderdi kontratugile bakoitzak SIRENE (Supplementary
Information Request at the National Entry) bulego bat du. SIRENE bulegoen
helburua da sisteman datuak sartzeko espedienteak prestatzea, elkarri informa-
zio osagarria ematea eta beste herrialde batzuetako SIRENE bulegoekin aldebi-
ko komunikazioa edukitzeko erakundea izatea.

17 milioi sarrera baino gehiago ditu dagoeneko, eta, horien bidez, agintariek
pertsonen eta objektuen deskribapenak lortzen dituzte, mugetan eta aduanetan
egiten dituzten kontroletan eta kontrol polizialetan erabiltzeko. Deskribapen
horien bidez, identifikatu egiten dituzte erbesteratuak izateko bilatzen diren
pertsonak, sartzeko debekua duten atzerritarrak, edota jakiten dute ea zuhur-
tziaz zaindu beharreko pertsonak diren, edo kontrol bereziak egin behar zaiz-
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kien, legez kontrako jarduerak jazartzeko edo segurtasun publikorako arris-
kuak eragozteko.

Gainera, pertsona arriskutsuak diren edo armatuta dauden ere adierazten du
sistemak. Indymediaren arabera, estatuen artean inskripzio-irizpideak gaizki
sistematizatu badira ere, legez kanpoko immigrazioaren aurkako borrokak har-
tzen du datu pertsonalak gordetzeko erabiltzen den edukieraren zatirik handie-
na. Horren arrazoia da, neurri batean, zenbait herrialdek, hala nola Alemaniak
eta Italiak, asilo-eskaera ukatzen badiote pertsona bati, berehala sartzen direla
pertsona horren datuak (Indymedia 2008). Horrek esan nahi du, eginbide judi-
zial eta polizialak jakinarazteko helburua izateaz gain, beste helburu bat duela
nagusiki: mugak kontrolatzeko datu-base bat izatea, bai eta migrazio-fluxuek
sortzen dituzten arriskuak prebenitzeko ikerketak eta estatistikak egiteko datu-
base bat ere.

Estatu kide gehiago sartzearen ondorioz, teknikoki eta politikoki, SIS zaharki-
turik geratu da. Politikoki zaharkiturik dagoela esan dugu; izan ere, Hayesek
(2004) dioen moduan, 2001eko atentatuez geroztik egin diren ministroen goi-
bileretan, haren erabilera optimizatu beharko ote litzatekeen eztabaidatu da,
eta ea informazio-base soil bat zena ikerketa kriminalerako txostenen sistema
bihurtu beharko litzatekeen. Zabalkuntzarekin sortutako informazio pila gor-
detzeko eta prozesatzeko beharraren ondorioz, SIS II edo bigarren belaunal-
diko SIS sortu da, 2001eko abenduaren 6ko Kontseiluaren 2424/2001/EE
Erregelamenduaren bidez onartua.

Sistema berri hori ibilgailu eta beste garraiobide batzuen lapurretarekin lotuta-
ko datu sistematizatu berri batzuk gehitzeko behar politiko-kriminalean oina-
rritzen da, lapurtutako matrikulazio-ziurtagiri eta kreditu-txartelen datuak ere
kontuan hartuta. Sistema horrek pixkanaka egin behar dituen zabalkuntzarik
berritzaileenak hauek dira: Europako biztanle guztien datu biometrikoak jaso-
tzea (argazki digitalizatuak eta hatz-markak), datuak denbora luzeagoz eduki
ahal izatea gordeta eta erakunde gehiagok izatea datuak ikusteko baimena.
Lehenago ere jasotzen ziren datu biometrikoak, asiloa eskatzen zutenenen
kasuan, eta EURODAC basean gordetzen ziren. Orain, biztanle guztien eta bai-
menak eta bisak eskatzen dituzten guztien datuak jasotzen dira. Asmoa da
Erkidegoan kriminalitatearen aurka borrokatzeko tresna izatea base hori etor-
kizunean, alerta-sistema komun bat izango baitu, erakunde kriminalak, era-
kunde terroristak, familiaren aurkako delituak eta legez kontrako immigrazio-
sareak adierazteko. Asko handitu da, halaber, sartzeko debekuei buruzko
datuen bilketa-denbora (3 urtetik 5 urtera), estradizioena (3 urtetik 10 urtera)
eta zaintza-neurriena (urtebetetik 3 urtera). Azkenik, baseko datuak ikusteko
baimena duten instituzioei dagokienez, poliziak eta mugetako eta aduanetako
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kontrolek bakarrik zuten SIS ikusteko baimena, eta orain, berriz, ibilgailuen zir-
kulazioa baimentzeko bulegoek, EUROPOLek (Europako polizia-agentzia),
EUROJUSTek (Europako agentzia judiziala) eta Schengen estatuetako zerbitzu
sekretuek ere badute baimena.

Datu-baseen sistema berri hori (SIS, SIS II, EURODAC…) dagoeneko ez da,
Justizia eta Barne komisario Antonio Vitorinok SIS II sistemari buruz esan zuen
moduan, “datu-banku soil bat; (…) bertsio berria mugaz gaindiko delinkuen-
tziaren eta segurtasunaren beharrei erantzuteko erabili behar da askoz gehia-
go” (Indymedian, 2008:130).

Zer datu-pila dagoen ikusita, Europako herritarrenak barne, galdera bat egin
behar dugu: kriminalitatea zaintzeko bakarrik da, edo askoz haratago doa? Eta,
gainera, ikusi behar dugu orain, funtsean haratago joateaz gain, espazioan ere
haratago doala. Horren ondorioz, orain, bidaia hasten den unetik kontrolatzen
da.

2. Haratago esku hartzea: legez kanpoko immigrazioaren kontrola

kanporatzea

Azken urteetan, Europak mugen kontrolaren gaian eta legez kanpoko immigra-
zioa eragoztearen gaian izan duen politikak beste fronte bat ireki du, edo,
hobeto esanda, aurrez zegoena kanpoko mugatik haratago eraman du: jatorri-
ko herrialdeetara eta justu gotorlekura iritsi aurretik dauden iraganbideko
herrialdeetara. Horri migrazio-kontrolaren transnazionalizazioa, deslokalizazioa
edota, zehatzago, kanporatzea deitu zaio.

Politika-modu berria estatu aliatuen euste-eremua izatea da, Davisek dioenez,
buru panoptikoarekin eta kanpoko mugen sistema komunarekin batera,
Kapitalaren Murru Handia osatzen duen hirugarren elementua (2008). Kontrola
kanporatze horrek hiru helburu ditu.

• Lehenik eta behin, legez kanpoko immigrazioa geldiaraztea, kanpoko muge-
tara iritsi baino lehenago geldiarazteko eremu bat jarriz.

• Bigarrenik, globalizazioaren mehatxuak sortutako etengabeko ziurgabetasu-
naren ondorioz, Europar Batasunak segurtasun-perimetro bat jarri nahi du
lurralde mugakideetan, erantzunean eta defentsan aurreratu ahal izateko.

• Hirugarren helburua da presentzia izatea arrazoi geopolitikoengatik edo
interes ekonomikoengatik estrategikoak diren lekuetan.
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Horretarako, orain argudiatuko dugun moduan, Europar Batasunak, nazioz
gaindiko erakunde gisa, eta hura osatzen duten estatuek zenbait neurri jarri
dituzte martxan: alde bakarrekoak –adibidez, sartzeko bisen eskakizunak–, bi
aldekoak –berriz onartzeko akordioak– nahiz aldeaniztuanak.

Laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, egon ziren adierazpen batzuk
legez kanpoko immigrazioa kontrolatzeko Europako politika jatorriko herrial-
deekin eta iraganbideko herrialdeekin lotu zutenak, baina Migrazio eta Asilo
Politikari buruzko Dokumentu Estrategiko polemikoa izan zen mugen kontro-
la kanporatzeko politika eratzen hasi zena.

Dokumentu horren azpimarragarriena da kanpo-estrategia berezitu baten edo
zirkulu zentrokideen eredu bat asmatu zuela, erdiguneko herrialdeen eta ingu-
ruko herrialdeen eskema gogorarazten duena berehala.

• Lehenik eta behin, Schengengo kide diren herrialdeei egiten die erreferen-
tzia, haietan baitaude aurreko atalean aipatu ditugun kontrol-neurri gogorre-
nak.

• Bigarrenik, dokumentuak ondoko estatuak aipatzen ditu, “bereziki, estatu
elkartuak eta, agian, herrialde mediterraneoak”; herrialde horiek, aurrerago
Schengenen sartu nahi badute, berriz onartzeko sistemak eta bisa-politikak
egokitzen hasi beharko luketela dio.

• Hirugarren zirkulua Estatu Burujabeen Erkidegoak (Sobietar Batasuneko
errepublika ohiak), Turkiak eta Afrikako iparraldeak osatzen dute. Handik
igarotzen direnak kontrolatzen eta legez kanpoko immigrazioaren sareen
aurka borrokatzen saiatu behar dute. Estatuek ez badute eskakizun horietan
laguntzen, dokumentuak proposatzen du presioak egitea merkataritza-
harremanen bidez eta garapenerako lankidetza ekonomikoaren bidez.

• Azkenik, laugarren taldea dago, Ekialde Ertainak, Txinak eta Afrika Beltzak
osatzen dutena; talde horretako kideek “emigratu nahi izatea eragiten duten
faktoreak” ezabatu behar dituzte (1998:112).

Europako politikaren beste elementu bat, eraztunen politikarekin lotuta dago-
ena, eta atariko etsaiaren testuingurukoa, Europako Auzotasun Politika dela-
koa da29. 2003an jarri zen martxan eta 2004an garatu zen politika hori; Europar
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Batasunak estatu mugakideekin harremanetan egoteko erabiltzen du EAP, eta
helburua da harreman horien bidez “mugaz bestaldeko eremuen garapen eko-
nomiko eta soziala sustatzea; batera lan egitea, ingurumenarekin, osasun publi-
koarekin, eta krimen antolatuaren aurka borrokatzearekin lotutako arazo
komunei aurre egiteko; mugak eraginkorrak eta seguruak izan daitezen lortzea;
tokiko ekintzak sustatzea, leku bakoitzean”.

Europar Batasunak harreman pribilegiatua ematen die estatu mugakideei
laguntzen badute, batez ere immigrazioaren eta asiloaren gaian laguntzen
badute. Migreurope kolektiboak salatzen duenez, ondoko estatuek pizgarri
finantzarioak jasotzen dituzte aurrerapenak Erkidegoko aurreikuspenekin bat
datozenean; aurreikuspen horiekin bat ez badatoz, berriz, funtsak gutxitu edo
kendu egiten dira (2009:37).

2.1. Bisak eta enbaxaden kontrola

Aznarrek espainiar enbaxadoreei, ehun bat enbaxadoreri guztira, legez kanpoko

immigrazioa kontrolatzeko eskatu die. “Ekimenak” eskatu dizkie, Espainia

nazioarteko egoeraren erdigune bilaka dadin.

(El Mundo, 2001eko irailaren 11)

Bisa lortzeko beharra izaten da helmugako herrialdeak emigratu nahi duen
pertsonari jarri ohi dion lehenengo eragozpena. Izan ere, izapide burokratiko
horiek garestiegiak dira, oso burokratizatuak, eta kontsul-administrazioak tarte
zabala izaten du diskrezionaltasunerako. Gainera, Guildek eta Bigok adieraz-
ten duten moduan, bisak ez du lurraldera sartzeko eskubidea ematen: beha-
rrezko baldintza bat baino ez da (2003).

Jatorriko herritartasuna izaten da emigratu nahi duten pertsonak sailkatzeko
elementu nagusietako bat. 90eko hamarkadatik, Europar Batasunak behin eta
berriz landu behar izan ditu gai horri buruzko arauak, neurri batean, Europako
Erkidegoetako Justizia Auzitegiak deuseztatu egin dituelako (1997ko ekainaren
10eko epaia, adibidez).

Kontseiluaren 539/2001 Erregelamenduak, 2001eko martxoaren 15ekoak, bi
zerrendatan banatu zituen hirugarren estatuak: alde batetik, estatu kideen kan-
poko mugak zeharkatzeko, nahitaez bisa izatea eskatzen zaien nazionalak
daude; eta, bestetik, hiru hilabete baino luzeagoak ez diren egonaldietarako
bisarik behar ez duten herrialdeetako nazionalak. Zerrenda horien ezaugarri
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nagusietako bat haien behin-behinekotasuna da; izan ere, edukia aldatu egin
daiteke egoeraren arabera30. Aipatutako Erregelamenduak ezartzen duen beste
elementu garrantzitsu bat prozedura bizkortua da (Kontseiluaren 851/2005
Erregelamendua); haren bidez, estatu kideren bati bisa eskatzen badio Europar
Batasunekoa ez den estaturen batek, Batzordeak bisa lortzeko beharra ezar die-
zaioke.

Onartu berria den 810/2009 (EE) Erregelamenduak, uztailaren 13koak, “mugei
buruzko Erkidegoko kodea” ezarri du, eta xedatu du zein diren bisen ereduak,
zer dokumentu behar diren nahitaez bisa eskatzeko, zer formulario bete behar
diren, eta zein diren bisa emateko edo kentzeko baldintzak; horrek Europako
lurraldean bisak arautzeko irizpideak bateratu ditu zuzenean.

Gero, SIS eta SIS II sistemak ezartzearen ondorioz, datu-basean gordetzen da
bisak eskatzeari, emateari eta ukatzeari buruzko informazio guztia, pertsonak
bidaia hasi baino lehenago ere. Bisen Informazio Sistemari esker (VIS da inge-
lesezko akronimoa), Europar Batasunak mugaz gaindiko datu-base handi bat
du, eta horrekin migrazio-joerak azter ditzake, bai eta gerta daitezkeen arau-
hausteak ere31.

Datu-base horretan onartutako nahiz ukatutako bisa-eskaeren datuak gorde-
tzen dira zehatz-mehatz, baita datu biometrikoak ere. Bisen gaian eskumena
duten agintariek eskuragarri izango dute informazio hori bost urtez. Baina ez
da baztertzen VISen sistema nagusia beste helburu batzuekin SIS II sistemara
lotzeko aukera, adibidez, kriminalak ikertzeko (Statewatch 2005). Aurrez ikusi
dugunez, informazio hori guztia prozesatzean, zenbait joera ikus daitezke; adi-
bidez, ezkutuko fluxuak egon daitezkeela, jatorriko herrialde jakin batean bisa-
eskaeren eta/edo ukatutako bisen tasa oso handia bada.

2004az geroztik, Immigrazioa lotzen duten Funtzionarioen Sarea dago (immi-
gration liaison officers' network). Belgikak zuzendutako mendebaldeko
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Balkanetako ILF Sareak izandako arrakastaren ondorioz, juridikoki loteslea zen
egintza baten bidez gauzatu zen Sarea, otsailaren 19ko 377/2004
Erregelamenduaren bidez, hain zuzen. Estatu kideen mende dauden funtziona-
rio horien helburua da laguntza ematea hirugarren herrialdeetan dauden
kontsul-agintariei migrazioen gaian, bai eta herrialde anfitrioiko agintariekin
zuzeneko harremanak izaten ere, datuak errazago eta azkarrago bildu eta tru-
katu ahal izateko. Alde operatibotik eta alde estrategikotik erabilgarria den
informazioa honako honekin lotutakoa da:

“Herrialde anfitrioikoak diren edo handik igarotzen diren legez kanpoko immi-
granteen fluxuak; zer ibilbide egiten dituzten legez kanpoko immigranteen
fluxu horiek estatu kideen lurraldera iristeko, legez kanpoko immigranteen jar-
duteko era, kontuan hartuta erabiltzen dituzten garraiobideak, parte hartzen
duten bitartekoak, eta abar; immigranteen trafikoarekin lotutako delitu-
erakundeak eta haien jarduerak; legez kanpoko immigranteen fluxuen gaian
egoera berriak sortzen dituzten edo sor ditzaketen gertakariak eta jazoerak;
nortasun-agiriak edo bidaiako agiriak faltsutzeko eta aldatzeko erabilitako
metodoak; herrialde anfitrioietako agintariei beren lurraldeetan sortzen diren
edo haietatik igarotzen diren legez kanpoko immigrazioaren fluxuak eragozten
laguntzeko moduak; legez kanpoko immigranteak jatorriko herrialdeetara itzu-
larazteko edo aberriratzeko moduak; aipatutako gaiekin lotutako legedia eta
erabilera juridikoak; eta alerta goiztiarraren sistemaren bidez igorritako infor-
mazioa” (Erregelamenduko 2.2 artikulua).

Estatu kide guztiek jasotzen dute informazio hori guztia, bileren sare-sistemen
bidez eta Erkidego osorako berdinak diren sistematizazio-teknikadun txostenen
bidez.

Estatu kideek bidalitako kontsul-funtzionarioez eta lotura-funtzionarioez gain,
Frontex erakundeak eta Migrazioen Nazioarteko Erakundeak hirugarren
herrialdeetako administrazio-funtzionarioak eta polizia-funtzionarioak presta-
tzeko programak dituzte. Aneas programa da horietako bat. Programa horren
bidez, Europar Batasunak hau agintzen du:

“Laguntza espezifiko eta osagarria ematea hirugarren herrialdeei, migrazio-
fluxuak dimentsio guztietan hobeto kudeatzeko egin dituzten ahaleginak
babesteko” (3.1 [COM (2006) 26 azkena).

2.2. Kontrol pribatua: garraio-konpainiak

Mugen perimetro guztia lurraldean kontrolatzeko zailtasuna dela-eta, Europar
Batasunak jatorritik zaintzeko erabili duen beste fronteetako bat pertsonak
garraiatzen dituzten konpainiena da.
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2004ko apirilean, Kontseilu Europarrak 2004/82/EE Zuzentaraua onartu zuen,
garraiolariek garraiatzen dituzten pertsonei buruzko datuak jakinarazteko
duten betebeharrari buruzkoa. Helburu esplizitua da, izenak berak adierazten
duenez, garraio-enpresei bidaiarien nortasuna eta ibilbidearen informazio
zehatza jakinarazteko betebeharra ezartzea. Baina bada beste helburu bat ere,
Zuzentarauan esplizituki adierazten ez dena: bidaiariek garraiobidearen helmu-
ga den herrialde kidera sartzeko behar den legezko dokumentazioa dutela kon-
trolatzera behartzea garraio-konpainiak. Hori dela-eta, bidaia-konpainiek
–agente pribatuak nagusiki– zeregin garrantzitsua dute orain migrazio-fluxuak
kontrolatzeko. Torpey-k esango lukeen moduan, “sheriffaren laguntzaile berri”
bihurtu dira (2000:10 eta 2006).

Espainiak, adibidez, araututa zuen gai hori; izan ere, 8/2000 Lege Organikoak,
54.2 artikuluan, xedatzen zuen zigor oso larriak ezarriko zitzaizkiela garraio-
arduradunei, ez bazuten egiaztatzen “beharrezko pasaporte, bidaia-titulu eta
nortasun-agiriak baliozkoak direla eta indarrean daudela, eta, hala badagokio,
atzerritarrek dagozkien bisak eskuratu dituztela”.

2.3. Berriz onartzeko akordioak 

Mugak kanporatzearen oinarri nagusietako bat da berriz onartzeko akordio
direlakoak sinatzea. Kontseiluaren bi gomendio (1994ko azaroaren 30ekoa eta
1995eko uztailaren 24koa) izan ziren Europar Batasunak oinarritzat hartu zituen
hasierako arauak, berriz onartzeko akordioen aplikazioari buruzko protokolo-
ak egiteko jarraitu behar ziren jarraibideen prozedura komuna ezartzeko lane-
an hasi zenean.

Gero, 2001eko Laekengo Kontseiluaren ondorioetan nahiz Justizia eta Barne
ministroek 2002an Santiago Konpostelakoan egin zuten bilera informalean,
berriz onartzeko akordioak negoziatzeko prozedura komunetarako arauak
idatz zitezen sustatzen jarraitu zuten.

Era horretako akordioen helburua ez da soilik legez kanpoko immigranteak
beren jatorriko herrialdeetara aberriratzea; akordioa sinatzen duten herrialdeak
behartuta daude hirugarren herrialdeetako herritarrak onartzera, uste bada
haien lurraldetik sartu zirela herritar horiek Erkidegoaren lurraldera. Beraz,
aldebiko akordioetan nahiz aipatutako Itzulera Zuzentarauan ezartzen denez,
itzuli egingo dira immigrante horiek, baina ez beren jatorriko herrialdera soilik,
iraganbideko herrialde batera edo beste herrialde batera ere itzuli ahalko dira,
eta gero herrialde horiek gauza bera egiteko aukera izango dute. Horren adi-
bide dugu Espainiaren eta Marokoren arteko 1992ko otsailaren 13ko
Akordioaren 5. artikulua:
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“Berriz onartzen dituzten atzerritarrak ahalik eta lasterren haien jatorriko esta-
tura edo bidaia hasi zuten estatura bidaltzeaz arduratuko dira estatu horiek,
baldin eta estatu horien lurraldean geratzeko eskubiderik ez badute”.

Era horretako xedapenen ondorio nagusia da oso zaila dela neurri horiek gau-
zatzeko prozesuetan bermeak beteko direla ziurtatzea, eta haietako askok
atxikitze-esparruetan edo basamortuetan edo itsasoan abandonatuta amaitzen
dute.

2.4.Atxikitze-esparruak hirugarren herrialdeetan

Jatorriko herrialdeei migrazio-fluxuen kontrolaren gaian baliabideak eta ezagu-
tzak ematearen helburua da helmugako herrialdeetan edo iraganbideko herrial-
deetan eustea Europar Batasunera sartu nahi duten migratzaileak. Haietako
asko legez kanpoko egoeran daudenez dagoeneko agiriei dagokienez, edota
asilo-eskatzaileak direnez iraganbideko zenbait herrialdetan (adibidez, Maroko,
Libia, Aljeria, Errusia edota Turkian), ugaritu egin dira atxikitze-esparruak azke-
neko urteetan (azkeneko mapa).

Horren adibide dugu Reggane-ko atxikitze-zentroa, Aljerian. Nigeriak Aljerian
duen enbaxadoreak baieztatu du atxikitze-zentro hori existitzen dela. Aljeriako
gobernuak 2000ko azaroan antolatu zuen, Magniako (Aljeria) txabola-leku
batean zeuden Saharaz hegoaldeko 600 herritar giltzapetzeko. Marokon ezku-
tuan sartzeko eta hortik gero Europan sartzeko hasierako puntua da Magnia.
“Aberriratuak izateko zain” zeuden pertsonak ziren, Malitik eta Nigerretik iri-
tsiak, baina herrialde horiek ez zituzten immigranteak berriro onartzen,
Aljeriako agintariak haiek itzultzen saiatzen baziren ere. 80ko hamarkadako
preso integristak atxilotzeko erabiltzen ziren atxikitze-zentro ezkutuen tokian
daude zentroak. Esparrua goraino betetzen denean, bi edo hiru aldiz astean,
agintariek garbitu egiten dute gauez: dozena bat giltzapetu hartu eta basamor-
tura eramaten dituzte, eta Aljeriak Malirekin duen mugatik 400 kilometrora
uzten dituzte32.

2.5. Lankidetza eta garapena: bi alde dituen tresna

Immigrazioaren eta asiloaren gaian laguntzeko eskaera horiek bete daitezen
eskatzeko aukera azaldu da Erkidegoak lankidetza eta garapenari laguntzeko
egin dituen zenbait arauditan eta hartu dituen zenbait erabakitan.
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32“Aljerrek 600 immigrante giltzapetu ditu Sahara basamortuko giltzapetze-esparru batean”. El Periódico,
2001eko otsailaren 25a; 2005eko urriaren 19an El País egunkariari emandako elkarrizketa batean, SOS
Arrazakeria taldeko lankide boluntario batek hauxe azaldu zuen: “Nador inguruan eta Casablanca eta
Rabaten atxilotutakoak Oujdara eramaten hasi ziren Marokoko indarrak. Talde horietako hainbat pertsonak,
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Kontseilu Europarrak aurrez aipatu dugun Migrazio eta Asilo Politikari buruz-
ko Dokumentu Estrategikoan aipatu zuen lehenengo aldiz 1998an. Testu
horrek ia behartu egiten zuen kontrolatzeko lanaren zati handi bat jatorriko
herrialdeetara eramatera, eta garapenerako lankidetza horren baitan jartzen
zuen. Testuan bertan agertzen denez, ikuspegi oso baterako,

“lotu egin beharko dira, adibidez, laguntza ekonomikoa eta bisen gaia, muge-
tako kontrolak ahultzea eta berriz onartzeko bermeak, aireko loturak eta
mugak kontrolatzeko arauak, laguntza ekonomikoak izateko aukera eta erakar-
pen-faktoreak gutxitzeko neurri eraginkorrak” (1998:112).

2000ko otsailerako, estatu sinatzaileen aldeetako batek hala eskatuta –nagusiki
Herbehereek–, Cotonouko Akordioa 2000-2005 izeneko akordioan (aurrez
Loméko Konbentzioa zena33) berriz onartzeko klausula (13.5.c.ii artikulua) gehi-
tu zen, lankidetza-hitzarmena berritzeko baldintza gisa. Gero, Kontseilu
Europarrak 2002an Sevillan egindako prestakuntza-saioetan –aurrez ere aipatu
ditugu gai horri buruz hitz egitean–, Espainiako eta Britainia Handiko ordezka-
riek proposatu zuten bertan behera utzi behar zirela jatorriko herrialdeekin eta
iraganbideko herrialdeekin zeuden lankidetza-hitzarmenak, edo, are gehiago,
zigortu egin behar zirela herrialde horiek, ez bazuten jarrera aktiboa hartzen
beren populazioen kontrolean. Nolanahi ere, eta Frantzia, Suedia eta Finlandia
neurri horren aurka azaldu zirelako, azkenean ez zen berariaz jasota geratu
zigortzeko aukera Sevillako goi-bileraren ondorioetan, baina azken idatzian
honako mehatxu hau gehitu zen: “herrialde batek ez badu nahikoa laguntzen,
zaildu egin daiteke herrialde horrek Europar Batasunarekin dituen harremanak
indartzeko aukera” (Sevillako Kontseilu Europarra 2002:11).

Immigrazioaren kudeaketarekin lotuta (edo horren mende) dauden garapene-
rako laguntzen adibide paradigmatiko bat lehenengo Afrika Plana da,
Espainiako Gobernuak 2006ko maiatzean onartua, Kanarietako kostaldera
Senegaletik eta Mauritaniatik kaiukoak iristearen ondorioz. Nahiz eta adieraz-
ten den Planaren helburua “Saharaz hegoaldeko gairako asmo handiko politi-
ka globala, eta aldi berean errealista eta zehatza” eskaintzea dela (2006:6), akor-
dioaren asmoetako batzuk zein izan daitezkeen adierazten duten erreferentzia
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batzuk asilo-eskatzaileak, hegoalderantz zeramatzatela eta basamortuan utzi behar zituztela esanez deitu
zidaten. (...) Aljeriarekin mugan dagoen Ain Chouater izeneko basamortura iritsi ginenean, hegoalderantz
zihoazen lau autobus-talde ikusi genituen. Jarraitu egin genituen, pentsatuz erbesteratze are kriminalago bat
antolatu zutela Saharara, han askoz oztopo gehiago baitaude guk eta kazetariek lan egin ahal izateko. Ain
Chouaterrera iritsi ginen egunean immigranteak berriz taldekatzen ari ziren, senegaldarrak eta maliarrak
Oujdara eramateko. Bi egun barru Bir Gandouzen (Mendebaldeko Sahararen eta Mauritaniaren arteko
mugan) geunden, egunean 2.000 kilometro egin ondoren. Orain basamortuan bizirik iraun dutenak eta hil
direnak bilatzen jarraitu behar dugu”.

33Europar Batasunaren eta AKOB herrialdeen arteko (Afrikako, Karibeko eta Ozeano Bareko herrialde-
ak) merkataritza-trukeetarako eta lankidetzarako konbentzio bat da. AKOB herrialdeen artean daude
munduko herrialderik pobreenak.
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batzuk ere baditu. Lehenik eta behin, immigrazioren gaian mezu argi bat atera
daiteke: garapena, legez kanpoko immigrazioaren irteera kontrolatzearen
truke. Planean, maxima hori hiru mailatan zatitzen da.

• Barneko mailan argi dago zein den nahi den immigrazioa, “afrikar langileak
bideratzea”, eta zein den nahi ez dena, “legez kanpokoa”. Alde horretatik, adie-
razten da hainbat funtzionario eta polizia-kidego jarriko direla lanean, ezkutu-
ko migrazioa eragotzi ahal izateko informazioa jasotzeko. Aldebiko mailan,
kontsulatuen alorrean egingo den lana aipatzen da, eta hor Espainiako
Gobernuak “ahalegin handiak egingo ditu, batera lan egiteko borondate poli-
tikoa eta administrazio-ahalmena finka dadin legez kanpoko immigrazioaren
jatorriko herrialdeetan, eta, horren bidez, migrazioaren alorreko lankidetzara-
ko akordioak indarrean sartu bitartean, eta, halakorik ez balego ere, aipatuta-
ko herrialdeek legez kanpoko immigrazioaren aurkako politikak susta ditza-
ten eta beren nazionalak aberriratzea onar dezaten” (2006

• Maila aldeaniztunaren oinarri bakarra da Afrikako herrialdeak “migrazio-
politikaren europartzea” delakoarekin lotzea; hau da, laneko immigrazioa
kudeatzea (legezkoa), legez kanpoko immigrazioa kontrolatzea eta berriz
onartzeko akordioak egitea.

Gainera, behin eta berriz egiten zaio erreferentzia Saharaz hegoaldeko eskual-
deetako mineral-hobien eta hidrokarburo-hobien aberastasunari, eta horrek
Espainiako eta Europako enpresekin merkataritza-negoziazioak izateko ematen
duen aukerari. Argi uzten du esku-hartze ekonomikoaren eta migrazioaren alo-
rreko esku-hartzearen arteko lotura hori Espainiak Afrikako herrialdeetan
dituen interes ekonomiko, migrazio-interes eta interes turistikoetan oinarrituta-
ko sailkapen eskalar honek:

• Lehentasunezko intereseko herrialdeak: Ekuatore Ginea, Senegal, Mali,
Nigeria, Angola, Namibia, Hegoafrika, Mozambike Afrika australean, Kenia,
Etiopia eta Mauritania.

• Interes espezifikoko herrialdeak: Cabo Verde, Kamerun, Gabon, Gambia,
Ghana, Ginea Bissau, Niger, Gineako Errepublika, Sao Tome eta Principe,
Seychelleak eta Tanzania.

• Jarraipen bereziko herrialdeak: Txad, Boli Kosta, Kongoko Errepublika
Demokratikoa, Sudan eta Zimbawe.

Unzurrunzagak salatzen duen moduan (2006), ez al da zirkulu zentrokideen
teoriaren bertsio aurreratu bat martxan jartzen ari?
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3. Barneko muga: kontrol selektiboak mugen barruan

Gogora ekarriz zer zioen Balibarrek mugez eta kontrol selektibo bat zegoen
leku bakoitzari muga deitzeaz, barneko muga deritzonari buruz hitz egingo
dugu orain. Estatuak Schengen lurraldera ezkutuan sartu diren pertsonak eta
ustekabean legez kanpoko egoeran geratu direnak zaintzeko, jazartzeko, atxi-
lotzeko eta kanporatzeko erabiltzen dituen mekanismo fisiko eta juridikoez ari
gara.

3.1. Muga legalak: legeztatzeko mekanismoen “kontrol selektiboa” eta horren

ondorioak

Atzerritartasun-legea estatu bakoitzeko barne-antolamenduak ezartzen duen
muga bat da, berez. Herrita nazionalen eta atzerritarren (Erkidegotik kanpoko-
ak) arteko bereizketa legalki gauzatzen du. De Lucasek hainbat aldiz adierazi
duen moduan, zuzenbidea desberdintasunaren zaindari da (beste batzuen arte-
an, 2003). Haren helburua da immigrantea, izapideen eta status juridikoen sis-
tema mailakatu baten bidez, atzerritar-egoeran edukitzea etengabe: eskubide-
ak aitortzen zaizkio poliki-poliki, baina inoiz ez eskubide osoak. Bestela, herri-
tarraren status berera iritsiko litzateke, eta atzerritar izateari utziko lioke.

Lege-esklusen sistema horri izapide burokratiko aspergarriak jartzen dizkiote
nahita (honako hauek aurkeztu beharra: lan-kontratu espezifiko bat ordutan
eta soldatan, gizarte-segurantzako kotizazioa, jatorriko herrialdean aurrekari
penalik ez izatea, baliabide ekonomikoak, aldeko integrazio-txotenak, doku-
mentuen homologazioa eta tituluen baliozkotzea...), eta, Damoklesen ezpata
balira bezala, mehatxu egiten dute ustekabean legez kanpoko egoeran gera-
tzeko arriskuarekin, hau da, paperik gabe geratzearekin.

“Atzerritartasun Legeak sortzen duen legez kanpoko egoeratik” (Solanes 2003),
edo “instituzioek hainbat eta hainbat pertsona legez kanpoko egoeran uztea-
ren” (Izquierdo 2004:83) ondorioz, oso zaila da legezko egoera lortzea edo
berreskuratzea. Espazio-alderdiek nahiz denbora-alderdiek eragiten dute.
Antolamenduek ezartzen duten legezko migrazioaren eredua jatorrian kontra-
tatzea edo familia berriz elkartzea denez, salbuespenezko bi modu bakarrik
daude egoera legeztatzeko helmugako herrialdean egonaldi jarraitua izateaga-
tik. Batetik, legeztatze arrunta dago; Espainiaren kasuan, lan-kontratu batez
gain, beharrezkoa da legez kanpoko egoeran gutxienez ere bi urtetik bost urte-
ra bitarteko epean egon izana. Eta, bestetik, ezohiko legeztatzea dago, kuoten
sistemak porrot egin duela adierazten duen frogarik argiena (De Lucas 2000:
7). Legeztatze arruntean eskatzen diren betebehar materialez eta denborazko
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betebeharrez gain, ezohiko legeztatzeek deborazko beste oztopo bat ere jar-
tzen dute: noizean behin baino ez direla egiten.

Legezkotasuna lortzeko oztopo-lasterketa horrek helburu argi bat du: klandes-
tinoen kopuru bera edukitzea beti, ezkutuko ekonomian lan egingo duten lan-
gileak egongo direla ziurtatzeko (Solanes 2003:128). Dena den, beti egoten dira
mugak gero ere, atzerritarrak gizartean duen lekua gogorarazteko.

3.2. Datu-base publikoetarako sarrera: eskubideen aitortzaileak eta poliziaren

zelatariak

Dokumentazio legala ez duen pertsona atzerritarrak ez du datu-base ofiziale-
tan borondatez inskribatu nahi izaten; izan ere, erakunde publiko bati legez
kanpoko egoeran dagoela adieraztea da nolabait, berdin dio erakunde horrek
pertsonen kontrolaren gaian eskumenak dituen edo ez. Alde horretatik, zenbait
datu-base, udal-errolda, adibidez, “bi aldeko armak” izan daitezke benetan
(2004:8), Solanesek dioen moduan. Legez kanpoko immigranteak integratzeko
eta haien oinarrizko eskubideak aitortzeko tresna bat izan behar zenak, gizar-
te-eskubideak eskuratzeko bide garrantzitsu bat den arren, erreformekin galdu
egin du pixkanaka-pixkanaka hasierako izaera integratzailea, eta poliziak kon-
trolatzeko tresna izan daitekeena bihurtu da.

4/2000 Atzerritartasun Legearen arabera, legez kanpoko atzerritarrei dagokie-
nez, errolda oinarrizko tresna zen oinarrizko eskubideak eta zerbitzu sozialak
eskuratzeko; adibidez, doako osasun-laguntza publikoa (ez larrialdietakoa
bakarrik), laguntza juridikoa eta derrigorrezko hezkuntza doan jasotzeko.
Erroldan inskribatzeko ez zen beharrezkoa herrialdean egoteko edo bizitzeko
baimena edukitzea; nahikoa zen errentamendu-kontratu bat, gas-hornikuntza-
ren kontratua, ur-hornikuntzarena edo etxebizitzarekin lotutako edozein ordai-
nagiri aurkeztea.

8/2000 Legeak gauzatutako erreformaren bidez, erroldan sartzeak zekartzan
eskubide batzuk murrizten hasi ziren, hala nola etxebizitzarako laguntzak jaso-
tzekoa eta atzerritartasun-baimenen gaian laguntza juridikoa doan jasotzekoa.
Lege horrek errespetatu egin zuen denek osasun-laguntza jasotzeko eskubidea,
eta, horrez gain, aitortu zuen, baina erroldan sartutako biztanleentzat bakarrik,
toki-araubideko legedian ezarritako izapide administratiboetan eta tokian parte
hartzeko prozeduretan parte hartzeko ahalmena zutela, adibidez, aholku-
kontseiluetan, foroetan... Erroldan inskribatuta egon arren legezko bizilekurik
ez zeukaten atzerritarrak tokiko herritartasuna lortzeko aukera izan zitekeene-
tik kanpo geratu ziren.
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Atal honetarako, kontrolarekin lotutako garrantzitsuena 14/2003 Legeak egin-
dako erreforma izan zen. Beste datu-base publiko batzuen artean34, erroldari
eragin zion, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legeko 16. eta 17.
artikuluei, zehazki. Bi eratan eragin zien: alde batetik, dokumentazio jakin bat
eskatzen zen inskribatzeko eta gero bi urtetik behin berritzeko, eta, bestetik,
sartzeko aukera ematen zitzaien administrazio publikoei35, baita atzerritartasun-
bulegoei eta polizia-kidegoei ere.

Lehenik eta behin, TAOLeko 16. artikuluko lehenengo atala erreformatzean,
erroldatzea bi urtetik behin berritzea ezarri zitzaien bizileku iraunkorra izateko
baimenik ez zuten pertsona guztiei. Horrek bi ondorio ditu. Nabarmenena da,
berritzen ez bada, erroldatzea iraungi egiten dela, eta galdu egiten direla an-
tzinatasuna eta horren onura guztiak. Bigarrena, aurrekoaren ondorio dena,
Solanesek adierazi duenez (2004:13), hauxe da: bereizketa bat egiten da
datuen kalitatearen printzipioan, pertsonaren egoera juridikoaren arabera.

Bigarrenik, TAOLeko 16. artikuluko bigarren atalaren erreformaren arabera, ins-
kribatzeko beharrezko datutzat hartzen dira indarrean dagoen bizileku-txartela,
Erkidegoko araubidekoentzat, eta Espainiako agintariek emandakoa izan eta
indarrean dagoen agirian datorren atzerritar-identifikazioaren zenbakia, edo,
halakorik eduki ezean, jatorriko herrialdeko agintariek eman eta indarrean
dagoen pasaportearen zenbakia. Kendu egin zen, beraz, legalki behintzat, iden-
tifikatzeko balio zuten beste agiri batzuen bidez atzerritarrak erroldatzeko
aukera, aurrez egin ohi zena.

Hirugarrenik, eskubideak gehien urratzen dituen aldaketa da, kontrol polizia-
lera bideratuta egoteagatik nabarmen, zazpigarren xedapen gehigarriaren bidez
egiten dena. Izan ere, Poliziaren Zuzendaritza Nagusiari baimena ematen dio
atzerritarren datuetara sartzeko, baita sarrera telematikoa ere, Atzerritartasun
Legean ezarritako eskumenak gauzatzeko (atxilotzeko eta kanporatzeko proze-
suak izan daitezke). Badirudi intimitate-eskubidearen urraketa paragrafo bat
beherago babesten dela testu honekin:

“Zehaztasun pertsonalak babesteko legedia estu-estuan beteko dela ziurtatze-
ko, segurtasun-neurririk handienak erabiliz egin beharko dira atzipenak.
Ondorio horietarako, atzipen bakoitza erasota geldituko da Poliziako
Zuzendaritza Nagusian, baita erabiltzailea nor izan den, eta zein egun eta ordu-
tan egin den ere, kontsultatutako zehaztasunekin batera”.
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34Erroldaz gain, bosgarren xedapen gehigarriak Zerga Administrazioko Estatuko Agentziak eta Gizarte
Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak gordetako datuetara ere sar zitekeela xedatu zuen.

35Síndic Herriaren Defendatzaileak salatu du ez dela zilegi etxebizitzen gehiegizko okupazioa kontrola-
tzeko tresnatzat erabiltzea errolda. http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080109/53426222475.html

cuaderno3eus_v1.qxp  23/12/2010  15:17  PÆgina 59



Adierazitako berme formalak alde batera utzita, polizia erroldara sartu ahal iza-
teak beste eremu bat sortzen du kontrol selektiborako, legez kanpoko immi-
grantea juridikoki eta publikoki baztertzeko, lurraldearen barruko legez kanpo-
ko immigrazioari aurre egiteko logikaren barruan. Dena den, 4/2000 Legeak
erroldarako ezarri zuen espiritu integratzailea hautsi bazuen ere, gaur arte fun-
tsezko elementua izan da Espainiako lurraldean egon izana frogatzeko, bai
ezohiko legeztatze- eta normalizazio-prozesuetan bai indarrean dagoen
legeztatze-prozedura arruntean errotzea egiaztatzeko.

3.3. Susmoagatiko kontrol polizialak eta atxiloketak

Europako estatuen arteko garai bateko muga-postuez geratzen denaz haratago,
barneko mugak polizia-kidegoek egiten dituzten kontrolak dira orain. Nagusiki
jende asko ibiltzen den tokietan egiten dituzte, adibidez, tren- eta autobus-
geltokietan, edota, bestela, leku etnikoetan –mintzalekuak, meskitak...– eta
immigrante asko bizi diren auzo estigmatizatu edo baztertuetan (Avenel 2007)
–San Frantzisko Bilbon, Raval Bartzelonan, Ruzafa Valentzian edota Lavapiés
Madrilen–.

Ludeco Operazioa Barne Ministerioak 2001eko urriaren 19an zirkular baten
bidez martxan jarritako polizia-operazioa da. “Migrazio-fluxuez baliatuz, herri-
tarren segurtasunean eragin larriak dituzten delituzko jarduerak egiten dituzten
talde antolatuak eta pertsona gaizkileak jazartzea, aurkitzea eta desegitea”
bazen ere helburua, emaitza izan zen azkenean susmopean jarri zirela
Espainiako estatuan bizi ziren ia 160.000 kolonbiar eta ekuadortar36.

Operazio horren aurrekaria Kafe Operazioa izan zen, 2001eko irailaren 19an
egin zena, Barne Ministerioaren, Poliziaren Zuzendaritza Nagusiaren eta
Madrilgo Goi-buruzagitzaren erabakiz. Madrilgo lurraldean egin zen, “Madrilgo
polizia-eskualdean hautemandako delitu-jardueren gorakadaren ondorioz”,
Barne Ministerioaren Kafe Operazio delakoaren zirkularraren arabera. Zirkular
horretan, poliziari beste agindu hau ere eman zitzaion: “identifikazio selektibo-
ak eta kontrolak egitea jatorri horretako pertsonek aisialdian erabiltzen dituz-
ten lekuetan, eta jatetxe, pub, salsa-dantzaleku eta halakoetara joatea”.
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36“Poliziak kriminalitatearen aurka borrokatzen duten unitate operatiboak koordinatzen eta ikertzen egi-
ten dituen prebentzio-jarduerak hobetzeko eta indartzeko” neurrien artetik, Segurtasunerako estatu-
idazkariak hauek azpimarratu zituen: “Europol, Interpol eta Ekuador eta Kolonbiako polizia-erakunde-
en bidez nazioartean trukatzen den informazioa, nazioarteko lankidetza eta operazioetatik lortutako
informazio guztia bideratzeko eta izapidetzeko erakunde jakin batzuk jartzea; GATI fitxategia erabil-
tzea”, eta “Espainian legez kanpoko egoeran sar edo gera daitezen eragoztea, eta immigranteen bene-
tako nortasuna egiaztatu ahal izatea, aurrekariengatik, nortasun-agiririk ez edukitzeagatik edo aurkeztu-
tako agiriek manipulatuta egotearen edo faltsuak izatearen zentzuzko seinaleak izateagatik, poliziaren
arreta berezia behar bada” (Morenés Eulate 2001:12369).
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Azterketa honen helbururako, garrantzitsua da aipatzea bi operazioetan jasota-
ko informazioa sistematizatu egin zela, eta “GATI fitxategia” delakoan gorde
zela. Justizia eta Barne Ministerioaren 1994ko ekainaren 26ko aginduaren bidez
sortu zen Informazioaren Tratamendua Aztertzeko Taldea (GATI). Helburua
zen arau-hauste penalak eragoztea eta ikertzea, martxan zeuden ikerketak
koordinatzea, informazioak eta argazkiak ematea poliziak erabiltzeko eta
polizia-departamentuek izateko, argazki-albumak aukeratzea identifikazioetara-
ko, gaizkile-bankuak aztertzea eta ikerketan laguntzea. Base horretan ikerketa-
datuak eta -jarduerak sartzen dira, “segurtasun publikorako mehatxuak eta
arriskuak prebenitzeko eta arau-hauste penalak eragozteko, talde edo gizaba-
nako horiek egindakoak edo gauzatutakoak badira, betiere”. Horren ondoren,
informazioa nondik lortu den adierazten da: espioitza polizialetik, nortasuna
eta aurrekariak egiaztatzetik, egoera administratiboari buruzko baimenen izapi-
deak egitetik, edota atzerritarren barneratze, irteera eta kanporaketen gaietara-
ko, atzerritartasun-fiskalekin izandako harremanetatik.

Duela gutxi, 2008ko abendutik 2009ko otsailera bitartean, jakin ahal izan
genuen komisaria batzuetan, bereziki Madrilen, era honetako aginduak ematen
zirela: 

“Denboraldi berrirako zuzendaritza-taldeei finkatutako helburuak:
San Blasko komisaria: 40 atxilotu Atzerritartasun Legeagatik
Chamartingo komisaria: 100 atxilotu baino gehiago Atzerritartasun Legeagatik
Puente de Vallecasko komisaria: 75 atxilotura iristea Atzerritartasun Legeagatik
Hortalezako komisaria: 70 atxilotura iristea Atzerritartasun Legeagatik
Alcobendasko komisaria: operazio gehiago egitea Atzerritartasun Legea aplika-
tzeko (azken horretarako, brigadaren laguntza izango da, eta operazio gehiago
egingo dira batera)
Aranjuezko komisaria: 30 atxilotu Atzerritartasun Legeagatik”

“Buruzagi nagusiak Villa Vallecas barrutiko komisariari jartzen dizkion helbu-
ruak (...): Atzerritarrak: barruti bakoitzeko biztanle-kopuruaren arabera atxilo-
tu-kopuru jakin bat egon behar da. Villa Vallecas barrutiaren helburua = 35. Ez
badaude, barrutitik kanpo bilatuko dira. Selektiboak izan behar dugu CIE [plaza
atzerritarren zentroan] eskatzerakoan. Marokok du lehentasuna (kanporatu egi-
ten dira, errepidez bidaltzen direlako gehienak, eta ongi dokumentatzen dire-
lako. Boliviakoak ez dira kanporatzen gaur egun. Hegazkinetan bidaltzeko
ahalmen eskasa)”.

Azken finean, argi dago operazio horren oinarrian gizarte-talde edo kolektibo
susmagarriak kriminaltzat hartzea dagoela, eta datu polizialen prozesaketa esta-
tistikoak atzera elikatzen ditu susmo horiek. Horrez gain, oso oinarrizkoak
diren eskubideak urratzen ditu; adibidez, intimitate-eskubidea eta
errugabetasun-presuntzioa. Muñagorrik adierazi duenez, 2002an egin zen
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Indarkeriaren aurka borrokatzeko Plana edo Focus Plana delakoa izan zen
lehenengo operazio garrantzitsua:

“Zortzi hiritan aplikatu zen, eta hiri horietako atxiloketen batez bestekoa aza-
roan %25 handitzea lortu zuen; baina igoera horren arrazoi nagusia izan zen
agiririk gabeko atzerritarrak atxilotu zirela, eta, beraz, atxiloketen arrazoia ez
zen delinkuentzia izan, legez kanpoko immigrazioa baizik, eta dena martxan
jartzeko erabili zena, berriz, arraza-ezaugarri fisikoak (…). Instituzioen jardue-
rek sortzen dute nahasketa, eta, beldurrak kanpora ateratzeko, kanporatu egi-
ten dira immigranteak” (2005:198).

3.4. Kanporaketak

3.4.1. Kanporaketa: zigorra eta ezohiko prozedura

“Gobernuak gutxienez ere 27.000 immigrante kanporatu nahi ditu. Barne
Ministerioak gutunak bidali dizkie 27.751 immigranteri, Espainia utzi beharko
dutela jakinarazteko. Gutunean adierazten da haien egoera legeztatzeko eskae-
ra ukatu egin dela, eta ez dituztela betetzen Atzerritartasun Lege berriak ireki-
tako ezohiko prozeduraren baldintzak” (El País, 2000ko abenduaren 22a).

Nahiz eta, oro har, aberriratze kontzeptu juridikoa erabiltzen den, kanporake-
ta, duen karga sozial guztiarekin, legez kanpoko immigrazioaren aurka borro-
katzeko beste mekanismo juridiko bat izateaz gain, muga sinboliko bat ere
bada; arautu gabeko migrazio-proiektuak burutik kentzeko balio du, eta, aldi
berean, argi uzten du berriz ere herritarren eta atzerritarren artean egiten den
bereizketa. Zehatzeko araubidea da, eta atzerritarrek egiten dituzten arau-
hauste administratiboak zigortzeko bakarrik erabiltzen da, herritarrei zigor eko-
nomikoak edo espetxe-zigorrak jartzen baitzaizkie arau-hauste horiengatik.

Administrazioaren alorrari dagokionez, Espainiako estatuan indarrean dagoen
Atzerritartasun Legean (LOEx), kanporaketa beste zigor batzuen ordezkoa da
berez; hau da, diskrezionaltasunerako aukera ematen du, (LOEx Legeko 57.
artikulua) arau-hauste larri batzuk (LOEx Legeko 53. artikuluko a, b, c, d eta f)
edo oso larri batzuk (LOEx Legeko 54. artikulua) egiteagatiko isunaren ordez-
koa baita berez. Ia arau horiek guztiak, aurrez ere aipatu dugun moduan, elka-
rrekin oso lotuta dauden bi premisaren barruan sar daitezke: legez kanpoko
immigrazioaren aurkako borroka eta segurtasuna eta ordena publikoa babes-
tea dira, hain zuzen, premisa horiek37.
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37Alde batetik, zigortu egiten da legez kanpoko egoeran egotea bera (LOEx Legeko 53.a) –4/2000 Legeak
kendu eta 8/2000 Legeak berriz jarria– eta baimenik gabe lan egitea (LOEx Legeko 53.b). Gainera, oso
larritzat zigor daiteke, eta, beraz, kanporatu egin daitezke, moduren batean, pertsonen trafikoaren sare
kriminalen bidez nahiz garraiobide arrunten bidez, norbait ezkutuan sartzea eragin duten atzerritarrak
(inoiz ez nazionalak) (LOEx Legeko54.2). Bestetik, kanporaketarekin zigortzen dira identifikazio-datuak
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Kanporaketaren prozedura- eta administrazio-alderdiari dagokionez, aipatu
beharra dago prozesua salbuespenezkoa dela. Lehenik eta behin, prozedura
arrunt baten ordez (57.9 LOEx), egoera ohikoenetan –legez kanpoko
administrazio-egoeran egotean, nagusiki–, lehentasunezko prozedura bat apli-
katzen da (63 LOEx). Lehentasun hori dela-eta, zaila izaten da abokatuen
laguntza jasotzea, eta zaila izaten da, halaber, prozedurako bermeak babestea.
Izan ere, alde batetik, epeak azkarregi betetzen dira, eta, bestetik, prozesuak
iraun bitartean barneratzeko aukera ezartzen da, eta horrek epaiketa justuaren
eta laguntza juridikoaren printzipioak oztopatzen ditu38.

Gainera, kanporaketarekin zigortzen diren egoerak administrazio-zuzenbidea
eta zigor-zuzenbidea elkartzen diren eremuan daude (Monclús 2004b:419).
LOEx Legeko 57.2 artikuluak ezartzen du kanporatu egingo direla pertsona
atzerritarrak “Espainian edo Espainiatik kanpo kondenatuak izan badira, gure
herrialdean urtebete baino gehiagoz askatasunaz gabetzeko zigorrarekin zigor-
tzen den delitutzat hartzen den iruzurrezko jokabideren batengatik, aurrekari
penalak bertan behera uzten ez badira behintzat”. Kanporatzeko arrazoi horrek
egoera arriskutsu bat egon daitekeela hartzen du oinarritzat ezer gertatu baino
lehen ere (segurtasun-eza eta mehatxua prebenitzeko zigorrak ezartzeko auke-
ra aurkezten du berriz ere), eta, horrez gain, non bis in idem printzipioa urra-
tzen du, kanporaketa-zigorra ezartzen baitu aurrez zigortua izateagatik (Asua
2002:38)39.
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(herritartasuna, helbidea...) faltsutzeko edo haietan egindako aldaketak ezkutatzeko engainuzko jokabi-
deak (LOEx Legeko 53c), segurtasun publikoaren arrazoiengatik ezarritako neurriak ez betetzea –aldian-
aldian aurkeztea eta mugetatik edo biztanle-guneetatik urruntzea– (LOEx Legeko 53d), atzerritarrak
larritzat jotzen diren ordena publikoaren aurkako jarduerak gauzatzen parte hartzea (LOEx Legeko 53f),
oso larritzat jotzen diren ordena publikoaren aurkako jarduerekin zerikusia izatea edota Estatuaren
kanpo-segurtasunaren aurkako jardueretan parte hartzea edo Espainiak beste herrialde batzuekin dituen
harremanei kalte egiteko moduko jardueretan parte hartzea (LOEx Legeko 54a), eta bereizkeriazko joka-
bideak (ez penalak) gauzatzea, arraza-, etnia-, nazionalitate- edo erlijio-arrazoiengatik (LOEx Legeko
54c).

38Prozedura horrek izugarri murrizten ditu defentsa-epeak. Espedientepean dagoen pertsonak 48 ordu
bakarrik ditu alegazioak aurkezteko, eta hiru egun bakarrik probak aurkezteko. Prozedura arruntean, 15
eta 30 egun dira, hurrenez hurren. Gainera, kanporatzeko agindua berehala bihurtzen da gauzagarri.
Auzitegi Konstituzionalaren 115/1987 Epaiari esker, emandako ebazpena epai bidez eteteko arrazoi
bakarra da kanporaketak konpontzeko zaila edo ezinezkoa den kalte bat sortu ahal izatea.
Jurisprudentzia ikusita, espedientepean dauden pertsonen artetik familia- edo lan-errotzea dutenen
kasuan bakarrik hartu da kontuan egoera hori. Desberdin tratatze horren adibide are nabarmenago bat
da pertsonen oinarrizko eskubideen babes jurisdikzionalari buruzko 62/1978 Legea ez betetzea. Lege
horrek ezartzen du eten egingo direla automatikoki oinarrizko eskubideei eragiten dieten aurkaratuta-
ko administrazio-egintzak –interes publikoari kalte larririk egiten ez bazaio behintzat–. Kasu horretan,
Auzitegi Gorenak adierazi du (besteak beste, Auzitegi Gorenaren 1997ko martxoaren 14ko Epaia) kan-
poraketak etetearen aplikazio orokorrak zapuztu egingo lukeela Atzerritartasun Legeak migrazioa kon-
trolatzeko duen helburua, eta, beraz, interes orokorra kaltetuko lukeela.

39Auzitegi Konstituzionalak erabaki du agindua ez dela konstituzioaren aurkakoa zigor bikoitzagatik, bi
zigorrek oinarri desberdinak dituztelako. Gai horri dagokionez, bi epai garrantzitsu daude.
Lehenengoan, babestutako ondasun juridikoak desberdindu egiten ditu Auzitegi Konstituzionalak, zigo-
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Zigorraren alorra era hertsian hartuta, kanporaketa-zigorra ezartzeak zigor-
zuzenbide demokratikoaren maximetako bat hausten du: zigorraren helburua
ez da berriz gizarteratzea, gutxienez legez kanpoko atzerritarren kasuan. Bi hel-
buru ditu: kriminala urruntzea berriz ere segurtasuna izateko herritarren arte-
an, eta adibide izatea bai Estatuan bizitzen daudenentzat bai immigrante izan
daitezkeenentzat. Hirietako segurtasunerako, etxeko indarkeriari aurre egiteko
eta atzerritarrak gizarteratzeko neurri zehatzei buruzko irailaren 29ko 11/2003
Lege Organikoak egindako erreformarekin, aldaketak egin ziren legez kanpo-
ko egoeran zeuden immigranteei jartzen zitzaizkien zenbait zigorretan: segur-
tasuna zen zigor haien helburua, ez berriz gizarteratzea40.

Behin agindua gauzatutakoan, kanporatuak instantzia diplomatikoetan eta
kontsul-instantzietan bakarrik aurkez ditzake errekurtsoak, prozesu bat jatorri-
ko herrialdetik garatzeak duen kostu gehigarriarekin. Aipatutako egoera guztie-
tarako, zigor gehigarri bat ere ezartzen da: bizileku-baimenak edo lan-baime-
nak lortzeko prozedurak geldiaraztea, eta horri gehitu behar zaio hamar urte-
ra artekoa izan daitekeen sartzeko debekua.
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rren bikoiztasuna hausteko, eta hau ezartzen du: “zigorra eta kanporaketa interes eta ondasun juridiko
desberdinak babesteko dira; izan ere, lehenago ere adierazi dugunez, zigorra Estatuaren politika krimi-
nalaren barruan sartzen da, eta lurralde nazionaletik kanporatzea, berriz, atzerritartasun-politikaren
esparruan ezartzen da; bi alor horiek interes publiko oso desberdinei erantzuten diete (Auzitegi
Konstituzionalaren 331/1997 Autoa, urriaren 3koa, 6. oinarri juridikoa). Hau da, xehetasun gehiagorik
gabe, esan dezakegu zigorraren oinarria ondasun juridikoak babestea dela, zigorraren izaera saminga-
rriarekin lotutako prebentzio-ondorioen bidez. Kanporatzeko neurria, berriz, atzerritartasun-politikaren
helburuekin lotuta dago, eta helburu horiek migrazio-fluxuak kontrolatu eta Estatuko lurraldean inte-
grazio eta bizikidetza baketsuak lortzea dira” (Auzitegi Konstituzionalaren 236/2007 Epaia).
Bigarren ebazpenean, auzitegiak ebazten du kanporaketa ezin dela zigortzat hartu: “ez da legeetan deli-
tu gisa tipifikatuta dagoen ekintza bati erantzuteko Estatuaren ius puniendi zigortzeko jardueraren
modalitate bat; atzerritarrari, bizi den estatuan jokabide desegoki bat izateagatik, politika kriminalaren
esparruan, atzerritartasun-politikarekin lotuta, ezar dakiokeen neurri bat da, hari baitagokio legalki disei-
natzea. Beraz, benetako zigorra betetzearen ordezkoa da. Atzerritarra Espainiara itzultzen bada bete egin
beharko du zigor hori, kanporaketak, berez, ez baitu betetzen delituak eragindako erantzukizun pena-
la edo zibila; Estatuak epaitutakoa betearazteko duen boterea gelditzeko aukera bat da, nolabait, eta
atzerritarrari aplikatzen zaio, Estatuak horrekin lortu nahi dituen helburuak babesteko” (Auzitegi
Konstituzionalaren 242/1994 Epaia)
LOEx Legeko 57.7a artikuluak, berriz, aukera ematen du delituagatiko edo hutsegite txikiengatiko pro-
zesu penal bat (sei urte baino gutxiagoz askatasunaz gabetzeko zigorra) epai bidez eteteko, bide admi-
nistratibotik kanporaketa bideratu eta gauzatzeko. Agindu horren helburua da “kriminalak” kanporatu
ahal izatea, aurrez ezin baitziren kanporatu, prozesu penal batean bazeuden.

40Lehenik eta behin, kanporaketa nahitaezkoa da legez kanpoko egoeran dauden immigranteek sei urte
baino gutxiagoz askatasunaz gabetzeko zigorra duen delituren bat egiten badute (Zigor Kodea, 89.1).
Aurrez, epaileak aukera zuen Zigor Kodean ezarritako ordezko beste edozein zigor ezartzeko. Gainera,
zigorra Espainian betetzea bakarrik ezar daiteke, egindako delituaren ezaugarrien arabera, eta ez da
aipatu ere egiten erruztatuaren egoera pertsonala aztertzeko aukera. Bigarrenik, Zigor Kodeak ezartzen
du sei urteko edo hortik gorako espetxe-zigorrak dituztenak ere kanporatu egingo direla, zigorraren
hiru laurden betetakoan edo hirugarren gradura iritsitakoan. Hirugarrenik, garrantzitsua da Zigor
Kodeko 108. artikulua aipatzea; izan ere, artikulu horren arabera, aplikagarri diren beste segurtasun-
neurri batzuen ordezko segurtasun-neurri gisa aplikatzen da kanporaketa.
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Egoera horretan dagoen pertsona bat, nahiz eta ez izan fisikoki kanporatua,
legezkotasunetik kanpo geratzen da. Izan ere, gauzatu gabeko kanporaketa-
aginduak ez lioke utziko legeztatzeko prozesu bat hasten, eta, beraz, ezin izan-
go lituzke legezkotasunak bermatzen dituen eskubideak eta askatasunak esku-
ratu. Hori dela-eta, linbo juridiko batean dagoen gizarte-kategoria bat sortzen
da, egoera legeztatzeko aukerarik ez duena, eta, beraz, lan-merkatu arautura
sartzeko ere aukerarik ez duena; eta hori guztia behar handiago baten izenean
–segurtasuna–.

3.4.2. Kanporaketa kolektiboak

1994an, Malagako Capuchinos auzoko atzerritarrak barneratzeko zentrotik
Malira, Senegalera, Kamerunera eta Gineara eraman zituzten 103 afrikar atze-
rritar bost hegazkin militarretan. Gertakari horrek gizatasunaren ikuspuntutik
duen larritasunaren barruan, bi gai juridiko-politiko daude. Lehenengoa da 103
kanporatuak haloperidol konposatuarekin drogatu zituztela beren borondatea-
ren aurka, aurre egin ez zezaten. Bestea, oraindik zigortu ez dena, garai hartan
Espainiako Gobernuko presidente zen José María Aznarrek esan zuen esaldia
da: “arazo bat genuen, eta konpondu dugu”. Gertakari hura ez zen lehenengoa
izan, ezta azkena ere. Egia esan, azkeneko urteetan kanporaketa kolektiboak
ohiko neurri bihurtu dira legez kanpoko atzerritarrak aberriratzeko41.

Nazioarteko Zuzenbideak debekatu egiten ditu, berez, kanporaketa masiboak
(Chueca 2002:99). Baina ez dagoenez kanporaketa bat masibotzat hartzeko zer
kopuru behar den adierazten duen zehaztapen juridikorik, giza eskubideei eta
bermeei buruzko arau eta itunek jartzen duten muga bakarra da ezin dela talde
gisa kanporatu, hau da, pertsona bakoitzak bere espedientea izan behar duela,
eta, hor, legearen arabera, arrazoiak zein diren eta ebazpen zioduna azaldu
behar direla. Ez zaie inola ere aurre egin Europako herrialdeek egin dituzten
kanporaketa kolektiboei; are gehiago, estatu kideen arteko lankidetza hobetze-
ko, arautu egin dira kanporaketa horiek Erkidegoan. Honako hauek erabili dira
arautzeko: Kontseiluaren 2003/110/EE Zuzentaraua, azaroaren 25ekoa, aberri-
ratzen direnei edo hegazkinez urruntzen direnei igarotzeko eman beharreko
laguntzari buruzkoa, eta Kontseiluaren Erabakia, 2004ko apirilaren 29koa, kan-
poratuak izateko ebazpenak dituzten hirugarren herrialdeetako nazionalak bi
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41Aierbek azaltzen duen moduan (2001), honako hau izaten da ohiko prozedura. Atzerritarrentzako zen-
troetan barneratutako atzerritarrak edo immigranteak denboraldi batez egoteko zentroetatik hara era-
mandako atzerritarrak izaten dira gehienak. Behin helmugako herrialderaino doan hegazkin bat bete-
tzeko adinako taldea “dokumentatzen” denean (hau da, haien jatorria eta jatorriko herrialdea zehaztu
dira edota kanporatuak onartu dituzte), eta normalean gauez eta segurtasun-neurri handiekin kanpora-
tuen etsipenagatik, mugaraino (Maroko da errepidez lotzen den kanpoko muga bakarra) edo aireportu
bateraino eramaten dituzte poliziaren ibilgailu kolektiboetan. Aireportuan hegazkin bat edo batzuk ego-
ten dira zain, komertzialak nahiz militarrak; kanporatu gehiago jasoko dituen beste aireportu bat izan
daiteke hurrengo geralekua, eta gero herrialde hartzailea.

cuaderno3eus_v1.qxp  23/12/2010  15:17  PÆgina 65



estatu kideren edo gehiagoren lurraldetik kanporatzeko hegaldi bateratuak
antolatzekoa.

Neurri horiek 2005eko martxoan aplikatu ziren lehenengo aldiz, Belgikak
charter hegaldi bat antolatu baitzuen Luxenburgorekin eta Holandarekin bate-
ra, asiloa ukatu zitzaien asilo-eskatzaile batzuk eta legez kanpoko immigrante
batzuk kanporatzeko prozeduraren barruan. Pristinara (Kosovo) eta Tiranara
(Albania) eraman zituzten. Gero, 2002ko azaroaz geroztik Espainiak eta
Frantziak hegaldi bateratuak egiteko hitzarmen bat badute ere, lehenengo
hegaldi bateratua 2005ean antolatu zuten Italiarekin batera. Hegazkin bat plei-
tatu zuten Bukarestera.

Gaur egun, kanporaketa kolektiboen beste egoera bat ere bizi dugu. Frantzia
errumaniarrak eta bulgariarrak masiboki kanporatzen ari da; ijito-etniako herri-
tarrak dira, baina, guztiaren gainetik, Europar Batasuneko herritarrak; eta,
beraz, hautsi egiten ditu Erkidegoa eratzeko itunak eta Nizako Oinarrizko
Eskubideen Gutuna, eta gutxietsi egiten du berez ahula zen Europar
Batasuneko herritartasuna.

Gainera, hegaldi horiek antolatzerakoan, agintari kanporatzaileez eta hartzaile-
ez gain, parte hartzen dute Erkidegoko agentzia batzuek –Frontex42 agentziak,
adibidez– eta pertsonak garraiatzen dituzten konpainia pribatuek; horrek
Torpeyk aipatzen zituen sheriffaren laguntzaileak gogorarazten dizkigu.
Hegazkin militarrez eta charter hegaldiez gain, konpainia komertzialek ere egi-
ten dituzte kanporaketak banakako aberriratzeen kasuan; besteak beste, Iberia,
Alitalia, Swiss Air, KLM eta British Airways konpainiek. Espainian, hiru konpai-
niak egiten dituzte hegaldi horiek erbesteratuen helmugaren eta herritartasuna-
ren arabera. Iberworld Asiako herrialdeetara eramateaz arduratzen da nagusi-
ki; Air Europa Europa ekialdera eramateaz; eta Swiftair, berriz, Magrebera eta
Saharaz hegoaldeko herrialdeetara eramateaz. Azken horrek Madrilen du oina-
rria, eta negozio-hegaldiak eta goi-funtzionarioen hegaldiak antolatzen ditu
berez, baina erbesteratzeetarako programa espezifiko bat ere badu, Prodepor
izenekoa43. Kasu azpimarragarriena Austriako Asylum Airways konpainiarena
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42Frontexen sorrerako hirugarren artikulua kanpoko mugetan operazio bateratuak eta proiektu pilotuak
egiteari buruzkoa da, eta ezartzen du agentziak lagundu egin behar duela hegaldi horietan, koordinazio-
lanak eginez, langileen ekarpena eginez edota hegaldiak ebaluatuz, gero “hobetzeko”. 2006tik 2007ra
bitartean, Frontexek 12 hegaldi bateratu antolatzen lagundu du, eta guztira Europako hamabi estatuk
hartu dute parte hegaldi horietan.

43“Los vuelos de la miseria” [miseriaren hegaldiak] artikuluak azaltzen duenez (2006), “tripulazioko kide
guztiak gizonezkoak dira, eta haien uniformeak segurtasun-indarretakoenak bezalakoak dira, agintea
emateko; migratzaileei ez zaie esaten hegaldiaren helmuga, leihatilak jaitsita egoten dira, eta bidaiariak
bilurrak ipinita. Hegaldi horietan bi polizia joaten dira, batez beste, kanporatu bakoitzeko. Kontrol- eta
segurtasun-neurrietako bat da erbesteratuei sandwich bat eta baso bat ur baino ez ematea, komunera
joan beharrik izan ez dezaten”.
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da; izan ere, Europa osoan ibiltzeko sortu zen eta, estatuei eskaintzen dizkien
zerbitzuen artean, bidaiariak geldirik edukitzeko egokiak diren eserleku finko-
ak daude.

2007ko ekainean kanporatzeko egin zen hegaldi batean, Nigeriako herritar bat
asfixiaz hil zen, polizia batek geldirik edukitzeko egindako jarduerengatik. Hori
dela-eta, Barne Ministerioak, Poliziaren Zuzendaritza Nagusiak eta Guardia
Zibilak airez eta/edo itsasoz egiten diren kanporaketa kolektiboetarako
segurtasun-arauen protokoloa onartu zuten 2007ko uztailaren 20an, ohiko jar-
duera batzuk formalizatzeko44. Protokoloak bi helburu ditu: alde batetik, “hiru-
garren herrialdeetako nazionalen aberriratzeen (kanporaketak eta itzularazte-
ak) kudeaketa eta gauzatzea koordinatzea, eta atxilotuak eramatea”; eta, beste-
tik, “atxilotuen, aberriratuen, eskolten eta laguntzaileen segurtasuna bermatzea,
bai eta hegazkinena eta itsasontziena ere”. Helburu horiek betetzeko, protoko-
loak ezartzen dituen neurrien artean, honako hauek daude: kanporatu bakoi-
tzeko bi agente egotea; segurtasun-enpresa pribatuak erabiltzeko aukera; ez
egitea argazkirik eta ez erabiltzea telefono mugikorrik, baldin eta larrialdiko
edo zerbitzuko arrazoiengatik beharrezkoa ez bada behintzat; eusteko elemen-
tuen bidez (segurtasun-lakioak, geldirik egonarazteko jantziak, babes-kaskoak,
bilurrak eta antzekoak) kanporatua geldirik edukitzeko aukera, osotasun fisi-
koa eta duintasuna kaltetu gabe; lasaigarrien erabilera debekatzea, medikuak
bestelakorik agintzen ez badu behintzat; eta, azkenik, bidaia bakoitzean medi-
ku bat eta osasun-laguntzaile tekniko bat egotea, gutxienez ere. Askotan, kan-
poratuek ez dute jakiten nora daramatzan hegaldiak, edo helmuga faltsu bat
esaten diete, aurre egin ez dezaten.

Azken finean, argi dago pertsona atzerritarrak sortzen duen arriskuarekin lotu-
tako zigorra dela, eta herritarren segurtasuna eta ordena publikoa berreskura-
tzeko dela. Gainera, prozesu penal baten barruan, beste zigor batzuen ordez
erabili daitekeen zigorra da, kriminologia-politikako eta kartzela-politikako
neurria. Prentsan kanporaketei buruz agertzen diren datuen arabera, neurri
hori nahiko gutxi erabiltzen da45. Horren zergatia azaltzeko txosten ofizialetan
ematen diren arrazoi nagusiak hauek dira: ez dagoela nahikoa baliabide kan-
poraketak gauzatzeko, legez kanpoko egoeran dagoen pertsona dokumenta-
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44“Polizia-sindikatuek onartu dute aberriratu senegaldarrek bilurrak ipinita eta engainaturik bidaiatu
zutela”, “Bi polizia-sindikatutako ordezkariek onartu dute joan den asteazkenean Senegalera aberriratu-
tako 99 immigranteek engainaturik eta bilurrak ipinita bidaiatu zutela, indarkeriazko egoerarik gerta ez
zedin” (El Mundo, 2006ko ekainaren 3a).

45“Espainiak bete gabe utzi zituen 122.238 kanporaketa-agindu bost urtean”, El País, 2005eko azaroaren
18a; “Immigranteen kanporaketen %88 ez da gauzatzean”, La Razón, 2008ko urriaren 24a; Bartzelonako
probintzian, “Kanporaketen %20 bakarrik gauzatzen da”, El Periódico de Cataluña, 2008ko abenduaren
16a. “Espedientea irekita duten 'paperik gabeen' %28 bakarrik kanporatzen du Gobernuak”, El Mundo,
2008ko urriaren 24a.
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tzea zaila dela, zaila dela haiek aurkitzea zentro batean ez badaude, ez dagoe-
la berriz onartzeko akordiorik eta jatorriko herrialdeak ez duela onartzen...
Horregatik sortzen dira atzerritarrak barneratzeko zentroak.

3.5.Atzerritarrak barneratzeko zentroak eta espetxe-sistema

Azkenaldian, ugaritu egin dira atzerritarrak barneratzeko zentro (CIE) direlako-
ak. Espetxeetan eta CIEtan matxinatuei mehatxu egiteko eta haiek zigortzeko
erabiltzen den mekanismoa da kanporaketa, edo txikiegi geratzen den kartzela-
sistema batetik jendea ateratzeko bidea.

3.5.1. Atzerritarrak espetxe-sisteman

Estatu Batuetako kartzela-sisteman zenbait arraza eta etniatako pertsonen pre-
sentziak izan duen gorakadari buruzko lanean (2001), Wacquant-ek ateratzen
duen ondorioa da hiru arrazoi zehatz daudela horretarako: lan-merkatuaren
dualizazioa, lan-egoera ezegonkorra eta langabezia; ongizatearen estatua eta
laguntza publikoa desegin izana; eta ghettoak gizartea kontrolatzeko eta kon-
finatzeko tresna gisa izan duen krisia. Autore horren tesia da pobrezia eta mar-
jinalitatea kudeatzeko erabiltzen dela espetxe-sistema. Europako kartzeletan
dagoen atzerritar-kopuru handiari buruzko datuak direla-eta, autore horrek
aztertu nahi du ea posible den tesi hori Europan ere aplikatzea, ea Europak ere
espetxe-sistemaren bidez kudeatzen duen marjinalitatea.

Espainiako estatuan, García Españak egindako ikerketak (2001, 2003), adibidez,
erakusten du zehatz-mehatz aztertu behar direla datu polizialak, judizialak eta
espetxeetako datuak, ikusteko zer dagoen atzerritarrak horrenbeste atxilotzea-
ren eta espetxeratzearen atzean. Testu honetarako garrantzitsuak diren bi kontu
aipatuko ditugu labur-labur.

Lehenik eta behin, atxiloketei dagokienez, gogorarazi behar da poliziak atze-
rritarrak jazartzen dituela nagusiki, batez ere legez kanpokoak; izan ere,
“arrisku-taldetzat” hartzen ditu, eta, beraz, poliziak presio handiagoa egiten die.
Horrek azaltzen du, alde batetik, zergatik den atxilotu atzerritarren kopurua
atxilotu nazionalena baino handiagoa, populazio-proportzioan, eta, bestetik,
ikus daiteke atxiloketen ehuneko handi bat (ia %50) Atzerritartasun Legean
ezarritako arau-hauste administratiboengatik (legez kanpoko egoera) izan zela,
eta gutxiago izan zirela delituengatiko atxiloketak (%16 inguru) (García España
2003:45).

Bigarrenik, espetxeratzeei dagokienez, eta Atzerritartasun Legeak barneratzeko
aukera gehitzearen ondorioz, beharrezkoa da kartzela-sistemaren dualizazio
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penala eta administratiboa ere aipatzea. García Españak adierazitakoa aipatuko
dugu orain, espetxeetan atzerritarren proportzio handiagoa egotearen arrazoiak
azaltzeko (2003:51 eta hurrengoak). Lehenik eta behin, gehiago erabiltzen dira
behin-behineko espetxeratzeak atzerritarrekin espainiarrekin baino. Horren
arrazoia da gutxiagotan betetzen dituztela baldintzapeko askatasuna lortzeko
baldintzak –familia-errotzea, bizileku finkoa (horregatik da horren garrantzitsua
erroldatzea), fidantzak ordaintzeko baliabide ekonomikoak...–. Bigarrenik, ehu-
neko handi bati (% 40) iraupen luzeko zigorrak jartzen dizkiote, drogen trafi-
ko transnazionalagatik. Behin-behineko espetxeratzeekin eta deserrotzearekin
gertatzen den bezala, atzerritarrek, eta legez kanpokoak badira are gehiago,
aukera gutxiago dituzte graduz igotzen joateko sistemara sartzeko (irteteko bai-
menak, hirugarren gradua, baldintzapeko askatasuna...), eta, beraz, oso-osorik
bete behar izaten dute zigorra. Azkenik, eta aurrerago berriro aipatuko badu-
gu ere, kanporaketa aplikatzeko ezintasunak handitu egiten du kuantitatiboki
eta denboran zehar kartzeletan dauden atzerritarren kopurua.

3.5.2. Atzerritarrak barneratzeko zentroak

Batzuetan ezinezkoa izaten da kanporaketa administratiboak egitea, immigran-
teak identifikatzea zaila delako, burokrazia judizial eta administratiboa eskasa
delako, edota administrazioen artean koordinaziorik ez dagoelako; horregatik,
eta legez kanpoko atxilotuen kopurua gero eta handiagoa delako, ugaritzen ari
dira atzerritarrak barneratzeko zentroak eta antzeko ezaugarriak dituzten beste
zentro batzuk. Baina denboraldi batez atxikitzeko edo barneratzeko zentro
horiek, erregimen itxiko edo erdi itxiko eremuak ere badiren arren, salbuespe-
nezko erregimen berezi baten bidez arautzen dira.

Juridikoki, 7/1985 Atzerritartasun Legeak (lehenengoak) sortu zituen
barneratze-zentroak. Aukera hauxe ezartzen zuen 26.2 artikuluan: 

“Judizialki erabaki ahal izango da kanporatuak izateko arrazoiak dituzten atze-
rritarrak, espedientea bideratzen den bitartean, espetxeak ez diren zentroetan
sartuko direla, prebentzio edo kautela gisa”.

8/2000 Atzerritartasun Legearen arabera, honako hauek dira arrazoiak: 53. arti-
kuluko a) –legez kanpoko egoeran egotea–, d) –segurtasun publikoarengatik
ezarritako neurriak ez betetzea– eta f) –ordena publikoaren aurkako jarduerak
gauzatzea– ataletan eta 54.1 artikuluko a) –Estatuaren kanpo-segurtasunaren
aurkako jardueretan parte hartzea– eta b) –immigrazio klandestinoa– ataletan
aipatutakoak, oraindik ere indarrean daudenak. Gero, itzularazteko kasuetara
(LOEx Legeko 58. artikulua), bueltatzeko kasuetara (LOEx Legeko 60. artiku-
lua) eta kanporaketarekin zigortutako gainerako prozeduretara (LOEx Legeko
61. artikulua) zabaldu zuen zentro horietan sartzeko aukera 14/2003 Legeak.
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Adingabeak ezin dira zentro horietara sartu; salbuespen bakarra da gurasoek
batera egoteko nahia adieraztea, eta zentroak baldintza egokiak betetzea
(“familiaren batasuna eta intimitatea”) (1999ko Aginduko 14.6 artikulua).

Barneratzeko prozedurak nahiz zentro horietan dauden arauak salbuespenezko-
ak dira, salbuespen moduko bat sortzen baitute anbiguotasun administratibo-
penalak eta administrazioaren eta poliziaren diskrezionaltasunak.

Lehenik eta behin, 1985ean sortu zenetik 1999ra arte, ez zen egon diziplina-
erregimena arautzen zuen arau juridikorik. Zentroetako zuzendarien barne-
araudiak erabiltzen ziren zentro bakoitza zuzentzeko, eta horrek arbitrariotasun
handiko egoerak sortzen zituen askotan. Gainera, atzerritarrak barneratzeko
zentroetako funtzionamendu-arauei eta barne-araudiari buruzko 1999ko
Agindua egon arren, 8/2000 Legea egin arte (62 sexies artikulua), ez zaio nola-
baiteko maila legala eman barne-antolamenduari.

Bigarrenik, espetxeen erregimen orokorra Justizia Ministerioaren mende dago
zuzenean; CIE horiek zuzentzeko, ikuskatzeko, koordinatzeko, kudeatzeko eta
kontrolatzeko eskumenak, ordea, Barne Ministerioarenak dira, eta Poliziaren
Zuzendaritza Nagusiaren eta Guardia Zibilaren bidez gauzatzen ditu. Ferrajolik
adierazitakoaren ildotik, Silveirak azaldu du legezkotasun hutsa dela ordenak
desberdintze horren arrazoia:

“Sistema horrekin, delituak eta sistema publikoan egon daitezkeen nahasteak
eragotzi nahi ditu Estatuak, pertsona 'arriskutsu' edo 'susmagarriei' bide admi-
nistratibotik aplikatzen dizkien gizarte-defentsako ante o extra delictum neu-
rrien bidez. Hartara, ante, extra o ultra delictum prebentzio-zigorren hainbat
modurekin –adibidez, behin-behineko espetxeratzea, segurtasun-neurriak, pre-
bentziozkoak, poliziaren kautela-neurriak eta ordena publikoko ezohiko neu-
rriak– lotutako azpisistematan zatitzen da zuzenbide-estatuko sistema penala”
(Silveira 2002:95-96).

Kanporaketa-prozedurengatik barneratzen den kasuetan, gobernu-agintariak
eskatzen dio epaileari barneratzeko. Epaileak, interesduna entzun eta gero, bar-
neratu behar dela ebazten du. Itzularazteko edo bueltatzeko prozeduretan,
ordea, poliziari bakarrik dagokio barneratzeko erabakia. Azkeneko kasu horie-
tan, barneratzeko lekua (CIE) erabakitzea izaten da soilik epailearen zeregina.
Hala ere, esku-hartze judizial txiki bat baldin badago ere, barneratu behar den
pertsona inolako babesik gabe geratzen da askotan. Horren arrazoia, Silveirak
dioenez, barneratze-zentroaren eta barneratzeko agindua ematen duen
instrukzio-epailearen arteko distantzia fisikoa izan daiteke (beste hiri bat edo,
are gehiago, beste probintzia bat), horrek era eraginkorrean defendatzea zail-
tzen baitu. Hori Auzitegi Konstituzionalaren doktrinaren aurkakoa da; izan ere,
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doktrina horren arabera, barneratzean zehar sor daitezkeen arazoen jakinaren
gainean egon behar du beti instrukzio-epaileak (Silveira 2003:553).

Espediente administratiboa bideratu eta kanporaketa-agindua gauzatzen den
bitartean atzerritarra han egongo dela bermatzea denez barneratzearen helbu-
ru bakarra (1999ko otsailaren 22ko Aginduaren 1. artikulua), barneratzea amai-
tu egingo da legean ezarritako epean. Epe hori 40 egunetik 60 egunera igo du
Atzerritartasun Legearen erreformak, 18 hilabetera arteko epeak ezartzen
dituen Itzulera Zuzentaraua aplikatuz. Behin epe hori amaitutakoan, kanpora-
tua izateko agindu gauzagarri bat badu ere, kanporaezin gisa geratu beharko
litzateke aske.

3.5.3. CIE zentroetako baldintzak

Gaur egun immigranteentzako 200 zentro baino gehiago daude Europar
Batasun osoan eta herrialde mugakideetan; era askotakoak dira, eta barne-
araudi desberdinak dituzte (Migreurope 2007; ikusi azkeneko mapa). 2007ko
abenduan argitaratu zen 25 estatu kideetan hirugarren estatuetako nazionalak
barneratzeko dauden zentroetako (atxikitze-esparruak, zentro irekiak edota ira-
ganbideko zentro eta eremuak) baldintzei buruz Europako Parlamentuak eska-
tu zuen txostena. Ikerketa hori 130 zentrotan izan den ikertzaile-talde batek
egin du; zentroetan informazioa jaso dute han sartuta dauden pertsonen beha-
rrei buruz, haien egoera ahuletik abiatuta. Immigranteen eskubideen alde lan
egiten duten hainbat elkartek eta GKEk hartu dute parte estatu bakoitzari
buruzko informazioaren bilketan. Ikerketa horrek ikusarazi nahi du (eta lagun-
du) zentro horietan sartuta dauden pertsonen eskubideak urratu egiten direla
argi eta garbi, eta pertsona horiek egoera lazgarriak bizi dituztela (zigor-gelak,
abokatuen laguntzarik ez, gizarte-laguntzarik ez, osasun-laguntzarik ez, osasu-
naren kalterako egoerak, suizidioak, depresioak, tratu txarrak emakume eta
haurrei). Laburbilduz, Agambenek aipaturiko esparruen beste adibide bat da.

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía Andaluziako elkartearen ara-
bera (2008), Espainian atzerritarrak barneratzeko bederatzi zentro ofizial
daude. Leku hauetan daude zehazki: Bartzelonan (La Vernerda, eta Zona
Franca gero), Las Palmasen (Matorral Fuerteventuran eta Barranco Seco Kanaria
Handian), Tenerifen (Hoya Fría), Malagan (Capuchinos), Madrilen
(Carabanchel), Valentzian (Zapadores), Murtzian (Sangonera la Verde) eta
Algecirasen (La Piñera). Horrez gain, beste hauek gehitu behar dira:
Lanzaroteko aireportuaren terminala, barneratzeko zentro gisa erabiltzen baita;
immigranteak denboraldi batez egoteko bi zentro (CETI), Melillan eta Ceutan;
errefuxiatuak hartzeko erregimen irekiko lau zentro (Vallecas, Alcobendas,
Valentzia eta Sevilla); eta hainbat eta hainbat atxikipen-zentro informal,
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Andaluziako elkarte horren ustez “legezkotasun zalantzagarrikoak” direnak, eta
Kanarietan eta Almerian daudenak nagusiki.

Aipatu dugunari beste argudio batzuk gehitzeko bigarren mailako datuen
bidez, Espainiako estatuko barneratze-zentroen ezaugarri nagusiak eta egiten
dituzten lege-hausteak laburbilduko ditugu. Horretarako, ideia bera lantzen
duten bi txosten erabiliko ditugu: Europako Parlamentuak egindakoa (2007),
aurrez ere aipatu duguna, eta Asociación Pro-Derechos Humanos (APDHA)
elkarteak egindakoa (2008). Badaude antzeko ikuspegia azaltzen duten beste
hainbat txosten ere, adibidez, Andaluziako Herriaren Defendatzailearenak eta
Sindic de Greuges Kataluniako Herriaren Defendatzailearenak, eta duela gutxi
CEAR batzordeak egin duena (2009)46. Txosten horiek guztiek egoera hauek
berresten dituzte:

1. Kartzeletako konfinamenduaren baldintza berberak: geletan, barnean mugi-
tzeko aukerak mugatuta, kamera-zirkuituekin eta mugimendu-sentsoreekin
zainduta, gauza pertsonalak aztertu eta ikuskatu egiten dira...

2. Bizi-baldintza eskasak: pilaketak, osasunerako egoera kaltegarriak, muturre-
ko tenperaturak. Garai bateko kartzela abandonatuak, kanpamentu milita-
rrak eta aireportuetako hangarrak direnez, bizi-baldintzek ez dituzte bete-
tzen gizakiak behar dituen oinarrizko baldintzak.

3. Barneratuta daudenen osotasun fisikoa gutxiestea, abusuak, torturak eta
tratu txarrak. APDHAren txostenaren arabera, Malagako Capuchinos auzoko
zentroan daude tratu txar gehien, batez ere barneratutako emakumeekiko.

4. Legeak ezarritako laguntza-baliabideak falta dira, adibidez, interpreteen zer-
bitzua, laguntza juridikoa eta medikuen laguntza.

5. Gardentasun falta eta sekretismoa: 1999ko Aginduan ezarrita egon arren,
GKE-ei ez diete ia zentro batean ere sartzen uzten. Horren ondorioz, ezin
dizkiete legeetan ezarritako laguntza legalaren zerbitzuak edo itzulpen-
zerbitzuak eman, eta oso zaila da zer urraketa geratzen diren jakitea, eta
agintari arduradunei eta agintari judizialei jakinaraztea.

6. Agintarien eta zaindarien arbitrariotasuna: diziplina-legerik ez dagoenez,
zentroko agintari eta zaindarien esku geratzen da arauak eta, are okerrago,
zigorrak zehaztea, eta gehienetan gehiegizkoak izaten dira.

72

Estatuak eta Zuzenbideak immigrazioa kontrolatzeko izan dituzten aldaketak Iker Barbero

46“Situación de los centros de internamiento para extranjeros en España” [Atzerritarrak barneratzeko zen-
troen egoera Espainian] (CEAR), 2009ko abendukoa.

cuaderno3eus_v1.qxp  23/12/2010  15:17  PÆgina 72



73

BA AL DAUDE MUGA GEHIAGO?

Laburbilduz, munduaren iparraldean sortzen ari diren zaintza-estatu edo zita-
dela transnazionalen ondorioz, mugen kategoriak ugaritu egin dira. Lehenago,
muga bakar batek (kanpoko mugak) mugatzen zuen estatu-nazioak subirano-
tasuna zer lurraldetan zuen, baina gaur egun helburua beste bat da. Ez da arris-
kuan dagoen subiranotasuna erabili ahal izateko edo babesteko soilik; hesien
dibertsifikazioak beste helburu bat ere badu. Merkatuen beharraren arabera eta
nortasun-kidetasunaren arabera pertsonen mugimenduak hautatzea da, hain
zuzen, bigarren helburu hori, eta, hori lortzeko, kontrolek jatorriko herrialdee-
tan eta estatu-nazioen barruko lurraldean ere egon behar dute.

Behin barruan daudenean, lurraldera immigrazio selektiboaren bideetatik sartu
ez diren migratzaileek (edo ezarritako jarraibideak bete ez dituztenek) izaten
dituzten hesi fisiko-burokratikoei (kontrol polizialak, barneratze-zentroak, bai-
menak berritzea…) orain beste bat gehitu behar zaie: herritartasun-nazionalita-
tea. Mugek eta zuzenbide bereziak arrotza dena eraikitzen dute; horrek, kon-
trolatzeaz eta hautatzeaz gain, herritartasunaren edukia ere zehazten du orain,
immigrante atzerritarrak baztertuz. Balibarrek dioenez

“Esan genezake mugen estatusak atzerritarra zein den eta atzerritar izatearen
esanahia zehazten duela, eta ez alderantziz. Kategoria hori ia desegin egin da;
orain ez dago atzerritarrik zentzu juridiko sinplean, batzuk asimilatu egiten bai-
tira –ez dira horren atzerritartzat hartzen, ez baitira arrotzak (...). Beste batzuk,
berriz, disimilatu egiten dira –atzerritarrak baino gehiago dira–. Erabateko
arrotz bihurtzen dira. Horren ondorioz, barneko mugek nazionalaren kategoria
ere zatitzen dute, munduko desberdintasunen arabera zatitu ere. Zenbait alder-
di berritzat edo aurrekaririk gabetzat aurkez daitezke berriz ere, baina baita
estatu-nazio demokratikoekin lotutako berdintasun formalarekin kontraesane-
an dauden bazterketa-eredu tradizionalaren berpizte lazgarritzat ere” (2006:4).

Gauzak horrela izanik, herritartasunaren instituzioak finkoa izaten eta estatu-
nazio kontzeptuak jarritako parametroei eutsita egoten jarraitzen duenez, alde
batetik, desberdintzeko eta baztertzeko tresna bihurtu da, eta, bestetik, zahar-
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kituta geratu da, ez duelako balio munduan gertatzen ari diren aldaketen anto-
laketa juridiko, politiko eta sozialerako tresna gisa. Hori dela-eta, gure galdera
litzateke ea badauden benetako arrazoiak herritartasuna zer den berriz plante-
atzeko, estatu-nazioaz haratago, baina hori beste gai bat da (Barbero eta Ariza
2010).
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