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Ignazio Loiolakoak esaten omen zuen estualdietan ez dela aldaketarik egitea komeni. Gaur egun,
balio digu esateak krisi-garaian aztertu egin behar dela krisiari nola aurre egin eta zer oinarriren
gainean eratu immigrazio-politika EAEn. Gauza jakina da autonomia-erkidegoek oso aukera
mugatuak ditugula migrazio-prozesuak kudea  tzeko; izan ere, estatuek nekez uzten dituzte inoren
esku nazionalitateari eta herritartasunari lotutako alderdiak. Edonola ere, badagokigu ahalegina
egitea immigrazioaren alderdi kulturalak eta sozialak kudea  tzeko, bai eta herritartasun inklusi-
boaren aldeko apustuari eustea ere.

Zer alderdi kultural eta sozial nahi ditugu babestu? Alderdi sozialei dagokienez, Enplegu eta
Gizarte Politiketako Sailak, Juan María Aburto sailburua buru duela, eta Familia Politikarako eta
Gizarte Garapenerako Zuzendari  tzak, nik neuk ohorez zuzen  tzen dudanak, erabaki dute aurreko
gobernuak bul  tzatutako Immigrazioaren aldeko Itunari eustea eta itun hori gara  tzea, eta, hala-
ber, immigrazioaren aurka gizartean dauden zurrumurruen eta estereotipoen kontrako estrategia-
ren buru izatea eta lankide  tzan jardutea gobernan  tza-erregimenean arlo instituzional eta asozia-
tiboekin. Bi atalek, zirimiri gisa, estutasunik gabe baina etengabe, eginkizun  tzat dute gorpu  tz
soziala busti  tzea eta euskal gizartea xenofobiaren tentazioaren aurka immuniza  tzea. Europan
dakusagun joerak, ho ts, instan  tzia publikoek eta gobernuko instan  tziek berrelika  tzen duten xeno-
fobia sozialak, izugarri kezka  tzen gaitu, hurrengo Europako Parlamentuaren osaera ideologikoari
begira. Gaur egun, berriek eta kronikek ez digute bide ematen i txaropen oinarridunak izateko.
Lerro hauek idazten ari naizen bitartean, zorigaiztoko erreferendum bat egin dute Sui  tzan.
Europan politika bateraturik egon ezean, azkenean, estatuek egingo dute banan-banan. Horrek
ekarriko bide du, batetik, are gehiago jo  tzea bertakoak “lehenestera”, eta, bestetik, Europaren
ideia isilbidez uka  tzea. Desbidera  tze makur baina probable horren aurrean, ezinbestekoa da
suhesi-eginkizuna izango duten egiturak sor  tzea, errealitatearen ikuspegi horiek ez daitezen egia
eztabaidaezin bilakatu gure gizartean, bai eta zalan  tzarik izan ez dezagun modu ukaezinean
sinesten ditugun gauzei buruz ere. Estrategia horiek, hi  tz batez, eginkizun garran  tzi tsu eta oina-
rrizko bat dute: zigorgabetasun-guneak ezaba  tzea eta ez sor  tzea, ez eta sendo  tzea ere.

Alderdi kulturalei dagokienez, presazkoa da gure gizartearen diber tsitatea kudea  tzea, abiapuntu -
 tzat hartuta diber tsitatea ez dela berez arazo bat, ez eta irtenbide bat ere, baizik eta errealitate
bat, landu beharreko oinarrizko materiala, alegia. Garai batez, harrera izan da nagusi, eta gero-
rako u  tzi dugu diber tsitate-mailekin zer egin. Orain, nolabait orekatu behar ditugu harrera, ego-
naldia eta kulturen eta mundu-ikuskeren pluraltasuna. Arreta nagusiki dimen tsio berri horretan
jar  tzeak, prin  tzipioz, ez du esan nahi harrerari eta egonaldiari jaramonik ez egitea, eta berekin
dakar, batetik, kultura-mailak hierarkiza  tzea lehentasunezko arreta jarriz errealitate linguistiko-

9

Hi tzaurrea

Aldaketak, jarraitutasunak eta estrategia partekatuak

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:44  Página 9



10

an, eta, bigarrenik, arrazoizko akordioak eta beharrezko doikun  tza hi  tzartuak proposa  tzea,
Québecen Bouchard-Taylor Ba  tzordeak egindako  txosten apartak iradoki  tzen digunaren haritik.

Estrategia hori berma  tze aldera, alde batera u  tzi dugu plan estrategiko handien bidea, eta
Immigrazioaren, Herritartasunaren eta Kulturarteko Bizikidetasunaren Estrategia berri bat susta-
tu dugu. Estrategia horrek bost arda  tz nagusi hauek ditu: 1) Immigrazio eta herritartasunerako
euskal politika egitura  tzea eta era  tzea erakundeen barruan eta erakundeen artean; 2) Lanera  tzea,
prestakun  tza eta eskola-arrakasta, integraziorako bide diren aldetik, erabateko herritartasuna
eskura  tzea eta baliabideak mobiliza  tzea; 3) Zerbi  tzu eta programa publikoetan diber tsitatea iza-
tea eta kudea  tzea; 4) Partaide  tza, diber tsitate kulturala eta bizikide  tza; eta 5) Diskriminazioaren,
arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borroka.

Ez gaude bakarrik erronka horiei aurre egiteko. Zenbait tresna ditugu, hala nola Bil  tzen eta
Ikuspegi, eta ikusten dugu Ikuspegik bere azterlanen,  txostenen eta argitalpenen bidez bul  tza -
 tzen duen ikerketa-arloak arrastoak ematen dizkigula, epe ertainean eta luzean gizarte plural eta
kohesionatu bat era  tzeko bide emango diguten esku-har  tze ildo instituzionalak eta politikoak
nola lan  tzen jarraitu jakiteko. Ikuspegik argitaratu duen urtekari honek gai-mul tzo hori du azter-
gai, eta ezinbesteko eta ezin u tzizko tresna bat da, zalan tzarik gabe. Zorionak, hortaz, urtekari
hau sustatu dutenei. Lortuko ahal dugu, gure autonomia eta elkarrekiko errespetua oinarri har-
tuta, helburuak hi tzar tzea eta arrazoizko proiektuak eraiki tzea! Aldaketa askorik ez, beharrezko
jarraitutasunak eta estrategia komunak. Horra ibilbide berri honetan ba tzen gaituen zeruer tzaren
osagaiak. 

José Luis Madrazo Juanes
Familia Politikarako eta Gizarte Garapenerako zuzendaria

Eusko Jaurlari tza
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Sarrera

Krisiaren eragina Euskal Autonomia Erkidegoko
immigranteen taldean
Gorka Moreno Márquez
Ikuspegi - Immigrazioaren Euskal Behatokiko zuzendaria
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2004. urtean, Immigrazioaren Euskal Behatokiak Euskal Autonomia Erkidegoko immigrazioari
buruzko lehen urtekaria egin zuen. Urtekariaren arda tza, batez ere, migrazioaren fenomenoaren
inguruko datu-bilketa estatistikoa izan zen. 2010. urtean, urtekariaren formatu berria erabil tzen
hasi ginen: datu estatistikoekin batera, formatua handitu genuen, immigrazioarekin loturiko dizi-
plina ani tzeko hainbat gai eta errealitate ere erakusteko.

2013ko urtekarian, bide horri jarraitu diogu. Analisiaren eta gogoetaren bidez, gure asmoa da
gai horren inguruan gaur egun zer gerta tzen ari den hobeto uler tzen lagunduko duen lan bat
eskain tzea. Era berean, krisi ondoko egoera zein izan daitekeen ere azal tzen da. Horretarako,
aurreko urtekariaren egiturari jarraitu diogu, lau zati edo atal bereiziz.

Lehen atalean, immigrazioaren fenomenoari buruzko hurbilketa estatistiko bat egin dute
Immigrazioaren Euskal Behatokian lan egiten eta iker tzen duten per tsonek. Hainbat alderdi
aztertu dituzte; besteak beste, erroldatuta dauden a tzerriko biztanleak, bizileku-baimenak,
hezkun tza-sistema, bizileku-aldaketak, lan-merkatua, nazionalizazioen prozesua, immigrazioare-
kiko jarrera, immigranteen gizartera tze-prozesua eta Diru-sarrerak Berma tzeko Errentaren erabi-
lera.

Bigarren atalean, migrazioaren fenomenoa hainbat diziplina eta ikuspegitatik modu zabalean
aztertu da. Azterketa horretan, arlo akademikoko per tsona adituek eta gizarte-erakundeek hartu
dute parte, aztertutako gaia hurbiletik ezagu tzen baitute. Izan ere, bigarren atal hori handitu da
gehien 2010eko argitalpenaren aldean, eta orain arte landu diren gaiekin batera (hala nola osa-
suna, osasun-sistema, pobrezia, erlijio-aniztasuna eta lege-esparrua), beste gai ba tzuk ere jorra-
tu dira (esaterako, aniztasunaren kudeaketa, gizartera tzeari buruzko jardunbide egokiak eta aniz-
tasun afektibo sexuala).

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) immigrazioak duen egoera xeheki aztertu ondoren, hiruga-
rren atalean gure inguruko migrazioaren errealitatea azaldu nahi izan dugu (beste autonomia-
erkidego ba tzuetakoa), EAEko egoera estatuko testuinguruan hobeto koka tzeko. Kasu horretan,

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:44  Página 11



12

zenbait autonomia-erkidegotako (Nafarroa, Andaluzia, Kanariak, Katalunia, Madril eta Valen tzia,
besteak beste) migrazioaren fenomenoa azter tzen duten kapituluak ageri dira.

Azkenik, gure lanaren laugarren atalean, migrazioaren fenomenoak EAEn, estatuan eta Europan
izango duen etorkizunari buruzko gogoeta egin dugu kapitulu labur ba tzuetan. Eginkizun horre-
tarako, gai horretan prestigio handia duten per tsona adituek lagundu digute.

Gure iri tziz, egitura horrek eta osa tzen duten atalak sendo tzeak, neurri batean behin tzat, asko
argi tzen eta ezagutarazten du EAEko migrazioaren fenomenoa, tresna konplexu eta oso bat
eskain tzen baitu, benetako balio eran tsia ematen diona EAEko immigrazioari buruzko urtekari
honi.

Urtekari honen izenburuan, krisi ekonomiko eta sozialak immigranteen taldean duen eragina
nabarmendu nahi izan dugu. 2010. urtean, krisi ekonomikoaren lehen zan tzuak an tzeman ziren
–urtekariaren sarreran aipatu dugu–, estatuan batik bat, iristen ziren migrazio-fluxuek geldiune
bat izan bai tzuten. Azken urteetan, joera hori areagotu egin da, eta erroldatutako a tzerriko biz-
tanle-kopuruak behera egin du estatuan 2011tik aurrera.

Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, fluxuen motel tze hori 2010ean hasi zen an tzematen,
baina 2013 arte ez zuen behera egin erroldatutako  atzerritarren kopuruak. Datu horrek, beraz,
krisiak estatuan baino eragin  txikiagoa izan duela eta geroago gertatu dela erakusten du, gurera
datozen immigranteen fluxuei dagokienez.

Era berean, 2010ean izandako ekonomiaren a tzeraldiari buruzko estatistikek askotan ez zuten
zeha tz-meha tz jaso krisiak immigranteen taldean izan zuen eragina. Gaur egun, azken urteetako
datu xehe eta zeha tzak ditugu zenbait arlotan, eta hobeto jakin dezakegu krisi ekonomikoak zer-
nolako eragina izan duen immigranteen taldean.

Dena dela, ezin dugu ahaztu migrazioaren errealitatearen testuingurua aldatu egin dela, eta,
horren ondorioz, immigrazioa azter tzeko gehien erabil tzen diren iturri estatistiko ba tzuen zehaz-
tasuna gu txitu egin da. Bizileku-baimenen kasua, agian, argiena da. Arlo hori azter tzen duen
kapituluan ikus daitekeen bezala, gero eta gehiago gerta tzen ari da baimenen kopurua handia-
goa dela erroldatutako per tsonen kopurua baino; izan ere, zenbaitetan,  atzerritarrak joan diren
arren, baimenari eusten diote, edo bestela, Espainiako nazionalitatea lortu ondoren, ez diete baja
eman baimenen erregistroan. 

Nazionalizazioen prozesua aipatu dugunez gero, uste dugu azpimarratu egin behar dela, gero eta
garran tzi tsuagoa baita  atzerritarren taldean, eta horrek fenomenoa neur tzea zail tzen du. Jatorri
ba tzuen kasuan, Latinoamerika gehienbat, prozesu horrek eragin handia du eta estatistikak asko
aldarazten ditu; izan ere, immigranteak jada ez dira  atzerritarrak, espainiarrak baizik, baina,
agian, EAEn edo estatuan bizi tzen jarrai tzen dute. 

Dinamika horietaz gain, aipatu behar da erroldak zailtasunak dituela gaur egun herrialdetik irte-
ten direnak unean bertan hautemateko. Hortaz, ondoriozta dezakegu gaur egun gero eta zailagoa
dela azterketa estatistikoa eta fenomenoaren kuantifikazioa egitea.

Bestalde, 2010eko urtekarian adierazi genuen lan-merkatua eta enpleguan oinarritutako berez-
ko gizartera tze-eredua izan zirela, batez ere, immigranteen gizartera tze-prozesuaren oinarriak
ordura arte. Aldi horretan, egonkortasun-continuuma –egonaldiaren denbora eta administrazio-
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egoera ziren haren ezaugarriak– tresna egokia zen immigranteen gizartera tze-maila neur tzeko,
eta ordura arte goranzko prozesu lineala izan zen.

Gaur egun, garai hartako eredu gehienek bere horretan jarrai tzen dute, eta argi dago fase hone-
tan gizartera tzearekin loturiko faktoreak direla nagusi, harrera edo beste alderdi ba tzuk baino
gehiago. Administrazio-egoera sendo tzeko prozesuak bere bideari jarraitu dio azken urteetan, eta
gero eta  atzerritar gehiagok dute bizileku-baimen iraunkorra, baita Espainiako nazionalitatea ere,
administrazio- eta lege-egoera horiek azter tzen dituzten kapituluetan ikus daitekeen bezala. Datu
horrekin batera, badirudi egonkortasun-continuumak indar tsu jarrai tzen duela, eta egonaldi luze-
ena eta administrazio-egoera hobea dutenek hobeto egiten dietela aurre krisi ekonomikoaren
ondorioei.

Hala ere, esan dezakegu azken urteetan okerrera egin duela immigranteen gizartera tze-prozesu
zail eta bihurriak. Izan ere, nabarmendu behar da immigranteen taldea krisia gehien sufri tzen ari
diren taldeetako bat dela alderdi sozioekonomikoetan batik bat.

Ildo horretan, alderdi hori azpimarratu nahi izan dugu urtekari honetan, eta gai hauei buruzko
artikulu ba tzuk jorratu ditugu: lan-merkatuaren bilakaera, pobrezia, Diru-sarrerak Berma tzeko
Errentaren jaso tzaileak eta haien ezaugarriak, eta pobreziaren eta gizarte-bazterketaren aurkako
borrokan oinarritutako gizarte-baliabideen erabilera. Kapitulu horietako gehienek hari berari
jarrai tzen diote: immigranteen sektore garran tzi tsu handi bat gure gizarteko maila ahulenetan
koka tzen da. Krisi ekonomikoaren aurretik, bertako biztanleen eta  atzerritarren arteko alde sozia-
la garran tzi tsua zen, eta azken urteetan gora doala hauteman da, eta, beraz, bien arteko aldea
handitu egin dela.

Era berean,  atzerritarren egoera alde batera u tzirik eta euskal biztanleek immigranteekin dituz-
ten jarrerei erreparatuz gero, badirudi jai tsi egin direla immigrazioaren aldeko iri tziak, batik bat
lan-merkatuarekin loturiko alderdietan, baita zenbait gizarte-eskubide eskura tzearekin loturikoe-
tan ere, hala nola osasuna eta hezkun tza. Urtekari honetan azal tzen diren Barometroaren datuek
joera hori baiezta tzen dute.

Horrenbestez, egoera ikaragarri  txarra ez bada ere, testuingurua, agian, ez da oso ona immigran-
teen taldea gizartera tzeko. Badirudi une honetan enpleguan oinarritutako berezko gizartera tze-
prozesua hondora tzen ari dela, immigrante ba tzuen tzat behin tzat. Hortaz, behar-beharrezkoa da
gizartera tzeko politika publikoak abiaraztea eta susta tzea, nahiz eta administrazio eta erakunde
publiko gehienak aurrekontuak asko begira tzen ari diren.

Neurri horren mende egongo da, hein handi batean, krisiaren eragina gu txiago tzea eta krisitik
irteteko egoera hobean koka tzea. Gainera, hobeto eran tzungo diegu krisi osteko immigrazioari
buruzko eta gure gizarte-ereduari buruzko erronkei; izan ere, krisiaren aurretik ere bazeuden, eta
azken urteetan, agian, oso modu gordinean ageri dira.

Ausartu ere ausartuko ginateke esatera immigrazioaren euskal eredua gero eta garbiago era tzen
hasi dela azken urteetan. Urtekari honetako kapitulu batean EAEko lan-merkatua azter tzen da,
eta erakusten du e txeko lanen eta zain tza per tsonalen sektoreak beste sektore ba tzuek baino
hobeto eu tsi diela krisiaren erasoei, eta, beraz, lehen baino garran tzi tsuago bihurtu da. A tzerri-
ko Etorkinen gaineko Inkestako datuen arabera (AEI), e txeko lanen sektorea lanbide-ni txo garran -
tzi tsuena izan zen 2010ean, EAEn bizi ziren immigranteen artean.

Sarrera. Krisiaren eragina Euskal Autonomia Erkidegoko immigranteen taldean
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Euskal eredu horretan, latinoamerikar biztanleek garran tzi handia dute, eta, batez ere, latinoa-
merikar emakumeek, neurri handi batean bertako biztanleen beharrei eran tzuten baitiete, hala
nola mendekotasunaren alorrean edo familia eta lana uztartu nahi direnean. Dirudienez, gure
gizartean, gero eta gehiago, biztanle gehienek –bertakoek, batez ere– ongizate-maila handi sama-
rra du, eta gu txiengo batek eusten dio maila horri –immigranteek, batik bat–, gehiengoaren beha-
rrei eran tzuten baitiete, prekarizazio-maila handiak pairatuz. Alde horretatik, datu interesgarria
da ongizate orokor horrek ez dakarkiola onurarik gu txiengo horri, ahultasun-adierazle altuak bai-
titu, urtekari honetako kapitulu ba tzuetan ikusten den bezala; adibidez, Pobreziari eta Gizarte
Desberdintasunei buruzko Inkestako datuak (PGDI) azter tzen dituen kapituluan.

Halako testuinguru batean, zenbait galdera sor tzen dira, eta ondorengo urteetan eran tzun behar-
ko dira. Alde batetik,  atzerritarrak beren jatorrizko herrialdeetara modu masiboan i tzuliko diren
hipotesia ez dirudi beteko denik. Hain zuzen ere, erabil tzen diren datuak erabat zuzenak ez diren
arren –bizilekuen aldaketak–, badirudi i tzulera beste une ba tzuetan baino handiagoa dela, baina,
dena den, ez da modu orokorrean gerta tzen ari. Gainera, ezin dugu ahaztu jatorrizko herrialdera
i tzul tzen diren biztanleak egoera legal eta administratibo hobea dutenak direla –Espainiako
nazionalitatea–, eta i tzul tzeko asmoa dutela egoera pixka bat hobe tzen denean. 

Hori guztia dela eta, immigranteen taldea gizartera tzeko eta lanera tzeko erronka ez da berez des-
agertuko –i tzulerak–, eta kontuan izan behar dugu stock nahiko garran tzi tsuak izango ditugula,
hein handi batean EAEn bizi tzen gera tzea erabaki baitute, hainbat arrazoi eta baldin tza direla
medio. 

Ez dugu uste abiapuntu  txarra denik, are gehiago gure herrialdearen egitura demografikoa izuga-
rri zaharkitua dagoenean eta ongizateari edo lan-merkatuari buruzko beharrek oso markatuta
egon behar dutenean datozen urteetan. 

Beste era batera esanda, adierazpen hau egiteko une aproposena ez badirudi ere, gure iri tziz
 atzerritarren beharra izango dugu Euskadin, gaur egun dugun ongizate-mailari eu tsi nahi badio-
gu behin tzat. Hori da gure hipotesia etorkizunari begira, eta uste dugu urtekari honen bitartez,
neurri handi batean, EAEko migrazio-fenomenoari buruzko eztabaida eta gogoeta mugatu di -
tzakegula, epe labur, ertain eta luzera.

Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiegu, jakina, urtekari hau egiten parte hartu duten per tsona
guztiei, haien ekarpenik gabe ezinezkoa izango bai tzen lan handi hau buru tzea. Halaber, eske-
rrak eman dizkiogu Eusko Jaurlari tzari; izan ere, Familia Politikarako eta Gizarte Garapenerako
Zuzendari tzaren bitartez eta Euskal Herriko Uniber tsitatearekin sinatutako hi tzarmenari esker,
Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiak bere ikerketa-lanak egin di tzake.

Immigrazioa eta krisiaren eragina

14

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:44  Página 14



1

Fenomenoaren hurbilketa estatistikoa
Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiaren ikerketa

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:44  Página 15



anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:44  Página 16



EAEn erroldatutako  atzerritar biztanleria
María José Martín Herrero
Maite Fouassier Zamalloa
Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia

17

2013ko urtekarian, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) eta bertako lurralde historikoetan errol-
datutako biztanleriari buruzko kapituluarekin hasiko gara. Hain zuzen ere, biztanlerian 1998tik
gaur egun arte izandako bilakaera aztertuko dugu, bai eta 2013ko Erroldako azken datuak ere.
Eta oraingo honetan, azken urteotan EAEn krisi ekonomikoak eduki ahal izan duen eragina ere
hartu dugu kontuan.

1. taula. Bertako eta  atzerritar biztanleriaren bilakaera, eta EAEko eta Espainiako  atzerritarren ehunekoak.
1998-2013

Iturria: EIN (2013)

Erroldako datuen arabera, 2013ko urtarrilaren 1ean EAEko biztanle  atzerritarrak 148.877 ziren;
hau da, EAEko biztanleriaren %6,8. Bilakaerari dagokionez, 1998 eta 2013 urteen arteko aldia

Fenomenoaren hurbilketa estatistikoa

Biztanleria Atzerritarren tasa
EAE Bertakoak Atzerritarrak Hazkundea EAE Espainia

1998 2.098.628 2.083.430 15.198 0,7 1,6
1999 2.100.441 2.083.648 16.794 1.596 0,8 1,9
2000 2.098.596 2.077.456 21.140 4.346 1,0 2,3
2001 2.101.478 2.074.040 27.438 6.298 1,3 3,3
2002 2.108.281 2.069.873 38.408 10.970 1,8 4,7
2003 2.112.204 2.062.973 49.231 10.823 2,3 6,2
2004 2.115.279 2.056.113 59.166 9.935 2,8 7,0
2005 2.124.846 2.051.952 72.894 13.728 3,4 8,5
2006 2.133.684 2.048.142 85.542 12.648 4,0 9,2
2007 2.141.860 2.043.336 98.524 12.982 4,6 9,9
2008 2.157.112 2.039.775 117.337 18.813 5,4 11,4
2009 2.172.175 2.039.310 132.865 15.528 6,1 12,1
2010 2.178.339 2.038.970 139.369 6.504 6,4 12,2
2011 2.184.606 2.039.350 145.256 5.887 6,6 12,2
2012 2.193.093 2.041.199 151.894 6.638 6,9 12,1
2013 2.191.682 2.042.805 148.877 -3.017 6,8 11,8
1998-2013 93.054 -40.625 133.679 -3.017 6,1 10,0
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kontuan hartuta, ikus daiteke EAEko biztanleria hazi egin dela azken 15 urteotan, 91.000 per -
tsonatik gorako hazkundea izan baitu. Hala ere, bertako biztanleen kopuruak behera egin du aldi
horretan bertan, 40.000 per tsona gu txiago baitaude gaur egun, 1998an baino. Azken hiru urte-
etan bakarrik gertatu da hazkunde  txiki bat,  atzerritarrek nazionalitatea lortu izanaren ondorioz,
neurri batean. 

Nolanahi ere, aztertutako aldi horretan,  atzerritar biztanleen kopurua da gora egin duena,
133.679 per tsona gehiago baitira, eta horrek eragin du EAEko biztanleriaren saldo orokorrak
positiboa izaten jarrai tzea. Gaur egun, 2.191.682 biztanle ditu EAEk.

A tzerritar biztanleriaren bilakaera. A tzerritar biztanleriaren bilakaera handiagoa izan da Espainiako
Estatuan, EAEn baino. 1. grafikoan ikus daitekeenez, lurralde historikoen artean, Araban dago
 atzerritar biztanleen ehuneko handiena (%8,8), EAEko ehunekoren gainetik (% 6,8 baitira EAEn);
gero, Gipuzkoan (%6,5), eta gero, Bizkaian (%6,4). 

Azken urteotan, suma tzen da krisi ekonomikoaren eraginak moteldu egin duela, oro har,
 atzerritar biztanleriaren ehunekoaren hazkundea, eta zenbait kasutan, behera egin duela ehune-
ko horrek (Estatuan eta EAEn), Gipuzkoan izan ezik, bertan  atzerritar biztanleriak hazkunde posi-
tiboa baitu oraindik. Hala ere,  atzerritar biztanleriak behera egin izana, esan bezala,  atzerritar
ba tzuek nazionalizazioa lortu izanari zor zaio, eragin zuzena baitu  atzerritar kopuruak behera egi-
tearekin,  atzerritarren zerrendetatik desager tzen direlako eta gehienak bertako biztanleriaren
barruan sar tzen direlako.

1. grafikoa. A tzerritar biztanleriaren bilakaera Espainian, EAEn eta lurralde historikoetan. 1998-2013.
(%)

Iturria: EIN

Jatorri-eremu nagusiak. Euskal Autonomia Erkidegoan,  atzerritar biztanleriaren osaera izugarri
aldatu da azken urteotan. Aldaketa hori, neurri handi batean, EAEko egitura soziolaboralaren
premiek eragina da. Horrek eragin du EAEko egungo  atzerritar biztanleriaren osaera. 

Immigrazioa eta krisiaren eragina
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1998. urtean, ia  atzerritar biztanleen erdiak europarrak ziren (%49,9), %22,7 latinoamerikarra
zen, eta hirugarren talde ugariena magrebtarrena zen (%11,7). 1998an, EAEko egitura soziola-
boralean  atzerritarrek eraikun tzan eta landako lanetan ziharduten, eta batez ere Portugaldik eta
Marokotik etorritakoak ziren  atzerritar horiek. Gaur egun, Latinoamerika da  atzerritarren jatorri-
eremu nagusia (%38,7) EAEn, eta zerbi tzuen sektorean jarduten dute nagusiki, e txeko lanetan
zehazki.

2. taula. A tzerritar biztanleriaren bilakaera EAEn, jatorri-eremuaren arabera. 1998-2013 (%)

Iturria: EIN

EAEko  atzerritar biztanleriaren osaerari dagokionez (3. grafikoa), nabarmen tzekoa da gure erki-
degoan nagusi diren hiru jatorri-taldeen bilakaera. Lehenik eta behin, latinoamerikarrak dira
azken hamarkada honetan talde ugariena: 2003an, %46 ziren; 2008an, berriz,  atzerritar biztan-
leriaren ia erdia izatera iri tsi ziren (%48,3); eta data horretatik gaur egunera, berriz, 10 puntu
jai tsi da haien kopurua, %38,7 baitira. 

Aipatu beharreko hurrengo taldea Europar Batasuneko kideena da; talde berezia da, 2007tik
aurrera ia 10 puntuko igoera izan bai tzuen; izan ere, kontuan hartu behar da Errumania eta
Bulgaria orduan bihurtu zirela EBko estatu kide. 2013an %24,8ra jai tsi da haien kopurua.
Hirugarrenik, Magrebetik zein Saharaz hegoaldeko herrialdeetatik etorritako biztanleen taldea
etengabe joan da hazten 2007tik aurrera, eta 2013an %16,8 eta %8,1 izatera iri tsi dira, hurre-
nez hurren. Gaur egun, magrebtarrena da EAEko  atzerritar taldeen artean hirugarren ugariena. 

Fenomenoaren hurbilketa estatistikoa

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EB 15 45,2 44,3 40,1 32,5 25,5 21,2 17,9 16,3 15,8 * * * * * * *
EB 25 * * * * * * * 0,9 0,9 16,3 15,5 14,6 14,0 12,9 12,3 12,3
EB 27 * * * * * * * * * 9,6 11,7 11,8 11,7 11,9 12,3 12,4
EBkoak guztira 45,2 44,3 40,1 32,5 25,5 21,2 17,9 17,2 16,7 25,9 27,3 26,4 25,7 24,8 24,7 24,7
Gain. Europa 4,7 4,6 4,8 5,1 5,8 7,6 9,2 9,7 11,0 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,1
Europa guztira 49,9 49,0 45,0 37,6 31,3 28,8 27,1 26,9 27,7 28,8 30,2 29,3 28,6 27,8 27,7 27,8
Magreb 11,7 11,5 11,9 12,2 12,4 12,1 12,6 12,7 12,0 11,8 11,9 13,1 14,3 15,3 16,4 16,8
Gain. Afrika 6,2 6,1 6,5 6,6 6,1 6,2 5,0 5,7 5,5 5,3 5,4 6,0 6,6 7,2 7,7 8,1
Afrika guztira 17,9 17,6 18,4 18,8 18,5 18,3 18,8 18,4 17,5 17,1 17,3 19,0 20,9 22,5 24,1 24,9
AEB eta Kanada 3,5 3,5 3,0 2,6 2,1 1,8 1,5 1,3 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7
Latinoamerika 22,7 23,7 26,9 34,7 42,5 46,0 47,7 48,1 48,3 48,3 46,8 45,7 44,1 42,5 40,1 38,7
Amerika guztira 26,3 27,2 29,9 37,3 44,6 47,8 49,2 49,4 49,3 49,0 47,5 46,4 44,8 43,1 40,7 39,4
Txina 2,8 2,9 3,5 3,3 3,0 2,7 2,6 2,9 3,0 2,9 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5
Gain. Asia 2,8 2,9 2,8 2,6 2,3 2,2 2,0 2,1 2,3 2,2 2,2 2,2 2,5 3,3 4,0 4,3
Asia guztira 5,6 5,8 6,3 5,9 5,3 4,9 4,7 5,1 5,3 5,0 5,0 5,2 5,6 6,5 7,4 7,8
Ozeania 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Herrigabeak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Guztira 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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2. grafikoa. A tzerritar biztanleriaren osaeraren bilakaera EAEn, nazionalitate-eremuaren arabera. 2003-
2013

Iturria: EIN

3. taula. A tzerritar biztanleria EAEn, jatorri-eremuaren eta lurralde historikoaren arabera. 2013

Iturria: EIN
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EB 25 18.244 12,3 2.886 10,2 6.753 9,1 8.605 18,4
EB 27 18.501 12,4 2.112 7,5 10.708 14,5 5.681 12,2
EBkoak guztira 36.745 24,7 4.998 17,6 17.461 23,6 14.286 30,6
Gain. Europa 4.629 3,1 1.219 4,3 1.406 1,9 2.004 4,3
Europa guztira 41.374 27,8 6.217 21,9 18.867 25,5 16.290 34,9
Magreb 25.037 16,8 8.184 28,9 10.019 13,6 6.834 14,6
Gain. Afrika 12.072 8,1 2.661 9,4 7.536 10,2 1.875 4,0
Afrika guztira 37.109 24,9 10.845 38,3 17.555 23,8 8.709 18,7
AEB eta Kanada 972 0,7 106 0,4 475 0,6 391 0,8
Latinoamerika 57.636 38,7 8.508 30,0 31.563 42,7 17.565 37,6
Amerika guztira 58.608 39,4 8.614 30,4 32.038 43,4 17.956 38,5
Txina 5.280 3,5 880 3,1 3.287 4,4 1.113 2,4
Gain. Asia 435 0,3 13 0,0 71 0,1 351 0,8
Asia guztira 11.635 7,8 2.630 9,3 5.331 7,2 3.674 7,9
Ozeania 121 0,1 7 0,0 64 0,1 50 0,1
Herrigabeak 30 0,0 12 0,0 13 0,0 5 0,0
Guztira 148.877 100,0 28.325 100,0 73.868 100,0 46.684 100,0
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Lurralde historikoetako datuei erreparatuz gero, ikusten da jatorri-eremu jakin ba tzuetako
 atzerritarrak lurralde ba tzuetan beste ba tzuetan baino gehiago nagusi tzen direla (3. taula eta 4.
grafikoa). Bizkaian, adibidez, latinoamerikarrak nagusi tzen dira, %42,7 baitira; Gipuzkoan,
berriz, europar jatorrikoak (%34,9); eta Araban, magrebtarren taldea, %28,9 baitira, gainerako
lurralde historikoetan baino gehiago. Neurri handi batean, lurralde bakoi tzeko lan-premiak dira
alde horiek egotearen arrazoia. Izan ere, nagusiki lurralde bakoi tzeko lan-ni txoen arabera joan
dira koka tzen  atzerritarrak gure lurraldeetan. Hiru lurraldeen artean dauden aldeen ondorioz
gerta tzen da nazionalitate ba tzuetako  atzerritarrak lurralde batean nagusi tzea, eta ez bestean:
Araban, nekazari tzaren eraginez, eta Gipuzkoan eta Bizkaian, e txeko lanen sektorea dela-eta,
batik bat.

3. grafikoa. A tzerritar biztanleria EAEn eta lurralde historikoetan, jatorri-eremuaren arabera. 2013. (%)

Iturria: EIN

4. taula. EAEn eta lurralde historikoetan 10 nazionalitate ugarienak. 2013

Iturria: EIN

EAE Araba Gipuzkoa Bizkaia
K (%) K (%) K (%) K (%)

Atzerritarrak 148.877 100,0 Atzerritarrak 28.325 100,0 Atzerritarrak 46.684 100,0 Atzerritarrak 73.868 100,0
Maroko 18.214 12,2 Maroko 5.150 18,2 Maroko 5.512 11,8 Errumania 10.462 14,2
Errumania 17.375 11,7 Aljeria 2.610 9,2 Errumania 5.066 10,9 Bolivia 9.305 12,6
Bolivia 11.319 7,6 Kolonbia 2.395 8,5 Portugal 3.956 8,5 Maroko 7.552 10,2
Kolonbia 9.757 6,6 Errumania 1.847 6,5 Nikaragua 3.094 6,6 Kolonbia 4.984 6,7
Portugal 8.014 5,4 Portugal 1.637 5,8 Kolonbia 2.378 5,1 Paraguai 4.118 5,6
Aljeria 5.807 3,9 Pakistan 1.548 5,5 Ekuador 2.044 4,4 Txina 3.287 4,4
Paraguai 5.458 3,7 Paraguai 1.019 3,6 Honduras 1.728 3,7 Brasil 2.767 3,7
Txina 5.280 3,5 Brasil 959 3,4 Pakistan 1.707 3,7 Portugal 2.421 3,3
Brasil 5.077 3,4 Nigeria 895 3,2 Bolivia 1.356 2,9 Senegal 2.382 3,2
Ekuador 4.716 3,2 Txina 880 3,1 Brasil 1.351 2,9 Aljeria 2.052 2,8
Guztira 10 91.017 61,1 Guztira 10 18.940 66,9 Guztira 10 28.192 60,4 Guztira 10 49.330 66,8
Gainerakoak 57.860 38,9 Gainerakoak 9.385 33,1 Gainerakoak 18.492 39,6 Gainerakoak 24.538 33,2
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Nazionalitate nagusien bilakaera. EAEn etorkinak nagusiki zein nazionalitatetakoak diren begi-
ratuz gero (4. taula), hamar nazionalitate nagusietatik erdiak Latinoamerikakoak dira, eta
 atzerritar biztanleriaren %24,4 dira. Latinoamerikarren artean bi joera ikusten dira: lurraldean
finkatuta urteak darama tzaten taldeak, hala nola kolonbiarrak (%6,6), ekuadortarrak (%3,2) eta
brasildarrak (%3,4), eta geroago etorri diren beste ba tzuk, paraguaitarrak (%3,7), adibidez. 

2011. urtetik, marokoarrak dira EAEko  atzerritar nazionalitate ugariena, 18.214 lagun baitaude
erroldatuta; hau da,  atzerritar biztanleen %12,2. Hurrengo nazionalitate ugariena errumaniarre-
na da, EAEko  atzerritar biztanleria osoaren %11,7 baitira. 

Lurralde historikoei erreparatuz gero, nazionalitate nagusiak zein diren aztertuta, joera bera ikus-
ten da: Araban, marokoarrak  atzerritar guztien %18,2 dira, eta lurralde horretako bigarren nazio-
nalitate nagusiaren gainetik, Aljeriaren gainetik, 9 puntura daude, %9,2 baitira aljeriarrak.
Gipuzkoan ere marokoarrak dira nazionalitate-talde nagusia (%11,8), eta ondoren, errumaniarrak
(%10,9); Bizkaian, berriz, errumaniarrak dira  atzerritarren artean nazionalitate-talde nagusia
(%14,2), eta haien a tzetik, boliviarrak (%12,6).

EAErekin alderatuta lurralde historiko bakoi tzak dituen berezitasunei dagokienez, ikusten da
Gipuzkoan dauden 10 nazionalitate ugarienen artean nikaraguarrena eta pakistandarrena ere
badagoela, lurralde horretan finkatuta dagoen talde sendo bati esker. Araban, paraguaitarrak eta
pakistandarrak ere badira hamar nazionalitate-talde nagusien artean, eta Bizkaian, azpimarra -
tzekoa da aljeriarrak eta senegaldarrak ere badirela.

4. grafikoa. A tzerritar biztanleria EAEn, jatorri-eremuaren eta sexuaren arabera. 2013 (%)

Iturria: EIN

Sexua. EAEn bizi den  atzerritar biztanleriaren ezaugarriak azter tzean, sexuaren araberako osae-
ra ere hartu da kontuan. 5. grafikoan ikusten denez, bada nolabaiteko simetria bat emakumeen
(%49) eta gizonen (%51) artean, baina jatorri-eremuaren arabera begira tzen badugu, ez dago
halako orekarik. Latinoamerikarren artean emakumezkoak gehiago dira (%62,1), eta Afrikako eta
Asiako herrialdeetakoen artean, gizonezkoak (bi taldeetan %62tik gora). 

Nazionalitatearen arabera (5. taula), gorago aipatu dena berresten da. Batetik, Latinoamerikako
herrialdeetako etorkinak gehienbat emakumeak dira, baina eremu horretako herrialde ba -
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tzuetakoak, zehazki EAEn finkatuta urte gehien daramatenak, talde orekatuak dira, familiak
berriz elkartu izanaren ondorioz. Adibidez, Ekuadorreko etorkinen taldea orekatua da (%50,2),
baina orain dela gu txi etor tzen hasitako nazionalitateetakoen artean askoz gehiago dira emaku-
meak, hala nola paraguaitarren artean (%72,9).

Bestalde, Afrikako herrialdeetatik eta Asiako herrialderen batetik etorritakoen artean, gehienak
gizonezkoak dira. Horren adibide dira Pakistan (%18,4) eta Maroko (%35,5). Azkenik, aipaga-
rria da Europako herrialde askotako etorkin-taldeak orekatuak direla, hala nola errumaniarrena
(%50).

5. taula. EAEko nazionalitate ugarienen feminizazioa. 2013

Iturria: EIN

Adina. Adin-taldeen arabera, bertako biztanleen eta  atzerritar biztanleen arteko aldeak begi-
 bistakoak dira (6. grafikoa). Aldeak lan-adinarekin hasten dira nabarmen tzen. EAEn bizi diren
 atzerritarren %53,6 dira 25 eta 44 urte artekoak, eta bertakoak, berriz, %29,5 dira adin-talde
horretakoak. Adin-talde zaharrenetan kontrako joera ikusten da, 65 urtetik gorako  atzerritarrak
%1,9 baitira, eta bertakoak %21,6. Agerian gera tzen da  atzerritar biztanleen gehiengoa (%82,8)
lanerako adinean dagoela, 18 puntu bertako biztanleen gainetik. 

Baina  atzerritarren artean ere badira aldeak adin-egituran; Afrikatik etorritakoen artean, adibi-
dez, 15 urtetik beherakoak %18,8 dira, eta Marokoko eta Aljeriakoen artean, berriz, %20. 

Gizonezkoak nagusi Gehiengoa gizonezkoa Oreka Gehiengoa emakumezkoa Emakumezkoak nagusi
Gambia 15,9 Portugal 34,9 Bulgaria 45,1 Suedia 55,0 Errusia 72,4
Senegal 15,9 India 35,0 Austria 46,2 Lituania 55,4 Paraguai 72,9
Pakistan 18,4 Maroko 35,5 Alemania 46,3 Kolombia 56,1 Honduras 75,3
Mali 22,2 Kamerun 35,9 Txina 46,9 Armenia 56,1 Nikaragua 81,2
Ginea 23,0 Burkina Faso 36,2 Nigeria 47,8 Txekiar Errep. 56,7
Ghana 23,7 Irlanda 36,4 Frantzia 48,1 Venezuela 56,7
Nepal 23,9 Afrikako gain. 36,7 Eslovakiar Errep. 49,0 Polonia 57,7
Bangladesh 25,2 Erresuma Batua 37,7 Errumania 50,0 Asiako gain. 58,2
Tunisia 25,2 Kongoko Err. Dem. 37,7 Georgia 50,1 Dominikar Errep. 58,4
Boli Kosta 28,6 Aljeria 37,7 Ekuador 50,2 Ukraina 59,8

Bosnia eta
Herzegovina 38,2 Uruguai 50,6 Kuba 60,4
Mauritania 38,8 Angola 51,0 Guatemala 60,9
Herbehereak 39,2 Argentina 51,1 Bolivia 61,1

Ginea -Bissau 39,4
Amerikako
Estatu Batuak 52,0 Japonia 62,8

Kongo 39,7 Txile 52,6 El Salvador 62,8
Italia 40,2 Moldavia 53,3 Filipinak 64,7
Belgika 41,5 Peru 54,7 Mexiko 66,2

Ekuatore Ginea 66,6
Brasil 69,4
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5. grafikoa. A tzerritar biztanleriaren eta bertakoaren banaketa, adin-taldearen arabera EAEn. 2013

Iturria: EIN

EAEko biztanleriaren adin-piramidea azter tzean, ikusten da bertako biztanleen eta  atzerritarren
adin-egituran ere badirela aldeak. Gizon zein emakumeetan,  atzerritar biztanleria gehiena 25 eta
35 urte bitarteko adin-tartekoa da.

6. grafikoa. EAEko adin-piramidea. 2013

Iturria: EIN
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Lurralde historikoen arabera, joera EAEn gerta tzen denaren oso an tzekoa da. Kasu honetan, hiru
lurraldeetako  atzerritar biztanleriaren alderaketa adin-taldeen arabera eta sexuaren arabera baka-
rrik egin da (6. taula). Arabako eta Bizkaiko 29-64 urte-tartekoen artean dauden aldeak
nabarmen tzekoak dira. Araban gizonezkoen ehunekoa handiagoa da, eta Bizkaian emakumezko-
ak dira gehiengoa. Hori oso logikoa da, kontuan hartuta zein nazionalitatetakoak diren lurralde
bakoi tzean gehiengoa: Araban, magrebtarrak eta Saharaz hegoaldekoak, eta Bizkaian, latinoame-
rikarrak. 

6. taula. Adin-taldeak sexuaren arabera, lurralde historikoetan. 2013

Iturria: EIN

Laburbilduz, EAEko  atzerritar biztanleriaren ezaugarri nagusiak aipatuko ditugu, lurralde histori-
koetan, eskualdeetan eta udalerrietan zer osaera duten kontuan hartuta. 

1998an 15.198  atzerritar bizi ziren EAEn, biztanleria osoaren %0,7. Hamabost urte geroago,
148.877 dira  atzerritarrak, EAEko biztanle guztien %6,8. Migrazio-hazkunde hori, ordea, ez da
beti modu homogeneoan gertatu. Bi aldi bereiz daitezke: lehenengoan, ekonomia-hazkundearen
garaia zenez,  atzerritar biztanleria etengabe eta nabarmen hazi zen; bigarrenean, berriz, krisi
ekonomikoari lotuta dagoenez, kolektibo horren hazkundea eragozten ari da, eta gu txitu ere egin
da, 2013. urtean.

Araba Bizkaia Gipuzkoa
Bi sexuak Gizonak Emakumeak Bi sexuak Gizonak Emakumeak Bi sexuak Gizonak Emakumeak

Guztira 28.325 15.335 12.990 73.868 36.993 36.875 46.684 23.637 23.047
0-4 2.486 1.278 1.208 4.323 2.284 2.039 2.767 1.480 1.287
5-9 1.463 735 728 2.920 1.457 1.463 1.928 986 942
10-14 1.406 722 684 3.395 1.756 1.639 2.073 1.072 1.001
15-19 1.629 872 757 4.147 2.311 1.836 2.420 1.330 1.090
20-24 2.240 1.140 1.100 6.327 3.207 3.120 3.952 1.934 2.018
25-29 3.762 1.863 1.899 10.556 5.013 5.543 6.348 2.960 3.388
30-34 4.336 2.415 1.921 12.267 6.176 6.091 7.516 3.668 3.848
35-39 3.889 2.376 1.513 10.115 5.199 4.916 6.261 3.330 2.931
40-44 2.768 1.649 1.119 7.425 3.844 3.581 4.616 2.498 2.118
45-49 1.792 1.039 753 4.943 2.472 2.471 3.277 1.727 1.550
50-54 1.114 580 534 3.189 1.466 1.723 2.167 1.052 1.115
55-59 676 332 344 1.951 876 1.075 1.422 708 714
60-64 359 170 189 1.049 417 632 814 401 413
65-69 178 76 102 514 211 303 438 194 244
70-74 102 47 55 326 147 179 273 122 151
75-79 61 21 40 231 87 144 187 86 101
80-84 37 12 25 115 46 69 129 57 72
85-89 20 5 15 54 20 34 54 19 35
90-94 6 2 4 15 2 13 24 6 18
95-99 1 1 0 5 2 3 17 7 10
100 eta gehiago 0 0 0 1 0 1 1 0 1
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7. grafikoa. A tzerritarren urtetik urterako hazkundea EAEn 1998-2013. (Zifra absolutuak)

Iturria: EIN

Jatorri-eremuen araberako banaketari dagokionez, hamabost urteren buruan mapa asko aldatu
da. 1998an, EAEn bizi ziren  atzerritarren erdiak Europakoak ziren, eta Latinoamerikatik etorri-
takoak laurdena baino ez ziren. 2013an, latinoamerikarrak dira ia  atzerritarren erdiak, eta euro-
parrak %24,7 dira. 

Bestalde, nazionalitateen sailkapenaren bilakaerak argi eta garbi erakusten du marokoarren haz-
kunde nabarmena, azken bi urteetan nazionalitate nagusia izaterainokoa. Bilakaerari begira,
azpimarra tzekoa da, halaber, errumaniar biztanleriaren hazkunde bizkorra: 2002an nazionalita-
te hori ez zegoen lehenengo hamarren artean, eta gaur egun bigarrena da, 2010ean eta 2011n
lehenengoa izan ostean. Bestalde, 2002az geroztik, kolonbiarrak, ekuadortarrak, portugaldarrak,
 txinatarrak eta brasildarrak hamar nazionalitate ugarienen artean daude.

Oso interesgarria da, inondik ere, 2007tik 2013ra EAEko hamar nazionalitate nagusien bilakae-
rari errepara tzea. Oso gorabehera esangura tsuak ikusten dira. Maroko %110 hazi da; 2007an,
laugarren nazionalitatea zen, Kolonbia, Bolivia eta Errumaniaren a tzetik, eta orain, bigarren urtez
nazionalitate nagusia da EAEn. Errumaniar biztanleriak ere hazkunde nabarmena izan du,
%99koa.

Esangura tsua da, halaber, Aljeriako eta batez ere Paraguaiko herritarren hazkundea. Aljeriarren
kopurua %128,3 hazi da, eta paraguaitarrena %172, 2007tik hona; izan ere, 2007an ia 2.000
ziren paraguaitarrak, eta 2013an, 5.252 baino gehiago dira. 

Hazkunde negatiboei dagokienez, gehien erasandako nazionalitateak Kolonbia –azken sei urtee-
tan %3,5eko jai tsiera– eta Ekuador –%36,8ko jai tsiera– izan dira. Aurten Portugal ere sartu
behar da hazkunde negatiboak izaten ari diren nazionalitateen artean, datuak 2007koekin
aldera tzen baditugu. Edonola ere, Kolonbia eta Ekuadorreko nazionalitateen kasuan, berriz ere
kontuan hartu behar da, krisiaz gain, nazionalizazio-prozesuen eragina.
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8. grafikoa. 10 nazionalitate nagusien bilakaera, 1998tik 2013ra. Zifra absolutuak

Iturria: EIN

Amai tzeko, lurralde historiko bakoi tzeko ezaugarriak kontuan hartuta, Araba da  atzerritarren ehu-
neko handiena duen lurraldea (%8,8). Baina, batez ere, zenbait eremutan gertatutako kon -
tzentrazioa nabarmendu behar da; esate baterako, lurralde horretan bizi den  atzerritar biztanle-
ria osoaren %82 hiriburuan (Gasteizen) bil tzen da.

Lurralde horrek izandako etorkin-kopuruaren hazkundea EAEn gertatutakoa baino lehenagokoa
da; Estatuan gertatutakotik hurbilago dago. Urte hauetan zehar, etorkin gehienak gizonezkoak
izan dira, baina betiere oreka baten barruan: gaur egun %55,1 dira, eta zifra hori nolabaiteko
oreka tzat jo tzen denaren barruan dago ia. Afrikako iparraldeko biztanleak dira lurralde horretan
gehienak, eta gero, latinoamerikarrak. 

Arabako eskualde gehienetan, Afrikatik etorritakoen kopurua %30etik gorakoa da, eta Arabar
Errioxan, baita %40 ere.

Araban  atzerritarren artean nazionalitate nagusiak zein diren begiratuz gero, ikusiko dugu
Kolonbia izan zela nazionalitate nagusia 2010 arte, eta urte horretan marokoarrak bihurtu zire-
la ugarienak, Kolonbiako nazionalitateko askok espainiar nazionalitatea lortu izanaren ondorioz,
neurri handi batean.

Eskualdeka, Arabako Lautadan bil tzen da etorkinen biztanleria gehiena: EAEko  atzerritar biztan-
le guztien %17,2. Bilakaerari dagokionez, 1998tik 2012ra 3 puntu baino gehiago hazi da.

Bestalde, Gipuzkoa da  atzerritar biztanle gu txien dituen lurraldea, %6,8 baitira. Bertako hiribu-
ruan, Donostian, lurraldeko  atzerritar guztien %28,3 baino ez da bil tzen. 15 urtetan, %0,8tik
%6,5era igo da, EAEko joeraren oso pareko. Osaerari eta bilakaerari dagokienez, deigarria da
zenbat jende datorren Latinoamerikatik: 1998an %17,4 ziren latinoamerikarrak, eta 2013an,
berriz, %37,6. Europako  atzerritarren kopuruak, ordea, behera egin du urte horietan.
Nazionalitateei erreparatuz gero, ikusten da gaur egun Marokotik etorritako biztanleak direla
gehien Gipuzkoan, eta ondoren Errumaniatik eta Portugaldik etorritakoak.

Donostialdean bil tzen da EAEko  atzerritar biztanle gehien (%13,5). 1998tik %19,9 egin du
behera. 2013an, hamar nazionalitate nagusien artetik bi Europakoak dira:  atzerritarren %11,8
errumaniarrak, eta %10,8 portugaldarrak. Sexuen araberako banaketa dela-eta, esan daiteke
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orekatua dela, gizonezkoak %50,6 baitira. Jatorri-eremuei erreparatuta, ikusten da Afrikako eta
Europako herrialdeetako etorkinen artean gizonezkoak gehiago direla, eta latinoamerikarren arte-
an, aldiz, emakumezkoak.

Azkenik, Bizkaia da zifra absolutuetan  atzerritar biztanle gehien har tzen duen lurraldea; baina
lurraldeko biztanleria osoa kontuan hartuta, %6,4 dira. Hiriburuan, Bilbon, lurralde horretako
 atzerritar biztanleen %40 bil tzen da. Biztanleria horrek lurraldean duen banaketari buruzko
daturik aipagarriena da azken hamabi urteotan latinoamerikarren ehunekoak gora egin duela;
izan ere, 2013an Bizkaiko  atzerritar biztanle-talderik ugariena da,  atzerritar biztanleriaren
%48,6 baitira. 

Nazionalitateen araberako bilakaera aldatuz joan da, eta aldaketa horiek, neurri batean, nazio-
nalizazio-prozesuei zor zaizkie: 2006 arte, Kolonbiakoak ziren Bizkaian ugarienak; gero, 2011
arte, Boliviakoak, eta urte horretatik gaur egunera arte, Errumaniakoak. Banaketa hori uler tzeko,
garran tzi tsua da kontuan har tzea, batetik, nazionalizazio-prozesuak gertatu direla, batez ere lati-
noamerikarren artean, eta bestetik, errumaniarrek ez dutela nazionalizatu beharrik, Europar
Batasuneko kide direlako.
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A tzerritar jatorriko biztanleriaren bizileku-aldaketak EAEn
Arkai tz Fullaondo Elordui-Zapaterie txe
Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia

29

Sarrera

Hamarkada oso batez  atzerritar jatorriko biztanleriaren migrazio-hazkunde i tzela izan ondoren,
ziklo-aldaketa betean gaude gaur egun. Aldaketa horrek hiru ezaugarri nagusi ditu: immigrazioak
nabarmen behera egitea, kanporako emigrazioa handi tzea, eta bertako biztanleriaren emigrazioa
berriro ager tzea. 

Jakina denez, ziklo-aldaketa horren arrazoi nagusia gaur egun EAEn nahiz Estatuan dugun krisi
ekonomiko eta sozial gorria da. A tzerritarren migrazio-hazkundea boom ekonomikoaren ondorioz
gertatu zen orduan, eta migrazioaren dinamika alda tzea ere testuinguru ekonomikoaren ondorio
da: a tzeraldi ekonomikoan egotearen eta langabezia izugarri handi tzearen ondorio, hain zuzen. 

Artikulu honen helburua EAEko migrazio-zikloan gerta tzen ari den aldaketa hori zeha tz-meha tz
azter tzea da, eta Espainiako Estatistika Institutuak egiten dituen Bizileku Aldaketen Estatistikak
hartuko ditugu azterketa horretarako oinarri (gaztelaniaz EVR edo Estadísticas de Variaciones
Residenciales deri tzenak, alegia). Bizileku-aldaketei buruzko datuak lor tzeko, erroldako altak eta
bajak har tzen dira kontuan. Horrela, eragiketa horien bidez, barne-aldaketak kalkula tzen dira
(Estatu barruan izandakoak), bai eta kanpo-aldaketak ere (a tzerriran tz izandakoak). Artikulu
honetan, beraz,  atzerritar jatorriko biztanleriaren migrazio-fluxuekin eta lurralde-aldaketekin
lotutako datuak aztertuko ditugu, batik bat, baina bertako biztanleriarekin lotutakoei ere errepa-
ratuko diegu. 

A tzerritar jatorriko biztanleriaren bizileku-aldaketak Estatuan

Estatu-mailako datuak aztertuta,  atzerritar jatorriko biztanleriaren migrazioan garbi ikusten da
dinamika-aldaketa, krisi ekonomikoa agertu izanak eragina. 1. taulan ikusten denez, 2000ko
hamarkadako lehenbiziko urteetan immigrazioa askoz handiagoa izan zen emigrazioa baino, eta
kanpoko migrazio-saldoa positiboa izatea ekarri zuen horrek: 2004tik 2007ra bitartean,
600.000 lagunetik gorakoa, zeha tz esatera. Hain zuzen ere, urte horietan eta aurrekoetan hazi
zen gehien  atzerritarren kopurua Estatuan.
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1. taula. A tzerritar jatorriko biztanleriaren kanpoko migrazio-saldoaren bilakaera Estatuan. 2003-2012

Iturria: EIN. Artikulu honen egileek egina

2007tik aurrera, joera-aldaketa bat ikusten da. Kanpoko immigrazioa indarra gal tzen hasi zen,
eta horri kanpoko emigrazioa handi tzea gehitu zi tzaion, gainera; azken hori, bestalde, krisi eko-
nomikoa hasi aurretik hasi zen gerta tzen, 1 taulan ikus daitekeenez. Hain zuzen ere,  atzerritar
jatorriko biztanleriaren emigrazioa handituz eta handituz joan da 2003az geroztik, eta 320.657
lagunekoa izan zen 2012an. Dena den, kopururik handiena 2010ekoa izan zen, urte hartan
 atzerritar jatorriko 336.676 etorkinek emigratu bai tzuten.

Immigrazioari dagokionez, beherakadarik handiena 2007tik 2009ra bitartean gertatu zen.
2010etik aurrera, kopuruak an tzeko samarrak izan ziren, 400.000  atzerritar ingurukoak.
2012an, alabaina, beherakada izugarri handitu zen,  atzerritar jatorriko 336.100 etorkin baizik
ez bai tziren izan Estatuan.

1. grafikoa. A tzerritar jatorriko biztanleriaren kanpoko migrazio-saldoaren bilakaera Estatuan. 2003-2012

Iturria: EIN. Artikulu honen egileek egina

Datu horiek zirela tarteko, hauxe zen egoera 2012an: kanpoko migrazio-saldoa nabarmen  txiki-
tu zela, krisi ekonomikoaren eragin ikaragarriaren ondorioz. 2012an, dena den, inflexio-puntu

Kanpoko migrazioak
Kanpoko migrazio-saldoa

Immigrazioa Emigrazioa
2003 429.524 9.969 419.555
2004 645.844 41.936 603.908
2005 682.711 48.721 633.990
2006 802.971 120.254 682.717
2007 920.534 198.974 721.560
2008 692.228 232.007 460.221
2009 469.342 288.269 181.073
2010 431.334 336.676 94.658
2011 416.282 317.699 98.583
2012 336.110 320.657 15.453
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bat gertatu zen, nabarmen, eta  atzerritarren migrazio-booma gertatu zenetik lehenbiziko aldiz,
Estatuko migrazio-saldoa nulua izatetik gertu ageri da. 2007an,  atzerritarren saldoa, positiboa,
721.560 lagunekoa izan zen, eta 2012an, berriz, 15.453 lagunekoa baino ez.

Gainera, kontuan izanda erroldako datuak arazteko izaten diren arazoak, batetik, eta bajei dago-
kienez izaten den desfasea, bestetik (azken urteotan, batik bat), pen tsa tzekoa da kanpoko emi-
grazioa kopuru hori baino handiagoa izan daitekeela, eta egiazko saldoa, gaur egun, negatiboa
ere izan daitekeela. Labur esanda, beraz, migrazio-dinamikan eragin nabaria izan du egoera eko-
nomikoak, eta bi fase bereiz daitezke, garbi:

Lehenbiziko fasea 2000. urtearen hasieratik 2007ra bitartekoa da. Urte horietan, hain zuzen
ere, hazkunde ekonomikoa handia izan zen, eta eskulan-eskaria ere bai nagusiki etorkinen tzako
lan-ni txoak diren sektoreetan, hala nola eraikun tzan eta turismoan. Garai horretan, beste herrial-
de ba tzuetako immigrazioak altu eta egonkor iraun zuen, eta emigrazioa handituz joan zen, baina
immigrazioa baino askoz urriago, dena den; horrela, beste herrialde ba tzuetatik etorritako
 atzerritar jatorriko biztanleriaren saldoa eta gorakada oso handia izan zen fase honetan, eta gero
eta handiagoa, gainera. 

Bigarren fasea 2007tik aurrerakoa da, eta krisi ekonomikoa izan du bidelagun, bai eta
 atzerritarren tzako lan-eskaria nabarmen gu txitu izana ere. Testuinguru horretan, etorkinen flu-
xuak gu txitu egin ziren, beste herrialde ba tzuetarako emigrazioa, berriz, handitu, eta saldoa,
horrenbestez, aurreko garaian baino askoz  txikiagoa izan zen. 

Bizileku-aldaketak eta migrazio-fluxuak EAEn

Estatuan migrazioaren aldetik dinamika zein izan den aztertu ondoren, EAEko egoera aztertuko
dugu atal honetan. 2. taula kontuan hartuz, 2002tik aurrera hiru etapa bereiz daitezke guztizko
migrazio-saldoaren bilakaeran; ho ts,  atzerritar jatorriko biztanleria nahiz bertakoa kontuan har-
tuz EAEn izan dugun migrazio-saldoan. 2002tik 2008ra bitartean, migrazio-hazkunde i tzela ger-
tatu zen. Ondoren, 2009tik 2011ra bitartean, migrazio-hazkundeak indarra galdu zuen, baina
saldo positiboa handia zen oraindik ere, eta handitu ere egiten zen 2011n. Azkenik, 2012an,
beherakada i tzela gertatu zen.

Migrazio-saldoa jatorrizko herrialdea eta helmugakoa kontuan hartuz bereiziz gero, argi eta garbi
ikusten da EAEn migrazio-dinamikan gertatutako aldaketa askoz konplexuagoa dela. Guztizko
saldoa gu txitu izanaren arrazoia kanpoko migrazio-saldoa izugarri gu txi tzea da; 2012an, gaine-
ra, 2002. urteaz geroztik lehenbiziko aldiz, kanpoko migrazio-saldoa negatiboa izan zen. Edo
bestela esanda: urte hartan, EAEtik a tzerrira emigratu zutenen kopurua handiagoa izan zen
EAEra etorri zirenena baino. 

Edonola ere, guztizko saldoan izandako beherakada hori handiagoa izan zitekeen, barneko migra-
zioak (migrazioaren jatorri nahiz helburu Estatua duena, alegia) kopuruak berdin tzeko eragin hori
egin izan ez balu. Krisia tarteko, aldaketa handia gertatu da migrazio-dinamikan: 2008tik aurre-
ra, EAEko barneko migrazio-saldoa positiboa izan da, eta horrek aldarazi egin du azken urteeta-
ko joera, saldoa negatiboa izatekoa. 2012an EAEko saldoa positiboa izatearen arrazoia, bakarra,
barneko migrazio-saldoa da. 

Fenomenoaren hurbilketa estatistikoa
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2. taula. Migrazio-saldo orokorraren bilakaera EAEn

Iturria: EIN. Artikulu honen egileek egina

Gaur egun migrazioak duen dinamikaren fun tsezko beste alderdi bat migra tzaileen nazionalita-
tea da, gaur egungo testuinguruan gero eta nabarmenagoa baita bertako biztanlerian gerta tzen
ari den migrazio-prozesua. 3. taulan ikus daitekeenez, migrazio-hazkunde handiko garaia (2002-
2008) kanpoko immigrazioa izugarri handi tzearen ondorioz gertatu zen: 12.943 etorkin izan
genituen 2002an, eta 2008an, berriz, 30.637. Saldoari begiratuta, 2007an izan zen kolektibo
horretan kopururik handiena, 20.042 lagunekoa. Bertako biztanleriari dagokionez, ordea, kon-
trakoa gertatu zen: migrazio-saldoa negatiboa izan zen, eta gu txi-asko konstantea. Laburbilduz,
beraz, migrazio-hazkunde handiko garai horretan,  atzerritarren kolektiboaren ondorio izan zen
EAEn migrazioa handitu izana, eta arindu egin zuen etengabe bertako biztanleria galduz joatea-
ren eragina.

3. taula. Bertako biztanleriaren eta  atzerritar jatorrikoaren migrazioak EAEn. 2002-2012

Iturria: EIN. Artikulu honen egileek egina

2009tik 2011ra bitarteko etapan, EAEko migrazio-saldoak positiboa izaten jarraitu zuen, baina
i tzelezko beherakada gertatu zen, nahiz eta 2011n nolabaiteko gorakada izan. Urte horretan,
 atzerritar jatorriko biztanleriaren eta bertako biztanleriaren dinamika aldatu egin zen. A tzerritar
jatorrikoaren saldo positiboa 2011n 10.443 lagunekoa izatera jai tsi zen; eta bertako biztanleria-
ren migrazio-saldoa ere, negatiboa, nabarmen  txikitu zen: -897 lagunekoa izateraino. Krisiaren

Guztira Atzerritarrak Bertako biztanleria
Immigrazioa Emigrazioa Saldoa Immigrazioa Emigrazioa Saldoa Immigrazioa Emigrazioa Saldoa

2002 26.573 21.097 5.476 12.943 2.242 10.701 13.630 18.855 -5.225
2003 28.843 21.670 7.173 14.335 2.643 11.692 14.508 19.027 -4.519
2004 32.681 24.650 8.031 18.766 5.673 13.093 13.915 18.977 -5.062
2005 35.339 25.213 10.126 21.809 7.000 14.809 13.530 18.213 -4.683
2006 40.046 28.101 11.945 26.973 9.103 17.870 13.073 18.998 -5.925
2007 44.645 30.660 13.985 31.529 11.487 20.042 13.116 19.173 -6.057
2008 43.714 29.030 14.684 30.637 11.951 18.686 13.077 17.079 -4.002
2009 38.626 31.071 7.555 24.962 14.680 10.282 13.664 16.391 -2.727
2010 39.116 33.230 5.886 25.015 16.443 8.572 14.101 16.787 -2.686
2011 41.898 32.329 9.569 26.169 15.703 10.466 15.729 16.626 -897
2012 34.964 32.676 2.288 19.428 17.891 1.537 15.536 14.785 751
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Guztira Barnekoa Kanpokoa
2002 5.476 -3.549 9.025
2003 7.173 -2.922 10.095
2004 8.031 -3.590 11.621
2005 10.126 -3.707 13.833
2006 11.945 -4.843 16.788
2007 13.985 -3.809 17.794
2008 14.684 462 14.222
2009 7.555 1.869 5.686
2010 5.886 2.157 3.729
2011 9.568 4.780 4.788
2012 2.288 3.976 -1.688
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lehenbiziko urteetan, beraz,  atzerritar jatorriko etorkinen kopurua gu txitu egin zen, eta aldiz, ber-
tako biztanleriaren immigrazioa handitu, eta emigrazioa gu txitu.

2012an, joera hori areagotu egin zen, eta horrek aldaketa kuantitatibo eta kualitatibo nabariak
ekarri zituen. 2. grafikoan ikus daitekeenez,  atzerritar jatorriko biztanleriaren migrazio-saldoak
behea jo zuen, eta bertako biztanleriari dagokion saldoak, berriz, balio positiboak hartu zituen.
Migrazio-saldo orokorrak positiboa izaten jarraitu zuen, 2.288 lagunekoa, baina aztergai dugun
denbora-tarte osoko kopururik  txikienekoa. Beherakada i tzel hori  atzerritar jatorriko biztanleria-
ren joeraren ondorio izan da, urte batean hamar mila lagun baino gehiagoko saldo positibokoa
izatetik gaur egungo 1.537 lagunera igaro baita. Aldiz, bertako biztanleriaren migrazio-saldoa
positiboa da lehenbiziko aldiz, 751 lagunekoa, emigrazioak behera egitearen ondorioz, fun tsean.

2. grafikoa. Guztizko migrazio-saldoa EAEn, nazionalitatea kontuan hartuta

Iturria: EIN. Artikulu honen egileek egina

4. taula. Bertako biztanleriaren kanpoko migrazioaren bilakaera EAEn, jaiolekua kontuan hartuta. 2002-
2012

Iturria: EIN. Artikulu honen egileek egina
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Guztira Estatuan jaioak Atzerrian jaioak 
Immigrazioa Emigrazioa Saldoa  Immigrazioa Emigrazioa Saldo Immigrazioa Emigrazioa Saldoa 

2002 1.538 1.586 -48 707 1.480 -773 831 106 725
2003 1.633 1.118 515 823 1.442 -619 810 76 734
2004 1.636 1.097 539 899 1.012 -113 737 85 652
2005 1.557 1.206 351 827 1.090 -263 730 116 614
2006 1.373 1.373 0 752 1.237 -485 621 136 485
2007 1.262 1.696 -434 684 1.516 -832 578 180 398
2008 1.258 1.852 -594 713 1.567 -854 545 285 260
2009 590 1.832 -1.242 757 1.551 -794 445 281 164
2010 1.254 1.775 -521 755 1.494 -739 499 281 218
2011 1.425 2.300 -875 896 1.922 -1.026 529 378 151
2012 1.400 2.132 -732 908 1.695 -787 492 437 55
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Bertako biztanleriak migrazioaren aldetik zer dinamika izan duen sakonago azter tzen hasita,
azpimarra tzekoa da bai gizartean bai komunikabideetan horri buruzko zer per tzepzio nagusitu
zen krisi ekonomikoa ager tzearekin batera, kanporako emigrazioa izugarria zelako ustea hedatu
bai tzen nolabait. Eta datuek, hain zuzen ere, kanporako emigrazioak gora egin zuela adierazten
dute, 4. taulan eta 3. grafikoan ikus daitekeenez. Dena den, emigrazioa handi tze hori 2004tik
aurrera gertatu zen, krisiaren lehenbiziko urteetan (2007-2010) egonkortu egin zen, eta
2011an, berriz, areagotu. Beraz, bertako biztanleriak kanpora emigra tzeko fenomenoa gerta tze
hori krisi ekonomikoa hasi baino lehenagoko zerbait da, eta areagotu baizik ez zen egin krisial-
dian.

Nazionalizazioek emai tza estatistikoak i txuralda tzen dituztela kontuan hartuz, eta halakorik gerta
ez dadin, 4. taulan bitan bereizita eman ditugu bertako biztanleriaren kanpoko migrazioari
buruzko datuak, jaiolekua kontuan hartuta. Horrela, Estatuan jaioa den bertako biztanleriari
buruzko datuak aztertuta zeha tzago jakingo dugu zein den bertako biztanleriak migrazioaren
aldetik duen egiazko dinamika. Eta datuek erakusten dutenez, euskal biztanleriak beti emigratu
izan du kanpora. Emigratu izan du oparoaldi ekonomikoetan, eta areago orain, krisialdi ekono-
mikoan. 2002an, Estatuan jaiotako bertako 1.480 lagunek emigratu zuten kanpora, eta 2004an,
berriz, 1.012 lagunek.

3. grafikoa. Estatuan jaioa den EAEko bertako biztanleriaren kanpoko migrazioaren bilakaera. 2002-2012

Iturria: EIN. Artikulu honen egileek egina

Bi urte horietan, kanpoko saldoa negatiboa izan zen. 2011n, krisialdi ekonomiko betean, 1.922
lagunek emigratu zuten, eta 2012an, berriz, 1.695 lagunek. Bi urte horietan ere negatiboa izan
zen saldoa. Aldiz, Espainiako nazionalitatea izan baina a tzerrian jaioak direnen kanpoko migra-
zioari erreparatuz gero, datuak bestelakoak dira: hura ere nabarmen gu txitu da, baina kanpoko
saldoak positiboa izaten jarrai tzen du.

Orain, azter dezagun  atzerritar jatorriko biztanleriaren dinamika, migrazio-motak kontuan hartuz.
Datuak 5. taulan eman ditugu, kanpoko migrazioak eta barneko migrazioak bereizita; edo beste-
la esanda, eta hurrenez hurren, jatorri nahiz helburu a tzerriko herrialderen bat dutenak, batetik,
eta bestetik, jatorri nahiz helburu beste autonomia-erkidego bat dutenak. Datuei jarraiki,
2012an joera-aldaketa i tzela gertatu zen, nabarmen. Aurrenekoz,  atzerritar jatorriko biztanleria-

-1.200

-700

-200

300

800

1.300

1.800

2.300

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Immigrazioa Emigrazioa Saldoa 

34

Immigrazioa eta krisiaren eragina

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:45  Página 34



ren kanpoko migrazio-saldoa negatiboa izan zen, eta barneko migrazioa, aldiz, positiboa izaten
jarraitu bazuen ere, izugarri gu txitu zen.

Hamarkada honetan guztian,  atzerritar jatorriko migra tzaile-taldearen jatorri nagusia etorkinen
jatorrizko herrialdea izan da;  atzerritarrak beste autonomia-erkidego ba tzuetatik etorriak izatea
2008tik aurrera hasi zen pisu handi samarrekoa izaten. A tzerritik etorritako immigranteak gero
eta gehiago izan ziren 2007ra arte (24.299 lagun izan ziren urte hartan), eta ordutik, behera
egin du kopuruak, 2012an 12.492 lagun izateraino.

5. taula. A tzerritar jatorriko biztanleriaren migrazioak EAEn, jatorria eta helmuga kontuan hartuta. 2002-
2012

Iturria: EIN. Artikulu honen egileek egina

4. grafikoa. A tzerritar jatorriko biztanleriaren migrazioak EAEn, jatorria eta helmuga kontuan hartuta.
2002-2012

Iturria: EIN. Artikulu honen egileek egina

Beste herrialde bat Beste autonomia-erkidego bat 
Immigrazioa Emigrazioa Saldoa Immigrazioa Emigrazioa Saldoa

2002 9.453 380 9.073 3.490 1.862 1.628
2003 10.052 472 9.580 4.283 2.171 2.112
2004 13.808 2.726 11.082 4.958 2.947 2.011
2005 16.811 3.329 13.482 4.998 3.671 1.327
2006 21.668 4.880 16.788 5.305 4.223 1.082
2007 24.299 6.071 18.228 7.230 5.416 1.814
2008 22.366 7.550 14.816 8.271 4.401 3.870
2009 16.375 10.059 6.316 8.587 4.621 3.966
2010 16.519 12.269 4.250 8.496 4.174 4.322
2011 16.953 11.289 5.664 9.216 4.414 4.802
2012 12.492 13.448 -956 6.936 4.443 2.493
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Barneko migrazioei dagokienez, joera aldatu egin zen 2012an. 2011ra arte, beste autonomia-
erkidego ba tzuetatik etorritako  atzerritarren kopuruak gora eta gora egin zuen nabarmen: 5.305
lagun izan ziren 2006an, eta 2011n, berriz, 9.216 lagun. 2012an, ordea, etorritakoen kopurua
jai tsi egin zen: 6.936 lagun baizik ez ziren izan. Emigrazioari dagokionez, kopuruak egonkor
iraun du. Dinamika horien ondorioa hauxe da: barneko migrazio-saldo positiboak behera egitea.

6. taulan laburbildu dugu EAEra Estatuko beste lurralde ba tzuetatik etorri diren  atzerritarren zer
ehuneko den autonomia-erkidego bakoi tzetik etorria, 2002tik aurrera. 2012an, % 16,8
Kataluniatik etorri zen, % 15,2 Madrildik, % 11,4 Valen tziatik, eta % 9,7 Andaluziatik. Guztira,
beraz, EAEra Estatutik etorri ziren  atzerritarren % 53ren jatorrizko lurraldea lau autonomia-
 erkidego horiek izan ziren. Eta autonomia-erkidego horiek ezaugarri komun bat dute, Andaluziak
salbu: biztanle-kopuru handieneko lurraldeak izatea (kopuru erlatibotan nahiz absolututan), bai
eta Estatuan  atzerritar jatorriko biztanleria-tasa handienekoak diren lurraldeak izatea ere. 

5. grafikoa. A tzerritar jatorriko biztanleriaren migrazio-saldoa EAEn, migrazioaren jatorria kontuan hartu-
ta

Iturria: EIN. Artikulu honen egileek egina

6. taula. EAEra Estatuko beste lurralde ba tzuetatik etorri diren  atzerritarren banaketa, zer autonomia-
erkidegotatik etorri diren kontuan hartuta 2002-2012

(Hurrengo orrialdean jarrai tzen du)
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Andaluzia 9,5 8,1 9,4 8,6 10,2 11,9 11,3 9,6 11,9 10,8 9,7
Aragoi 4,3 3,9 3,6 3,8 3,9 4,1 3,6 4,0 4,1 3,8 3,6
Asturias 0,9 1,6 0,7 1,6 1,8 1,4 1,6 1,9 1,4 1,9 1,7
Balear Uharteak 1,9 1,8 2,5 1,4 2,1 1,4 1,8 2,1 1,4 2,6 2,2
Kanariar Uharteak 3,2 3,2 3,4 2,8 3,6 2,3 3,8 4,7 2,3 4,6 4,3
Kantabria 4,9 5,2 5,1 7,3 6,3 4,9 4,5 4,8 4,9 4,6 5,3
Gaztela eta Leon 6,4 7,9 8,2 8,2 8,8 7,7 7,8 8,1 7,7 7,8 8
Gaztela-Mantxa 3,0 3,5 3,1 3,3 3,8 4,5 4,4 4,4 4,5 3,7 4,7
Katalunia 12,9 13,4 13,8 15,0 14,4 14,5 14,7 14,4 14,5 15,5 16,8
Valentzia 8,2 9,5 8,2 8,7 8,8 9,6 12,0 12,7 9,6 11,8 11,4
Extremadura 1,0 1,1 1,3 2,1 1,6 1,4 0,9 1,0 1,4 1,0 1
Galizia 3,6 3,0 3,0 3,2 3,1 2,7 2,8 2,4 2,7 1,9 2,6
Madril 18,8 18,8 18,6 16,2 15,1 18,3 15,9 16,0 18,3 17,5 15,2
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Iturria: EIN. Artikulu honen egileek egina

2002tik gaur egunera bitarteko bilakaeran ez da aldaketa handirik izan, eta zerbait azpimarra -
tzekotan, hauxe nabarmenduko genuke: batetik, 2007tik aurrera Kataluniatik eta Valen tziatik
etorritakoen kopuruak ehunekotan izan duen gorakada txoa, eta bestetik, Nafarroa jatorrizko
lurralde modura protagonismoa galduz joan dela, 2002an kopuru osoaren % 10,3 bai tzen han-
dik etorria, eta 2012an, berriz, % 5,2 baino ez. Laburbilduz, beraz, hauxe ikusten da garbi:
 atzerritar jatorriko immigranteen igorle modura (lurralde har tzailea EAE dela, betiere)
Kataluniak, Valen tziak eta Andaluziak migrazio-erlazio egonkorra izan dute, eta Madril, aldiz,
protagonismoa galduz joan da. Erlazioak egonkor samar eta aldaketa handirik gabe iraun du,
beraz, krisi ekonomikoa gorabehera.

Migrazio-fluxuak, lurralde historikoka

Hiru lurralde historikoetan  atzerritar jatorriko biztanleriak zer eta nolako migrazio-dinamikak izan
dituen aztertuko dugu orain, eta datuak 7. taulan bildu ditugu. 2011ra arte, Bizkaia zen, nabar-
men, barneko nahiz kanpoko migrazio-fluxuak erakar tzeko indar handiena zuen lurraldea, eta
Gipuzkoaren eta Arabaren artean aldeak zeuden, lurraldearen beraren kokapena zela tarteko,
hein batean. 2012an, ordea, egoera aldatu egin zen: Gipuzkoa izan zen kanpoko migrazio-saldo
positiboa izan zuen lurralde historiko bakarra eta barneko migrazio-saldo handiena izan zuena.
2006tik aurreneko aldiz, Gipuzkoak lekua kendu zion Bizkaiari,  atzerritar jatorriko biztanleriaren
migrazio-hazkundeari dagokionez.

Bizkaiari dagokionez, barneko migrazioan eta kanpokoan oso bestelakoak izan dira joerak.
Barneko immigrazioak gora egin zuen 2006tik 2011ra bitartean: 2.388 etorkin izan zituen
2006an, eta 2011n, berriz, 4.412 etorkin. 2012an, aldiz, 3.000 etorkin hartu ditu Bizkaiak;
aurreko urteetan baino gu txiago, beraz. Barneko emigrazioak, berriz, gu txi-asko egonkor eta alda-
keta handirik gabe iraun du, 1.800-2.000 lagun inguruan. Beraz, urtez urte barneko migrazio-
saldoa goran tz eginez joan da, asko, immigrazioa handitu eta emigrazioa ez gora ez behera gel-
ditu dela eta, 2011n 2.555 etorkineko saldo positiboa izateraino. 2012an, baina, migrazio-dina-
mikak aldatu izanaren ondorioz, izugarri gu txitu zen saldoa, eta positiboa izaten jarraitu bazuen
ere, 946 etorkin baino ez ziren izan.

Kanpoko migrazioari dagokionez, immigrazioak behera egitea du joerak bereizgarri. 2007an,
Bizkaira 11.638 lagun etorri ziren, eta 2012an, berriz, 6.238 lagun baino ez. Emigrazioan, aur-
kakoa izan da joera: 2009an 3.000 lagun joan ziren a tzerrira, eta 2012an, berriz, 6.319 lagu-
nera igo zen kopurua. Dinamika horien ondorioz, hauxe izan da Bizkaian emai tza: kanpoko migra-
zio-saldo positiboa izugarri jai tsi zen, eta 2012an kopuru negatibotara iri tsi zen.

Gipuzkoan, barneko migrazioak oso bestelako dinamika izan du. Bai immigrazioak bai emigra-
zioak gora egin zuten 2007ra arte; urte hartan, 2.148 lagunekoa izan zen lehena, eta 1.649
lagunekoa, bigarrena. Hurrengo urteetan, beheran tz egin zuten batak nahiz besteak, eta 2012an,
aldiz, berriro gora: Estatuko beste lurralde ba tzuetatik 2.196  atzerritar etorri ziren, eta 1.171
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Murtzia 4,8 5,0 3,9 3,3 3,7 5,2 6,4 5,1 5,2 4,4 3,4
Nafarroa 10,3 8,1 7,1 6,6 5,7 4,8 4,2 4,4 4,8 4,5 5,2
Errioxa 5,8 5,7 7,8 7,6 6,9 5,1 4,2 4,6 5,1 3,6 4,9
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joan ziren Estatuko beste autonomia-erkidego ba tzuetara. Emai tza, hauxe: Gipuzkoa da barneko
migrazio-saldoa handitu duen lurralde historiko bakarra.

7. taula. A tzerritar jatorriko biztanleriaren migrazioa eta migrazio-saldoak EAEn eta lurralde historikoetan.
2006-2012

Iturria: EIN. Artikulu honen egileek egina

Kanpoko migrazioek gora egin zuten 2007ra arte, eta urte hartan, 8.199 lagun hartu zituen
Gipuzkoak. 2008tik aurrera, baina, etorritakoen kopurua gu txituz joan zen, eta 2012an 4.337
lagunekoa baizik ez zen izan etorkinen kopurua. Kanporako emigrazioa, aldiz, handituz joan da,
2012an 3.650 lagunekoa izateraino. Dinamika horien ondorioz, kanpoko migrazio-saldoa izuga-
rri  txikituz joan da 2007tik aurrera, eta orduan 6.446 lagunekoa izanik, 687 lagunekoa baizik
ez izatera iri tsi zen 2012an. Hala eta guztiz ere, kanpoko migrazio-saldoa positiboa duen lurral-
de historiko bakarra da Gipuzkoa.

Araban, Estatuko beste lurralde ba tzuetatik etorritako  atzerritarren kopuruak gora egin zuen
2011ra arte (2.527 lagunekoa izan zen urte hartan), baina 2012an beherakada i tzela gertatu
zen, 1.740  atzerritar baizik ez bai tziren etorri Arabara. Barneko emigrazioaren bilakaeran, aldiz,
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Barneko
immigrazioa 

Barneko
emigrazioa 

Barneko
saldoa 

Kanpoko
immigrazioa 

Kanpoko
emigrazioa 

Kanpoko
saldoa 

Guztizko
saldoa 

2006

Araba 1.337 1.199 138 3.801 560 3.241 3.379
Gipuzkoa 1.580 1.185 395 6.169 1.497 4.672 5.067
Bizkaia 2.388 1.839 549 11.698 2.823 8.875 9.424
EAE 5.305 4.223 1.082 21.668 4.880 16.788 17.870

2007

Araba 1.827 1.475 352 4.462 1.193 3.269 3.621
Gipuzkoa 2.148 1.649 499 8.199 1.753 6.446 6.945
Bizkaia 3.255 2.292 963 11.638 3.125 8.513 9.476
EAE 7.230 5.416 1.814 24.299 6.071 18.228 20.042

2008

Araba 2.267 1.205 1.062 4.253 1.763 2.490 3.552
Gipuzkoa 2.140 1.360 780 7.624 2.717 4.907 5.687
Bizkaia 3.864 1.836 2.028 10.489 3.070 7.419 9.447
EAE 8.271 4.401 3.870 22.366 7.550 14.816 18.686

2009

Araba 2.229 1.249 980 3.035 1.339 1.696 2.676
Gipuzkoa 1.951 1.404 547 5.242 3.485 1.757 2.304
Bizkaia 4.407 1.968 2.439 8.098 5.235 2.863 5.302
EAE 8.587 4.621 3.966 16.375 10.059 6.316 10.282

2010

Araba 2.433 1.115 1.318 2.972 3.374 -402 916
Gipuzkoa 1.996 1.154 842 5.215 3.419 1.796 2.638
Bizkaia 4.067 1.905 2.162 8.332 5.476 2.856 5.018
EAE 8.496 4.174 4.322 16.519 12.269 4.250 8.572

2011

Araba 2.527 1.254 1.273 3.195 2.180 1.015 2.288
Gipuzkoa 2.277 1.303 974 5.306 3.331 1.975 2.949
Bizkaia 4.412 1.857 2.555 8.452 5.779 2.673 5.228
EAE 9.216 4.414 4.802 16.953 11.290 5.663 10.465

2012

Araba 1.740 1.218 522 1.917 3.479 -1.562 -1.040
Gipuzkoa 2.196 1.171 1.025 4.337 3.650 687 1.712
Bizkaia 3.000 2.054 946 6.238 6.319 -81 865
EAE 6.936 4.443 2.493 12.492 13.448 -956 1.537
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egonkortasuna izan da nagusi, eta urtean 1.200 lagun inguruk egin dute alde Arabatik. Migrazio-
dinamika horren emai tza barneko saldo positiboaren beherakada i tzela izan da: 1.273 lagune-
koa izan zen 2011n, eta 2012an, berriz, 522 lagunekoa.

Kanpoko migrazioari dagokionez, berriz, 2012ko joera-aldaketa Araban gertatu da nabarmenen.
Kanpotik etorritako  atzerritarren kopurua 2007an izan zen handiena, 4.462 lagun, eta harrezke-
ro gu txituz joan da, 2011n 3.195 lagun izateraino. Baina 2012an izugarrizkoa izan zen behera-
kada, 1.917  atzerritar baino ez bai tziren etorri kanpotik. Emigrazioari dagokionez, berriz, aurka-
koa izan da dinamika, urtez urte gero eta gehiagok emigratu baitute a tzerrira; 2012an, zehazki,
3.479 lagunek. Eta dinamika horien emai tza Arabak kanpoko migrazio-saldo negatiboa izatea
izan da: -1.562 lagunekoa, hiru lurralde historikoetan handiena.

A tzerritar jatorriko biztanleriaren migrazio-fluxuak, nazionalitate-eskualdeka

Migrazioaren aldetik dinamikak oro har nolakoak diren aztertu ondoren, EAEra iristen den
 atzerritar jatorriko biztanleria zer nazionalitate-eskualdetakoa den azter tzeari helduko diogu
orain.  Atzerritar jatorriko biztanleriaren guztizko migrazio-saldoa jatorrizko eskualdeak kontuan
hartuz nola osatuta dagoen jakitea da helburua, eta horretarako, 8. taulan bildu ditugu datuak.
2006tik 2012ra bitartean aldaketa handiak gertatu dira. 2006an, latinoamerikarren migrazio-
saldoa (9.778 lagunekoa) saldo osoaren % 54 zen. Bigarren mul tzo garran tzi tsuena, baina lehe-
naren aldean askoz urriagoa, EB 27 taldea osa tzen duten bi nazionalitateak ziren (Errumania eta
Bulgaria), 2.492 lagunekoa; eta hurrena, berriz, Magreb (1.767 lagunekoa), eta EB 25 (1.698
lagunekoa). Laburbilduz, beraz, 2006an EAEra etorri ziren   atzerritar guztietatik gehienak eskual-
de hauetakoak ziren: Latinoamerika, Europar Batasuna eta Magreb.

8. taula. A tzerritar jatorriko biztanleriaren migrazio-saldoaren bilakaera, jatorrizko eskualdea eta herrial-
dea kontuan hartuta

Iturria: EIN. Artikulu honen egileek egina

Migrazioak oso bestelako dinamika izan du harrezkero, zuzen-zuzenean migrazio-fenomenoaren
aniztasun-mailarekin lotuta. 2011ra arte, latinoamerikarren kolektiboa pisua galduz joan zen;
afrikarrena, ugarituz; eta asiarren kolektiboa agertu zen. Ordura arte, hiru kolektibo horiek soilik
egin zuten gora migrazio-saldo positiboan kopuru absolututan, gainerako guztiena  txikituz joan
bai tzen, nabarmen gainera.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EB 25 1.757 2.114 1.423 245 -610 167 -209
EB 27 2.492 4.003 1.857 601 854 1.240 -318
Europako gain. 477 683 513 328 286 261 91
Magreb 1.767 2.071 3.579 2.714 2.087 2.729 479
Afrikako gain. 820 1.072 1.611 1.435 1.173 1.383 415
Latinoamerika 9.778 9.355 8.596 4.039 3.068 2.947 649
Txina 419 321 670 329 375 390 51
Asiako gain. 360 423 437 591 1.339 1.348 379
Atzerritarrak 17.870 20.042 18.686 10.282 8.572 10.465 1.537
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2012an, alabaina, kolektibo guztiek behera egin zuten saldo positiboan, eta saldo negatiboa iza-
tera ere iri tsi zen Europar Batasunekoen kolektiboa. Deigarria da EB 27 taldean (Errumania eta
Bulgaria) gertatutako joera-aldaketa i tzela, 2011n 1.240 laguneko saldo positiboa izatetik -318
laguneko saldo negatiboa izatera igaro bai tzen 2012an.

Esan berri dugunez, latinoamerikarren kolektiboan izan da beherakadarik handiena, 2006tik
2012ra bitartean 9.000 lagun baino gehiago galdu bai tziren haren migrazio-saldoan, eta azken
urte horretan, 649 lagunekoa baino ez zen izan. Magrebek eta Afrikako gainerakoak mul tzoaren
barruan sar tzen diren eskualdeek ere (Saharaz hegoaldekoek, alegia) beherakada handia izan
zuten saldo positiboan. Dena den, bi kolektibo horien baturak garbi erakusten digu 2012an fun -
tsean Afrikako nazionalitateei esker eu tsi zi tzaiola EAEn  atzerritar jatorriko biztanleriaren migra-
zio-hazkundeari, 894 laguneko saldo positiboa izan bai tzuten bien artean.

Saldo absolutuan behera baina kopuru erlatibotan gora egin duen beste kolektibo bat asiarrena
da; batik bat,  Txina ez beste nazionalitateek. 2011ra arte, kolektibo horren saldo positiboak asko
egin zuen gora, eta 1.348 lagunekoa izatera iri tsi zen urte hartan; 360 lagunekoa zen 2006an.
2012an, izugarri gu txitu zen saldoa (379 lagunekoa baino ez izateraino), baina  atzerritar jatorri-
ko biztanleriaren migrazio-saldo osoaren % 25 izan zen. 

Ondorioak

Artikulu honen helburua EAEko migrazio-zikloan gertatutako aldaketa zeha tz-meha tz azter tzea
izan da, eta Bizileku Aldaketen Estatistiketan oinarritu gara horretarako (gaztelaniaz EVR edo
Estadísticas de Variaciones Residenciales deri tzenak, alegia). Aldaketa hori krisi ekonomikoaren
ondorioz gertatu zen, 2007tik aurrera. 2008az geroztik, EAEra a tzerritik etorritako immigrante-
en kopurua gu txituz joan zen pixkanaka, eta kanporako emigrazioa, berriz, handituz. 2011n gora-
kada  txiki bat izan ondoren,  atzerritar jatorriko biztanleriaren migrazio-saldoa ia hazkunderik
batere gabea izan zen 2012an. Migrazioaren hazkundea Estatuko beste lurralde ba tzuetatik eto-
rritakoen ondorio izan zen erabat, eta kanpoko migrazio-saldoa negatiboa izan zen, aurrenekoz. 

Fluxuen jatorriari dagokionez ere aldaketa handia gertatu da migrazioaren dinamikan. 2007ra
arte, EAEra etorritako  atzerritar gehienak beren jatorrizko herrialdetik etorriak ziren; a tzerritik,
alegia. 2012an, aldiz, migrazio-hazkundea barneko migrazioaren ondorio izan zen erabat, kan-
poko migrazioan negatiboa izan bai tzen saldoa. Edonola ere, aldaketa horiek egia izanda ere,
komeni da azpimarra tzea gaur egun immigrazioa nagusiki a tzerritik datorrela oraindik ere, datu
hori ez baitator bat gizartean nahiz komunikabideetan erabat hedatua dagoen per tzepzioarekin;
ho ts,  atzerritar jatorriko etorkin asko eta asko jatorrizko herrialdera emigra tzen ari direlako uste-
arekin. 

Lurralde historikoei dagokienez, 2011ra arte Bizkaia zen, nabarmen, barneko nahiz kanpoko
migrazio-fluxuak erakar tzeko indar handiena zuen lurraldea, eta Gipuzkoaren eta Arabaren arte-
an aldeak zeuden, lurraldearen beraren kokapena zela tarteko, hein batean. 2012an, ordea, ego-
era aldatu egin zen: Gipuzkoa izan zen kanpoko migrazio-saldo positiboa izan zuen lurralde his-
toriko bakarra eta barneko migrazio-saldo handiena izan zuena. Aurreneko aldiz, Gipuzkoak lekua
kendu zion Bizkaiari,  atzerritar jatorriko biztanleriaren migrazio-hazkundeari dagokionez. 
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Krisia ager tzeak ere aldaketak eragin ditu EAEra etorritako edo EAEtik alde egindako  atzerritar
jatorriko biztanleriaren jatorrian. Latinoamerikarren kolektiboan, bai eta Ekialdeko
Europakoenean ere (Errumania eta Bulgaria), beherakada handiak gertatu dira migrazio-saldoe-
tan. Errumaniari eta Bulgariari dagokienez, gainera, saldo negatiboa izatera iri tsi dira aurrene-
koz. Latinoamerikarren kolektiboak migrazio-saldo osoari lagun gehien ekar tzen dizkionetako bat
izaten jarrai tzen du. 

Magrebeko eta Saharaz hegoaldeko afrikar kolektiboek dakarzkiote lagun gehien migrazio-saldo
positiboari. Bestalde, asiarren kolektiboa izugarri handitu da, 2009tik aurrera, batik bat; eta gai-
nera, deigarria da talde horren diber tsifikazioa eta hazkundean izan den dinamika-aldaketa.
Orain,  txinatarren kolektiboa ez da lagun-kopuruan gora egiten ari den bakarra; Asiako beste
nazionalitate ba tzuena ere nabarmen ari da igo tzen, pakistandarren kolektiboena, batez ere. 

Fenomenoaren hurbilketa estatistikoa
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2010eko urtekarian jada ekin genion EAEn bizi den a tzerriko biztanleriaren bizileku-baimenei
buruzko datuak azter tzeari. Horren haritik, informazio hori eguneratu dugu, 2013ko datuak
baliatuta. Kapitulu honetan, baimen horiek ematean egindako bilakaera aztertuko dugu, infor-
mazio horiek errolda-datuekin alderatuko ditugu, zer motatako bizileku-baimenak dauden ikusi-
ko dugu, eta sexuaren araberako desberdintasunei erreparatuko diegu, EAEko zein beste autono-
mia-erkidego ba tzuetako egoerak ain tzat hartuta.

Bizileku-baimena da a tzerriko per tsona bat Espainian bizilekua izateko gai tzen duen dokumen-
tua. Aldi baterako bizileku-baimenak eta iraupen luzeko bizileku-baimenak daude. Ikus di tzagun
bakoi tzaren ezaugarriak:

• 557/2011 Errege Dekretuaren arabera, irabazizkoa ez den aldi baterako bizilekua du
laurogeita hamar egunetik gorakoa eta bost urtetik beherakoa den aldi batean Espainian
egoteko baimena duen  atzerritarrak, ikasketak egiteko egonaldien alorrean, ikasleen
mugikortasunaren esparruan, lanekoak ez diren praktiken eremuan edo boluntario-zerbi -
tzuen arloan ezarritakoaren kaltetan izan gabe (45. artikulua). 

Bizileku-baimenaren jabe izandako denbora konputagarria da, gero bizilekuagatik espai-
niar nazionalitatea eska tzeko. Lanekoa ez den bizileku-baimena eska tzeak esan nahi du
Administrazioari jakinarazten zaiola Espainian bizi tzeko nahia, lan egiteko premiarik
gabe. Horretarako, bizibideak justifikatu behar dira. 

Horrenbestez, Espainian legez bizilekua izan dezaketen per tsonak, eskubide hori lan-
kontratu baten edo lanbide-jardueraren ondorio izan gabe, honela laburbil tzen dira:
familia berrelkar tzea, bertan errotuta egotea, nazioarteko babesa, arrazoi humanitarioak,
genero-indarkeriaren biktimak, gizakien salerosketa eta adingabeen bizilekua.

Bestalde, epe jakin batean aldi baterako bizilekua duen eta besteren tzako lanean dihar-
duen per tsona da Espainian egoteko eta kanpaina- edo denboraldi-jardueretan, obra edo
zerbi tzuetan, edota prestakun tzan eta lanbide-praktiketan ari tzeko baimena duen 16
urtetik gorako  atzerritarra (97. artikulua). 

• Iraupen luzeko bizilekua da Espainian mugarik gabe bizi tzeko eta lan egiteko baimena,
espainiarren baldin tza berberetan. Eskubide hori izango dute Espainian 5 urtez etenga-

Bizileku-baimena duen a tzerriko biztanleria EAEn
Maite Fouassier Zamalloa
Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia
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be aldi baterako bizilekua izan dutenek, arauz ezarritako baldin tzak bete tzen badituzte
(4/2000 Lege Organikoaren 32. artikulua). Hirugarrengo herrialdeetakoen eta Europar
Batasunekoen artean bereizten da. Iraupen luzeko bizileku nazionala lor tzeko 5 urtez
bertan bizilekua izatea beharrezkoa bazen, EBko iraupen luzekoa Espainian eskuratu
nahi duen  atzerritarrak egiaztatu beharko du, orobat, baliabide ekonomikoen eta gaixo-
tasunen estalduraren alorreko baldin tzak bete tzen dituela. 

Interesgarria irudi tzen zaigu lehenik eta behin bi bizileku-erregimen horien arteko bereizketari
buruzko datuak azal tzea –1. taula–. Alde batetik, erkidegoko erregimena dago, Europar
Batasuneko estatu kideetako, Europako Esparru Ekonomikoari buruzko akordioan parte hartuta-
ko beste estatu ba tzuetako (Islandia, Liechtenstein eta Norvegia) eta Sui tzako Konfederazioko
nazionalitatea dutenak barnean har tzen dituena, erregistro-ziurtagiria baldin badute. Halaber,
erregimen hori aplika tzen zaie hirugarrengo herrialdeetako nazionalitatea dutenei, familiakoren
batek Batasuneko herritarren bizileku- txartela indarrean izanez gero. Bestalde, erregimen oroko-
rra dago, hirugarrengo herrialdeetako nazionalitatea dutenek eskura dezaketena, bizileku-  txarte-
la indarrean izanez gero.

1. taula. Bizileku- txartela duen a tzerriko biztanleria Espainian eta autonomia-erkidego ba tzuetan, bizile-
ku-erregimenaren arabera. 2013 (2012-12-31)

Iturria: Lan eta Immigrazio Ministerioa

Estatuan, ikusten dugu bi erregimenak ia % 50ean daudela, baina autonomia-erkidego ba -
tzuetan desberdintasun handiagoak daude. Alde batetik, erkidegoko erregimeneko baimen-
 kopuru handiagoa dute Valen tziak (% 59,1) eta Andaluziak (% 57,9), turismo egoi tzadunarekin
lotutako a tzerriko biztanleriaren soslaia duten autonomia-erkidegoak baitira. Bestalde, Mur tzian
kontrakoa gerta tzen da, eta diferen tzia handiagoekin, a tzerritik etorritako biztanleen % 73,5
erregimen orokorrekoak baitira. Kasu horretan, a tzerriko biztanlerian Latinoamerikatik eta
Afrikatik etorritakoak nagusi dira. Datu horiek adierazten digute lurraldean ezarritako biztanleria-
ren soslaia, autonomia-erkidego bakoi tzean nagusi diren jarduera-sektoreen arabera. Esate bate-
rako, Arabaren kasuan, lurraldean bizi diren magrebtarren por tzentajea nabarmena da, eta ezau-
garri horrek desberdintasunak eragiten ditu, Gipuzkoarekin eta Bizkaiarekin alderatuta, erregi-
men orokorreko baimena duten biztanle  atzerritarrei dagokienez; izan ere, hamar  atzerritarretik
zazpi erregimen horretakoak dira.

Guztira Erkidegoko erregimena Erregimen orokorra
K K % K %

Espainia 5.411.923 2.655.347 49,1 2.756.576 50,9
Andaluzia 696.453 403.477 57,9 292.976 42,1
Asturias 47.377 26.221 55,3 21.156 44,7
Katalunia 1.238.815 449.024 36,2 789.791 63,8
Valentzia 696.315 411.631 59,1 284.684 40,9
Madril 915.177 416.219 45,5 498.958 54,5
Murtzia 228.473 60.514 26,5 167.959 73,5
Nafarroa 69.695 30.247 43,4 39.448 56,6
Euskadi 135.399 54.221 40,0 81.178 60,0

Araba 29.067 8.655 29,8 20.412 70,2
Gipuzkoa 39.454 18.127 45,9 21.327 54,1
Bizkaia 66.878 27.439 41,0 39.439 59,0

Errioxa 51.764 23.449 45,3 28.315 54,7
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2. taulan ageri da EAEn bizileku-baimenek 1998tik 2013ra bitartean egin duten bilakaera, errol-
da-datuekin alderatuta1. Ikus daitekeenez, 2012ko abenduaren 31n bizileku-baimena duten
135.399 per tsona daude. Erroldarekin alderatuta, ikusten dugu erroldatutako per tsonen %
91,4k bizileku-baimena dutela. Erregularizazio-tasa handia da, a tzerriko biztanleria egoera erre-
gularrean dagoela adierazten duen ideia sendo tzen duena, eta herritarren artean zabaldutako
paperik gabeko etorkin ohikoaren irudia sun tsi tzen duena. 

2. taula. EAEn erroldatuta dauden biztanle  atzerritarrek eta bizileku-baimena dutenek egindako bilakae-
ra. 1998-2013

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala eta Lan eta Immigrazio Ministerioa

Bilakaerari erreparatuta, 1998tik aurrera baimenek gora egin dute etengabe, urte hartan 15.647
baimen eman ziren, eta 2013an, berriz, 135.399. Hamabost urte horietan, datuen bilakaeran
zenbait joera ikusten dira, gehien tsuenak 2010eko urtekarian jada jasota daudenak. Aldi horren
hasieran immigrazioa  txikia zen eta ia guztia administrazio-egoera erregularrean zegoen; gaur
egun, berriz, krisialdi ekonomikoak marka tzen du egoera. Ibilbide horretan, honako etapa hauek
ikusten ditugu:

• Lehenengo etapak 1998tik 2000ra bitarteko urteak har tzen ditu. Datuek adierazten dute
lurraldean egoera irregularrean bizi ziren etorkinen kopurua ez zela oso esangura tsua. Atera
dezakegun ondorioa da EAEra etor tzeko eta bertan ezar tzeko eskura zeuden legezko meka-
nismoak erabili zituztela. Bestalde, lehenengo bi urteetan desfase estatistiko bat ikusten da;
izan ere, bizileku-baimen gehiago ageri dira, erroldatutako per tsonak baino. Horren arrazoiak
izan daitezke erregistroei dagozkien desdoi tzeak, edota bizileku-baimena lor tzeko legezko
izapideak hasteko errolda tzea berariaz beharrezkoa ez izatea. 

• Bigarren etapa 2001etik 2005era bitartekoa da. Urte horietan, desfase estatistikoek lekua
u tzi zioten erroldatutako biztanle  atzerritarren gorakada oso nabarmenari eta bizileku-baime-
nen hazkunde apalagoari. Datuak oso adierazgarriak dira; izan ere, bost urteren buruan
45.000 etorkin gehiago zeuden, eta baimenen gorakada 20.000koa baino ez zen izan.
2004an erroldatutako per tsonen propor tzio  txikiena izan zen, baimenak erreferen tzia tzat
hartuta; izan ere, EAEn erroldatutako a tzerriko biztanleen erdiak ez zuen baimenik. EAEn
gero eta biztanle  atzerritar gehiago ziren iristen zirenean lege aldetik eragozpenak aurki tzen
zituztenak, eta zaila zen –ba tzuetan ezinezkoa ere bai– egoerak epe laburrean legezta tzea.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Erroldatuak 15.198 16.794 21.140 27.438 38.408 49.231 59.166 72.894
Baimenak 15.647 16.995 18.622 18.822 19.515 24.201 28.600 37.150
Baimenen % 103,0 101,2 88,1 68,6 50,8 49,2 48,3 51,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erroldatuak 85.542 98.524 116.650 132.865 139.229 145.256 151.894 148.877
Baimenak 57.395 64.228 83.875 96.635 106.658 115.838 133.005 135.399
Baimenen % 67,1 65,2 71,9 72,7 76,6 79,7 87,6 90,9

1Behin-behineko datuak (Estatistikako Institutu Nazionala, 2013).
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• Hirugarren etapa 2006tik 2011ra bitartekoa da. Aldi hori 2010eko urtekarian jasotakoa
baino zabalagoa da, azken hiru urteotan datuek egin duten bilakaerak argiago azal tzen bai-
tute laugarren ziklorako aldaketa. Etapa horretan bizileku-baimena zuten per tsonen propor -
tzioak nabarmen gora egin zuen, eta 2011n ia % 80 ziren. Horren arrazoia izan zen, alde
batetik, 2005ean gobernuak sustatutako ohiz kanpoko erregularizazio-prozesua, urte bakar
batean 16 puntuko igoera eragin zuena; hau da, baimena zutenen propor tzioa % 51ekoa zen
2005ean, eta % 67,1ekoa 2006ean. Bestalde, Errumania eta Bulgaria Europar Batasunean
sar tzeak baimenen gorakada nabarmena eragin zuen; izan ere, bi herrialde horietako per -
tsonak europar herritar bihurtu ziren, eta estatus horrek dakar tzan erraztasun guztian esku-
ratu zituzten. Halaber, ez dugu ahaztu behar urte horietan bazeudela jada EAEn zenbait
urtez bizi izandako hainbat per tsona; horrenbestez abian jarri ziren lurraldean egonaldi
jarraitua behar duten erregularizazio-prozesuak, besteak beste, bertako gizartean errotuta
egotean oinarrituak. Krisialdi ekonomikoa 2008an hasi zen Espainian, baina EAEn ez zen
nabaritu urte ba tzuk igaro arte. Horren adierazle da 2010 arte ez zirela hasi errolda-erregis-
troko hazkunde apalagoak eta baimenen gorakada etengabeak. Fase horren amaieran ikus-
ten hasi ziren, beraz, krisiaren lehen ondorioak. 

• Laugarren etapa 2012 eta 2013 urteei dagokie, eta krisialdi ekonomikoa da ezaugarri nagu-
sia; dena dela, ezin da muga zorro tz bat jarri, gure iri tziz aurreko urteetan a tzerapenaren
lehen sintomak ager tzen hasiak bai tziren. Denboraldi horretan gertatu da, estreinakoz, errol-
datu-kopuruaren beherakada; zehazki % 2,5 egin du behera. Izan ere, 2012 arte biztanle
atzerritar erroldatuen kopuruak gora egin zuen etengabe, 151.894 per tsona izatera iri tsi
arte. Bizileku-baimenei dagokienez, gorako joerak jarrai tzen du eta hazkundea iraunkorra da;
horrenbestez, erroldatutako biztanle-kopuruaren eta bizileku-baimena dutenen artean zego-
en aldea murriztu egin da, eta 2013an hamar  atzerritarretik bedera tzik baimena dute.
Egoera horren arrazoia da, alde batetik, lehen azaldu bezala, gero eta erregularizazio gehia-
go egiten direla lurraldean bizi izandako urteen ondorioz; bestalde, errolda-erregistroen eta
bizileku-baimenen distor tsio bat dago, honako bi fenomeno hauetan ageri dena: alde bate-
tik, nazionalizatutako per tsonak automatikoki desager tzen dira erroldako biztanle
 atzerritarren mul tzotik, baina bizileku-baimenen erregistrotik desager tzeko denbora behar
dute, eta bestetik, jatorrizko herrialdeetara i tzulitako zenbait  atzerritarren bajarik ez da egin
bizileku-baimenen erregistroan. Hala eta guztiz, datuetan aldaketak egon daitezkeela ikusi
arren, biztanleriaren por tzentaje handi bat administrazio-egoera erregularrean dagoela
diogu. 

3. taulan EAEko egoera aldera tzen da gainerako autonomia-erkidegoetako eta Espainiako egoe-
rarekin. Oraingoan argiago ikusten da desfase estatistikoak daudela zenbait autonomia-erkidego-
tan, eta emandako bizileku-baimenak gehiago direla, erroldatutako  atzerritarren guztizko kopu-
rua baino. Hala ere, eta distor tsio hori alde batera u tzita, ia autonomia-erkidego guztietan biz-
tanle  atzerritarren % 90 baino gehiagok dute bizileku-baimena. EAEri begira, erregularizazio-
tasa handia badu ere (% 91,4),  txikienetakoa da, Valen tziak (% 81) eta Galiziak (% 91,9) dute-
narekin batera. 

2010eko urtekarian aipa tzen zen  atzerritarrak kopuru handitan iri tsitako garaiak gehiago luzatu
zirela EAEn, beste autonomia-erkidego ba tzuetan baino, eta, horren ondorioa da erregularizazio-
tasa  txikienetako bat izatea. Gaur egun, datuek adierazten dute beste autonomia-erkidegoekiko
aldea murriztu dela jada; izan ere, erregularizazio-prozesuek gora egin dute, eta iristen diren
 atzerritarren kopuruak, berriz, behera egin du. Dena dela, EAEk oraindik ere por tzentaje  txikia
dauka, gainerako autonomia-erkidegoekin alderatuta. 
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3. taula. Espainian erroldatuta dauden eta bizileku-baimena duten biztanle  atzerritarrak, autonomia-
erkidegoen arabera, 2013

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala eta Lan eta Immigrazio Ministerioa

Datu horietatik atera tzen dugun ondorioa da biztanle  atzerritarrak egoera egonkorrean daudela,
lurraldean bizi izan diren urteei eta enplegua lor tzeari esker erregularizazio-prozesuak egiteko
aukera izan dutelako. Zehazki, EAEn 2013an ezarrita dauden nazionalitate nagusiei erreparatuz
gero –4. taula– adierazpen hori egiazta tzen da. EAEn bizi tzen jarritako lehen nazionalitateak
dira, hain zuzen, baimen-kopuru handienak dituztenak. 

Latinoamerikako herrialdeen kasuan, EAEra iri tsitako garaia erreferen tzia tzat hartuta, hiru mul -
tzo handi hauek bereizten dira: 

• Kolonbia, Ekuador eta Peru dira EAEn ezarritako lehenengo nazionalitateak, % 100etik
gorako por tzentajeak dituzte, lehen adierazitako arrazoiengatik. Nazionalizatutako per -
 tsonak erroldatik desager tzen dira, baina ez beti baimenen erregistroetatik. Ekuadorren
kasuan, zehazki, oso por tzentaje handia da (% 154,2) eta horrek nazionalizazioak adie-
raz di tzake, bai eta jatorrizko herrialdera i tzuli diren per tsonak ere. 

• EAEn ezarrita tarteko epea daramaten herrialdeen artean Bolivia nabarmen tzen da. Bi
urtetan baimen-kopurua % 45,1etik % 83,4ra igo da; horrenbestez ikusten da bertan
denbora gehiago egin izanak egonkortasun handiagoa dakarrela, eta, horrenbestez,
emandako bizileku-baimenen kopurua ere handiagoa dela.

• Paraguai (% 49,8), Nikaragua (% 36,5) eta Honduras (% 42) dira lurraldean azkenal-
dian ezarri direnak, eta erregularizatutako per tsonen por tzentaje  txikienak dituzte.
Horrenbestez, egiazta tzen da bertan egindako urteak eta bizileku-baimena lor tzea lotu-
ta daudela: zenbat eta urte gehiago egin, orduan eta handiagoa da egoera erregularrean
dauden per tsonen kopurua, eta alderan tziz.

Erroldatuak Baimenak Errold./Baim. (%)
Espainia 5.546.238 5.411.923 97,6
Andaluzia 729.725 696.453 95,4
Aragoi 173.653 187.831 108,2
Asturias 48.394 47.377 97,9
Balear uharteak 224.406 235.968 105,2
Kanariar uharteak 301.234 277.822 92,2
Kantabria 38.530 41.263 107,1
Gaztela eta Leon 164.780 192.012 116,5
Gaztela-Mantxa 220.919 225.932 102,3
Katalunia 1.158.472 1.238.815 106,9
Valentzia 863.891 696.315 80,5
Extremadura 41.677 50.050 120,1
Galizia 109.962 100.478 91,4
Madril 960.121 915.177 95,3
Murtzia 231.022 228.473 98,9
Nafarroa 67.892 69.695 102,7
Euskadi 148.877 135.399 90,9
Errioxa 44.404 51.764 116,6
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4. taula. EAEn erroldatuta dauden a tzerriko biztanleak eta bizileku-baimena dutenak, nazionalitateen
arabera. 2013

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala eta Lan eta Immigrazio Ministerioa

Gainerako nazionalitateei erreparatuz gero, ikusten dugu Marokotik eta Aljeriatik etorritako biz-
tanleak, EAEn migrazio-tradizioa duten kolektiboak izan arren, ez dutela Latinoamerikako
herrialdeen (Kolonbia, Ekuador...) joera bera, nazionalitatea eskura tzeko prozesu askoz ere luze-
agoa behar baitute. Latinomerikarrek bi urteko legezko egonaldia behar dute, eta magrebtarrek,
berriz, hamar urte behar dituzte. Nolanahi ere, marokoarren % 87,5 legezko biztanleak dira, bai
eta aljeriarren hiru laurden ere, eta datu horiek erregularizazio-tasa handia adierazten dute. 

Horrenbestez, datu horiek 2010eko datuekin alderatuz gero, ikusten dugu por tzentajeek gora
egin dutela ia nazionalitate guztietan, Pakistanen kasuan izan ezik, 1,9 puntu behera egin baitu.
Dena dela, ikusten da azken urteetan nazionalitate horretako  atzerritar ugari etor tzen ari direla
EAEra. Ondorengo urteetan ikusiko da ea, beste herrialde ba tzuetatik etorritakoen an tzera, ego-
naldi luzeagoek egonkortasun handiagoa eragiten ote duten, eta, horrenbestez, bizileku-baimen
gehiago ote dauden. 

Gai horri dagokionez, 5. taulan azter tzen dira 2012ko irailean biztanle  atzerritarrek zituzten bizi-
leku-baimen motak. Informazio estatistikoa bil tzean egindako aldaketa baten ondorioz ezin ditu-
gu datu horiek alderatu aurreko urteetako datuekin. Hala eta guztiz, 2010eko eta 2007ko taulak
sartu nahi izan ditugu; horrenbestez, 2012ko datuekin her tsiki alderatu gabe bada ere, a tzerriko
biztanlerian bizileku-baimen motek zer-nolako bilakaera izan duten azaldu nahi dugu nolabait.

2013 2010
Erroldatuak Baimenak Errold./Baim. (%) Errold./Baim. (%)

Atzerriko bizt. guztira 148.877 135.399 90,9 76,6
Maroko 18.214 15.858 87,1 79,8
Errumania 17.375 20.237 116,5 103,7
Bolivia 11.319 9.363 82,7 45,1
Kolonbia 9.757 12.531 128,4 98,1
Portugal 8.014 9.196 114,7 94,7
Aljeria 5.807 4.259 73,3 56,8
Paraguai 5.458 2.694 49,4 26,2
Txina 5.280 5.280 100,0 91,7
Brasil 5.077 3.703 72,9 50,4
Ekuador 4.716 7.249 153,7 106,0
Nikaragua 4.390 1.594 36,3 19,0
Pakistan 4.148 2.599 62,7 64,9
Senegal 3.589 2.474 68,9 52,0
Peru 3.127 3.656 116,9 100,8
Argentina 2.440 2.174 89,1 70,2
Nigeria 2.424 1.385 57,1 52,0
Honduras 2.410 1.010 41,9 24,3
Italia 2.382 2.435 102,2 79,4
Frantzia 2.201 1.778 80,8 63,6
Dominikar Errepublika 2.162 2.218 102,6 89,1
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5. taula. Espainian bizileku-baimena duen a tzerriko biztanleria, baimen-motaren eta autonomia-erkide-
go ba tzuen arabera. 2012ko iraila

Iturria: Lan eta Immigrazio Ministerioa

2012ko datuak bil tzen dituen 5. taulari erreparatuz gero, egonaldi-moten arteko desberdintasu-
nak ikus di tzakegu, eta iraupen luzeko baimenak eta erkidegoko erregimenari dagozkionak nagu-
si direla ageri da. Iraupen luzeko baimena lor tzeko, herrialdean bost urteko legezko egonaldia
egin dela egiaztatu behar da, aldi baterako bizileku- txartelak beste bost urtez berritu ondoren.
Horrenbestez, datu horiek adierazten dute, halaber,  atzerritarren administrazio-egoerak hobera
egin duela. Estatuan, oro har, erkidegoko erregimenari dagozkio bizileku-baimena duten
 atzerritar biztanleen % 45, eta % 36,8k iraupen luzeko  txartela dute.

A tzerriko biztanleriaren administrazio-egoerak hobera egin duela egiazta tzen dute 6. taulan ageri
diren datuek. Ikus daiteke lehenengo berri tzean dauden  atzerritarren propor tzioak behera egin
duela pixkanaka. 2007ko datuetan ikusten dugu % 22,1 zeudela etapa horretan, eta 3 urte
beranduago, berriz, % 12,2 baino ez; horrez gainera, aldi berean, propor tzio handiagoa hartu
zuten bigarren berri tzeek, eta, batez ere, behin betiko baimenek. Erkidegoko erregimenaren
kasuan, urte horietan estatuan gora egin duela ikus dezakegu, baina gorakada hori apalagoa izan
da, erregimen orokorreko etapetan egindakoa baino. 

1. grafikoa lagungarria da erregimen orokorreko biztanle  atzerritarrak baimen-eredu desberdinen
artean nola bana tzen diren hobeto ikusteko. Ikus dezakegunez, Mur tzia (% 82,4) Nafarroa (%
78,6), Valen tzia (% 76,3) eta Katalunia (% 73,7) dira iraupen luzeko baimen gehien dituzten
autonomia-erkidegoak, estatuko batez bestekoaren gainetik (% 72,1). Ai tzitik, Asturiasen eta
Euskal Autonomia Erkidegoan aldi baterako baimena duten per tsonen propor tzio handiagoa
dago. Datu horiek berresten dute lehen azaldu dugun ideia, iri tsi eta lurraldean ezarritako garaia-
ren eta bizileku-baimena lor tzeko unearen arteko loturari buruzkoa. 

Datuek adierazten dute EAEn hirugarrengo herrialdetako biztanle  atzerritar gehiago dagoela bizi-
leku-baimena lor tzeko lehenengo fasean (% 21,6) eta gu txiago behin betiko baimenen kasuan
(% 57,4). Horren azalpena da migrazio-fluxuak beranduago iri tsi zirela EAEra, beste autonomia-
erkidego ba tzuetara baino. Bestalde, azken urteotan etorkin gehiago iri tsi dira EAEra, beste
lurralde ba tzuetara baino, eta horrek ere aldi baterako bizileku-baimenen propor tzioa justifika -
tzen du. 

Guztira Erregimen orokorra Erkidegoko
erregimenaHasierakoa Lehenengoa Bigarrena Behin betikoa

Espainia 5.363.688 5,3 2,6 6,4 36,8 49,0
Andaluzia 688.258 5,2 2,5 4,4 29,9 57,9
Asturias 46.845 6,8 4,6 8,4 25,2 55,1
Katalunia 1.228.754 5,9 3,0 8,0 47,2 36,0
Madril 909.042 5,3 2,5 8,9 37,8 45,4
Murtzia 226.856 7,1 1,6 4,3 60,7 26,3
Nafarroa 68.728 4,6 1,8 5,7 44,3 43,6
Valentzia 689.011 4,0 1,9 3,8 31,1 59,2
Euskadi 133.294 11,8 4,4 9,4 34,5 40,0

Araba 28.621 11,2 3,0 7,0 49,0 29,8
Gipuzkoa 38.599 9,9 4,2 10,3 29,6 45,9
Bizkaia 66.074 13,2 5,2 9,8 31,0 40,9
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6. taula. Espainian bizileku-baimena duen a tzerriko biztanleria, baimen-motaren eta autonomia-erkide-
go ba tzuen arabera. 2007 eta 2010

Iturria: Lan eta Immigrazio Ministerioa

Hiru lurralde historikoei erreparatuz gero –2. grafikoa– bi eredu nagusi ikusten ditugu. Alde bate-
tik, Gipuzkoak eta Bizkaiak EAEren ildoari jarrai tzen diote, eta, bestetik, Arabako joerak estatu-
ko jarraibidearen an tza handiagoa du. Hau da,  atzerritarren etorrera nabarmena lehenago gerta-
tu zen Araban, beste bi lurraldeetan baino. Horren ondorioa da iraupen luzeko bizileku- txartela
duten hirugarrengo herrialdeetako  atzerritarren propor tzio handiagoa (% 49). Hala ere, azpima-
rratu behar dugu, halaber, probin tzia horrek erkidegoko erregimeneko  atzerritarren propor tzio
 txikiagoa duela (% 29,8), jarduera-sektoreetan gehien eskatutako soslaien ondorioz. Gipuzkoan,
alderan tzizkoa gerta tzen da, a tzerriko biztanleriaren % 45ek erkidegoko araubideko baimena
baitu. Izan ere, lurralde hori beti nabarmendu da a tzerriko guztizko biztanlerian europarren
propor tzio handiagoa izateagatik, Bizkaiak eta Arabak baino.

Bizkaiari dagokionez, erregularizazio-prozesuaren hasierako etapan dauden  atzerritarren propor -
tzioa nabarmena da (% 13,2), estatuko batez bestekoa halako bi baino gehiago baita. Halaber,
iraupen luzeko baimena lor tzeko urra ts bat falta zaien per tsonen kopurua nabarmena da (% 9,8).
Horrek egonkortasun handiagoa eta kalitate hobekoa dakar a tzerriko biztanleriaren tzat.

2010 Guztira
Erregimen orokorra Erkidegoko

erregimenaHasierakoa Lehenengoa Bigarrena Behin betikoa
Espainia 4.926.608 4,5 7,7 6,7 32,3 48,7
Andaluzia 634.652 0,6 6,1 4,9 26,0 58,3
Asturias 44.017 0,1 11,2 8,7 20,3 54,2
Katalunia 1.091.433 1,2 9,1 7,4 42,7 35,3
Madril 849.087 0,6 9,5 9,2 32,4 45,5
Murtzia 213.432 0,4 6,0 4,1 55,2 26,6
Nafarroa 65.714 0,1 8,6 7,7 37,6 41,6
Valentzia 631.476 0,4 4,7 4,9 28,0 59,4
Euskadi 115.838 0,2 12,2 8,3 29,8 41,6

Araba 25.174 0,0 10,8 8,2 41,7 31,1
Gipuzkoa 34.678 0,0 13,5 10,2 23,4 45,9
Bizkaia 55.986 0,1 12,1 7,1 28,5 43,8

2007 Guztira
Erregimen orokorra Erkidegoko

erregimenaHasierakoa Lehenengoa Bigarrena Beste mota bat Behin betikoa
Espainia 3.979.014 6,9 18,8 6,5 0,8 20,5 46,4
Andaluzia 504.122 5,9 16,8 4,6 0,9 16,5 55,4
Asturias 32.394 9,0 17,4 6,2 0,7 13,4 53,3
Katalunia 860.575 7,4 22,0 8,5 0,7 30,7 30,8
Madril 712.011 7,2 22,4 8,1 1,1 15,8 45,5
Murtzia 188.597 7,3 26,0 6,1 1,3 33,5 25,7
Nafarroa 53.844 7,4 19,7 8,9 0,6 24,5 39,0
Valentzia 517.408 5,4 15,9 4,7 0,6 17,3 56,2
Euskadi 83.875 8,6 22,1 7,1 1,4 16,5 44,4

Araba 18.456 11,1 20,4 11,3 1,2 22,2 33,9
Gipuzkoa 23.391 11,5 22,3 4,9 0,7 13,5 47,1
Bizkaia 42.028 5,9 22,7 6,4 1,8 15,6 47,5
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1. grafikoa. A tzerriko biztanleriaren por tzentajea, erregimen orokorreko baimen-motaren eta autonomia-
erkidego ba tzuen arabera. 2012ko iraila. 

Iturria: Lan eta Immigrazio Ministerioa

Datuak sexuaren arabera bereiziz gero, 7. taulan ikus di tzakegu zenbait autonomia-erkidegotan duten
banaketa eta orain arte izan duten bilakaera, 2006 eta 2010 urteak erreferen tzia tzat hartuta.

Orokorrean, 2006tik aurrera aldaketa handirik ez dago, baina 2013an gizonen eta emakumeen
propor tzioak pareka tzeko joera  txiki bat ikusten da. Dena dela, ia autonomia-erkidego guztietan
bizileku-baimena duten  atzerritarren artean gizonak gehiago dira, emakumeak baino.

Emakumeek, oro har, baimenetan propor tzio  txikiagoa dute, erroldan baino, izan ohi dituzten
enpleguen ondorioz. Gizonen kasuan lotura handiagoa dago enpleguen eta bizileku-baimenen
artean. Egiatan, gizonen edo emakumeen por tzentaje handiagoak izatea da, neurri batean, lurral-
de jakin batean nagusi diren enplegu-ni txoen ondorio. Horren adibide da, esate baterako,
Nafarroa: nekazari tza-sektoreak indar handia du, eta horren ondorioz 2013ko bizileku-baimenen
% 54,4 gizonenak dira. Bestalde, Mur tziako Eskualdean ikusten den bilakaerak adierazten du
krisi ekonomikoak sexuaren araberako banaketan izan dezakeen eragina. Lurralde horretan sek-
tore nagusietako bat eraikun tza izan dela kontuan hartuta, ikusten dugu 2006an gizonen propor -
tzioa % 62,2koa zela bizileku-baimenetan, baina por tzentaje horrek behera egin duela, beste
autonomia-erkidego ba tzuetan baino nabarmenago, eta horrenbestez 2013an % 56,9koa dela.
Eraikun tza izan da krisiak gehien kaltetutako sektoreetako bat, eta horrek eragina du bizileku-
baimenetan, eta, kasu zeha tz horretan, gizonen eta emakumeen por tzentajeen arteko diferen tzia
 txikiagoa dakar. Hala eta guztiz, ez dugu ahaztu behar sexuen arteko berdintasunean eragina
duela lurraldean ezarritako  atzerritarren nazionalitateak eta familiak berrelkar tzeko hasitako pro-
zesuek, eta horren guztiaren ondorioz gizonak iristen dira lehenbizi eta gero haien emazteak, eta
alderan tziz.
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2. grafikoa.Bizileku-baimena duen a tzerriko biztanleria Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian, baimen-mota-
ren arabera. 2012ko iraila

Iturria: Lan eta Immigrazio Ministerioa

7. taula. Espainian bizileku-baimena duen a tzerriko biztanleria (autonomia-erkidego ba tzuk), sexuaren
arabera. 2006an (2005-12-31), 2010ean (2009-12-31) eta 2013an (2012-12-31)

(Hurrengo orrialdean jarrai tzen du)
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2006 2010
Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak

K K % K % K K % K %
Espainia 2.738.932 1.487.446 54,3 1.250.371 45,7 4.791.232 2.556.033 53,3 2.228.608 46,5
Andaluzia 326.831 182.389 55,8 144.352 44,2 597.243 316.483 53,0 279.820 46,9
Asturias 21.725 10.239 47,1 11.483 52,9 40.749 20.697 50,8 19.993 49,1
Katalunia 603.636 339.675 56,3 263.858 43,7 1.061.079 578.149 54,5 481.309 45,4
Valentzia 340.528 184.689 54,2 155.700 45,7 610.279 324.525 53,2 285.119 46,7
Madril 556.952 282.576 50,7 274.293 49,2 880.613 446.714 50,7 432.847 49,2
Murtzia 136.103 84.704 62,2 51.383 37,8 210.103 122.191 58,2 87.723 41,8
Nafarroa 37.868 20.670 54,6 17.194 45,4 64.687 35.417 54,8 29.179 45,1
Euskadi 57.395 29.964 52,2 27.424 47,8 106.658 57.287 53,7 49.118 46,1

Araba 12.788 7.199 56,3 5.588 43,7 23.036 13.079 56,8 9.891 42,9
Gipuzkoa 14.916 7.577 50,8 7.338 49,2 31.197 16.486 52,8 14.641 46,9
Bizkaia 29.691 15.188 51,2 14.498 48,8 52.425 27.722 52,9 24.586 46,9
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Iturria: Lan eta Immigrazio Ministerioa

Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, bilakaera izan da estatuan, oro har, egindakoaren an -
tzekoa. Hiru lurralde historikoei erreparatuz gero, ez dira desberdintasun handiak ikusten.
Bizkaian eta Gipuzkoan por tzentaje orekatuak daude, gizonen propor tzioa zer txobait handiagoa:
% 51,5 eta % 51,2 hurrenez hurren. Ai tzitik, Araban, desberdintasuna pixka bat nabarmenagoa
da: bizileku-baimena dutenen artean % 55,6 gizonak dira, lehen adierazitako arrazoiagatik; hau
da, nekazari tza indar handiko jarduera da, eta gizonezkoak eska tzen ditu lanerako.

8. taula. EAEn bizileku-baimena duen a tzerriko biztanleria, sexuaren arabera. 2006an (2005-12-31),
2010ean (2009-12-31) eta 2013an (2012-12-31)

Iturria: Lan eta Immigrazio Ministerioa

2013
Guztira Gizonak Emakumeak

K K % K %
Espainia 5.411.923 2.829.335 52,3 2.582.588 47,7
Andaluzia 696.453 363.186 52,1 333.267 47,9
Asturias 47.377 23.227 49,0 24.150 51,0
Katalunia 1.238.815 662.620 53,5 576.195 46,5
Valentzia 696.315 366.368 52,6 329.947 47,4
Madril 915.177 448.608 49,0 466.569 51,0
Murtzia 228.473 129.903 56,9 98.570 43,1
Nafarroa 69.695 37.932 54,4 31.763 45,6
Euskadi 135.399 70.814 52,3 64.585 47,7

Araba 29.067 16.147 55,6 12.920 44,4
Gipuzkoa 39.454 20.197 51,2 19.257 48,8
Bizkaia 66.878 34.470 51,5 32.408 48,5
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2006 2010
Guztira Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak Emakumeak

K K % K % K K % K %
Espainia 2.738.932 1.487.446 54,3 1.250.371 45,7 4.791.232 2.556.033 53,3 2.228.608 46,5
Euskadi 57.395 29.964 52,2 27.424 47,8 106.658 57.287 53,7 49.118 46,1

Araba 12.788 7.199 56,3 5.588 43,7 23.036 13.079 56,8 9.891 42,9
Gipuzkoa 14.916 7.577 50,8 7.338 49,2 31.197 16.486 52,8 14.641 46,9
Bizkaia 29.691 15.188 51,2 14.498 48,8 52.425 27.722 52,9 24.586 46,9

2013
Guztira Gizonak Emakumeak

K K % K %
Espainia 5.411.923 2.829.335 52,3 2.582.588 47,7
Euskadi 135.399 70.814 52,3 64.585 47,7

Araba 29.067 16.147 55,6 12.920 44,4
Gipuzkoa 39.454 20.197 51,2 19.257 48,8
Bizkaia 66.878 34.470 51,5 32.408 48,5
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Labur-labur esanda:

• EAEn erregularizazio-tasa handia dugu: 2013an  atzerritarren % 90 baino gehiagok bizileku-
baimena dute. Baliteke datua ez izatea guztiz zeha tza, krisiak eragindako distor tsio estatis-
tikoen ondorioz, baina hala eta guztiz ere datuek adierazten dute biztanle  atzerritarren admi-
nistrazio-egoera gero eta egonkorragoa dela. Gure aurrean dugun datuak biztanleria horren
integrazio-maila adierazten digu; izan ere,  txartel horren jabe izateak bizi-baldin tzak hobe -
tzea dakar. Halaber, erregimen orokorreko iraupen luzeko bizileku-baimenen kopuru handiak
eta erkidegoko erregimenari buruzko datuek kalitate hobeko administrazio-egoera adierazten
dute. 

• Beste autonomia-erkidego ba tzuekin alderatuta, emandako baimenen por tzentaje
 txikienetakoa du EAEk. Egoera hori zuzenean lotuta dago EAEra  atzerritar gehien iri tsitako
garaiarekin, beste autonomia-erkidego ba tzuetan baino beranduago gertatu bai tzen, eta
horrek erregularizazio-tasa  txikiagoak eragin ditu. Gaur egun, ordea, datuek adierazten dute
beste autonomia-erkidegoekiko alde handirik ez dagoela; izan ere, erregularizazio-prozesuek
gora egin dute, eta lurraldera iristen diren  atzerritarren kopuruak, berriz, behera egin du.

• EAEra iri tsitako lehen nazionalitateei erreparatuta –Kolonbia, Ekuador, Peru, Maroko eta
abar– erregularizazio-tasa handia dute, berriki ezarritako nazionalitateekin alderatuta
–Nikaragua, Paraguai eta Honduras–. Europar baimenen kopurua ere handia da, haien arte-
an Errumania eta Portugal daudela.

• Sexuaren aldagaiari dagokionez, EAEko bilakaera estatuko guztizkoaren an tzekoa da: bi
sexuak pixkanaka pareka tzen ari dira, baina bizileku-baimena dutenen artean gizonak gehia-
go dira, emakumeak baino. Beste autonomia-erkidego ba tzuetan sexuen arteko desberdinta-
sun handiagoak ikusten dira, nagusi diren jarduera-sektoreek eska tzen duten langile-soslaia-
ren ondorioz.

• Lurralde historikoen arabera, bi joera ikusten dira: alde batetik, Bizkaiak eta Gipuzkoak
EAEren ildoari jarrai tzen diote, eta bestetik, Arabako joerak estatuko ibilbidearen an tza han-
diagoa du. Desberdintasun hori ikus daiteke iraupen luzeko bizileku-baimenetan, Araban
propor tzio handiagoa baitute, bai eta sexuari buruzko datuetan ere, Bizkaian eta Gipuzkoan
por tzentaje orekatuagoak baitituzte.

• Bizi dugun krisialdi ekonomikoa ain tzat hartuta, aldaketak eragin ditu zenbait joeratan, eta
azken hamabost urteetako bizileku-baimenen bilakaera azter tzean agerian gera tzen dira
aldaketa horiek; esate baterako, gizonei eta emakumeei emandako baimenak pareka tzen ari
dira pixkanaka, lehen esan bezala, eta aldi-baterako baimenen eta haien berri tzeen propor -
tzioa murrizten ari da. 
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Kapitulu honetan, EAEn lan egiten duten  atzerritarrei buruzko datu nagusiak aztertuko ditugu.
Zehazki, hau aztertuko dugu: Gizarte Seguran tzako afiliazioak, erregistratutako kontratuen ezau-
garri nabarmenenak eta, azkenik, enplegua eska tzen duten per tsonak. Hortaz, 2010eko
Urtekarian hasitako bidetik jarrai tzen dugu datuak egunera tzen eta azter tzen zer heinetan alda-
tu duen –edo ez– ekonomia-krisiak orain arteko joera.

1. Gizarte Seguran tzan afiliatutako  atzerritarrak

1. taula a tzerriko biztanleriaren bilakaerari buruzkoa da. Taula horretan, datu hauek alderatu
ditu: EAEn erroldatu daudenen kopurua, egoi tza-baimena dutenen kopurua eta Gizarte Seguran -
tzan afiliatu direnen kopurua. 

1. taula. A tzerriko biztanleriaren bilakaera EAEn, errolda tzeen, egoi tza-baimenen eta Gizarte Seguran -
tzako afiliazioen kopuruaren arabera. 2000-2012

Iturria: Estatistika Institutu Nazionala (EIN) eta Enplegu eta Gizarte Seguran tzako Ministerioa (MEYSS)

A tzerriko langileen Gizarte Seguran tzako afiliazioak,
kontratuak eta enplegu-eskaerak. Hurbilketa bat
Maite Fouassier Zamalloa
Iraide Fernández Aragón
Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia
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2007 2008 2009 2010 2011 2012
Errold. 98.524 117.337 132.189 139.229 145.256 151.894
Baimen. 64.228 83.875 96.635 106.658 115.838 133.005
Afiliaz. 39.347 46.992 49.538 51.497 52.468 51.274
Errold./Baimen. 65,2 71,5 73,1 76,6 79,7 87,6
Baimen./Afiliaz. 61,3 56,0 51,3 48,3 45,3 38,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Errold. 17.336 25.591 38.408 49.231 59.166 72.894 85.542
Baimen. 18.622 18.822 19.515 24.201 28.600 37.150 57.395
Afiliaz. 6.613 8.731 11.826 15.615 19.409 22.399 35.747
Errold./Baimen. 107,4 73,5 50,8 49,2 48,3 51,0 67,1
Baimen./Afiliaz. 35,5 46,4 60,6 64,5 67,9 60,3 62,3
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2012an, 51.274 per tsona zeuden afiliatuta Gizarte Seguran tzan; 2000n, berriz, 6.613 soilik.
2011n, inoiz baino per tsona gehiago afiliatu ziren: 52.468. Hortaz, afiliazio-kopuruak 2011ra
arte gora egin bazuen ere, azken urtean 1.194 per tsona gu txiago afiliatu ziren.

Egoi tza-baimenek, aurreko kapituluan ikusi dugunez, nabarmen egin dute gora 2000z geroztik,
eta, 2012an, a tzerriko biztanleriaren ehuneko handi bat egon zen legez erroldatuta (% 87,6).
Datuei errepara tzen badiegu, ikusiko dugu afiliazioek gora egin dutela urtez urte. Are gehiago,
denbora-tarte ba tzuetan, nabarmen egin dute gora; esaterako, 2006an. Urte hartan, 13.348 per -
tsona gehiago afiliatu ziren; aldi berean, ezohiko erregularizazio-prozesua gertatu zen. 2007tik
2008ra bitartean ere, afiliazioek nabarmen egin zuten gora: 7.645 per tsona gehiagok eman
zuten izena Gizarte Seguran tzan. Une horretan sartu ziren Errumania eta Bulgaria Europar
Batasunean. 

Afiliazioak eta egoi tza-baimenak zuzenean daude elkarri lotuta; izan ere, egoi tza-baimenik izan
ezean, ezinezkoa da afiliatuta egotea. Datuek lotura hori adierazten dute; dena den, azken urte-
etan, afiliatuen ehunekoak behera egin du, egoi tza-baimenen kopuruaren aldean. Afiliazioek gora
egiten dute, baina ez egoi tza-baimenen abiadura berean. Horrek pen tsarazten digu horren a tzean
bi gauza daudela: batetik, egoi tza-baimena eskura tzeko modua, ez baita ezinbestekoa lan-kon-
tratu bat izatea, eta, bestetik, ekonomia-krisia, zuzenean motel tzen baitu  atzerritarren afiliazioen
gorakada. Horren harira, aipa tzekoa da 2012an afiliazioen kopuruak behera egin zuela (1.194
afiliatu gu txiago), aurreko urtearen aldean. Lehengo aldia zen hamar urte baino gehiagotan hori
gerta tzen zela.

Sexuari dagokionez, EAEn afiliatutako 51.274  atzerritarretatik % 54 gizona da, eta % 46 ema-
kumea. Ehuneko horiek Estatuko batez bestekoaren an tzekoak dira. Lurralde historikoei dagokie-
nez, Gipuzkoak eredu horri jarrai tzen dio: afiliatuen % 56,9 da gizona. Araba bereizi egiten da,
askoz emakume afiliatu gu txiago baitaude; zehazki, % 38,7. Hauexek dira emakume afiliatu gu -
txiago izatearen arrazoiak: batetik, lurraldeetako, hala nola Arabako, jarduera-sektore nagusietan
emakume baino gizon gehiago kontratatu ohi dituzte; eta, bestetik, emakumeek izaten dituzten
enpleguetako asko ez daude behar bezala araututa. Horren adibide da e txeko lagun tza-zerbi tzua.
Administrazioak ahalegina egin du azken urteotan sektore hori arau tzeko; dena den, gure ustez,
per tsona askok oraindik ere ez dute kontraturik, eta, hortaz, ez dira erregistroetan ager tzen.

2. taula. EAEn Gizarte Seguran tzan afiliatutako a tzerriko biztanleria, sexuaren eta lurralde historikoaren
arabera. 2010 eta 2012.

Iturria: MEYSS

Enplegu eta Gizarte Seguran tzaren Ministerioaren urtekari estatistikoetan ez dago daturik Gizarte
Seguran tzan afiliatutakoen nazionalitate nagusiei buruz. Hori dela eta, 3. taulan jaso dugu

2010 2012
Guztira  Gizonak Emakumeak Guztira  Gizonak Emakumeak

K K % K % K K % K %
Espainia 1.840.827 1.035.574 56,3 805.224 43,7 1.693.324 917.879 54,2 775.420 45,8
EUSKADI 51.497 30.019 58,3 21.477 41,7 51.274 27.681 54,0 23.592 46,0

Araba 11.313 7.235 64,0 4.077 36,0 10.368 6.351 61,2 4.017 38,7
Gipuzkoa 16.917 9.532 56,3 7.386 43,7 16.739 8.889 53,1 7.850 46,9
Bizkaia 23.267 13.253 57,0 10.015 43,0 24.167 12.442 51,5 11.725 48,5
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Ministerio horrek hilero argitara tzen dituen  txostenetatik ateratako informazioa; 2008. urtetik
2013. urtera arteko abuztua hartu dugu erreferen tzia tzat.

Bilakaera horri esker ikus dezakegu Euskadin migrazio-tradizio handien izan duten nazionalita-
teek gero eta afiliazio-kopuru apalagoak izan dituztela Gizarte Seguran tzan. Horren adibide da
Kolonbia: 2010eko abuztura arte, handik zetozen a tzerriko langile gehien, eta, gero,
Errumaniatik. Hori bera gerta tzen da Ekuadorrekin: 2008ko abuztuan, lan egiteko izena eman-
da zeuden  atzerritarren % 9,1 nazionalitate horretakoa zen; sei urte geroago, berriz, kopuruak
behera egin du, % 3,9ra. Beherakada horren a tzean, hein batean, talde horiek hasitako nazio-
nalizazio-prozesuak daude. Prozesu horien ondorioz, estatistiketan,  atzerritar izateari uzten
diote. Orobat da kontuan har tzekoa duela urte ba tzuez gero bizi dugun ekonomia-egoera. Egoera
horrek enpleguen galera ekarri du.

3. taula. EAEn Gizarte Seguran tzan afiliatutako a tzerriko biztanleriaren bilakaera, nazionalitatearen ara-
bera. 2008tik 2013ra. (%)

Iturria: MEYSS.

Bestalde, Boliviako biztanleak Kolonbiakoak eta Ekuadorrekoak baino geroxeago etorri ziren
EAEra, eta haien kopurua gora ari da egiten urtez urte. 2013ko abuztuan, Gizarte Seguran tzan
afiliatutakoen % 10,2 zen jatorriz Boliviako. Esan dezakegu Errumaniak an tzeko profila duela:
2007ko Europako legedi-aldaketaren ondorioz, Errumaniako biztanle asko etorri ziren Euskadira.
2011z geroztik, Gizarte Seguran tzan afiliatu gehien dituen nazionalitatea da.

Duela gu txi iri tsi diren nazionalitateei dagokienez, haien gorakada are nabarmenagoa da; horren
adibide dira Paraguai eta Nikaragua. 2012ra arte, Nikaragua ez zen ager tzen Gizarte Seguran -
tzan afiliatutako nazionalitate nagusien artean. Horrek agerian jar tzen du, beraz, kolektibo horiek
ondo sar tzen ari direla lan-munduan. Errolda-datuek haien etorreraren berri ematen digute, eta
afiliazioei buruzkoek adierazten digute etengabe eta legearen arabera ari direla lan-sisteman sar -
tzen. 

08-abu. 09-abu. 10-abu. 11-abu. 12-abu. 13-abu.
Kolonbia 13,1 Kolonbia 12,1 Kolonbia 11,2 Errumania 11,1 Errumania 11,6 Errumania 12,3
Portugal 12,1 Portugal 11,4 Errumania 10,8 Kolonbia 10,0 Bolivia 10,1 Bolivia 10,2
Errumania 9,6 Errumania 10,4 Portugal 9,6 Bolivia 9,4 Portugal 8,9 Kolonbia 7,6
Ekuador 9,1 Ekuador 8,2 Bolivia 8,3 Portugal 8,7 Kolonbia 8,8 Portugal 6,8
Maroko 7,8 Maroko 7,2 Ekuador 7,1 Maroko 6,8 Maroko 6,5 Maroko 6,4
Bolivia 4,6 Bolivia 5,9 Maroko 6,8 Ekuador 5,8 Txina 5,1 Txina 5,5
Peru 3,8 Txina 4,2 Txina 4,4 Txina 4,9 Ekuador 4,6 Paraguai 4,4
Txina 3,4 Peru 4,1 Peru 4,0 Peru 3,9 Paraguai 3,6 Ekuador 3,9
Frantzia 2,9 Frantzia 2,9 Frantzia 2,7 Paraguai 2,9 Peru 3,5 Nikaragua 3,2
Argentina 2,2 Argentina 2,3 Brasil 2,5 Frantzia 2,5 Brasil 2,6 Peru 3,1
Brasil 2,2 Brasil 2,2 Argentina 2,2 Brasil 2,5 Frantzia 2,4 Brasil 2,5
Italia 2,0 Italia 2,1 Paraguai 2,1 Argentina 2,2 Nikaragua 2,3 Frantzia 2,5
Aljeria 1,8 Domin. Err. 1,7 Italia 2,1 Italia 2,1 Italia 2,1 Pakistan 2,2
Kuba 1,6 Kuba 1,6 Kuba 1,6 Senegal 1,8 Argentina 2,0 Italia 2,2
Domin. Err. 1,6 Erres. Batua 1,2 Alemania 1,2 Erres. Batua 1,1 Erres. Batua 1,2 Erres. Batua 1,3
Senegal 1,5 Alemania 1,1 Erres. Batua 1,1 Alemania 1,1 Alemania 1,1 Alemania 1,2

Guztira 100,0 Guztira 100,0 Guztira 100,0 Guztira 100,0 Guztira 100,0 Guztira 100,0
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Maroko egonkor mantendu da. Gorabehera gu txi ba tzuk izan ditu sei urte hauetan. Edonola ere,
gorakada ez da beste nazionalitate ba tzuen an tzekoa; esate baterako, Latinoamerikako naziona-
litateen an tzekoa. Beraz, nahiz eta biztanleria lurraldean egonkortuta egon, badirudi lanera tzeko
oztopoak dituela. 

Portugali dagokionez, afiliazioen etengabeko beherakada “adreiluen krisiaren” ondorio da.
Eraikun tza-sektorea da kolektibo horren lan-eremu nagusia, eta ekonomia-krisiak eragin handia
izan du sektore horretan. Horren adierazgarri, sei urtetan, lan egiteko izena emanda daudenen
kopurua % 12,1etik % 6,8ra jai tsi da.

4. taula. Gizarte Seguran tzan afiliatutako biztanleria osoa eta  atzerritarrak, autonomia-erkidegoaren ara-
bera. 2010 eta 2012

Iturria: MEYSS.

4. taulan ikusten dugunez, 2010az geroztik ez da aldaketa handirik izan. EAEn afiliatuta dago-
en a tzerriko biztanleriaren ehunekoa ez da handia (2012an, % 5,7), gainerako autonomia-erki-
degoen aldean. Horren arrazoia da EAEko jarduera-sektore nagusiak ez direla a tzerriko langile
gehien dituzten sektoreak (besteak beste, turismoaren, nekazari tzaren eta eraikun tzaren sekto-
rean daude a tzerriko langile gehien). Horrexegatik daude, hain zuzen ere,  atzerritar afiliatu
gehiago Balearretan (% 17,1), Mur tzian (% 16,1), Errioxan (% 12) eta Kanarietan (% 11,8)
beste autonomia-erkidego ba tzuetan baino, hala nola Asturiasen (% 4) eta Galizian (% 3,6)
baino. 

Afiliazioak jarduera-araubidearen arabera aztertuz gero, hori bera ikusiko dugu. 5. taulan,
2012ko datuak ageri dira. Lehenik eta behin, gogora ekarri nahi dugu 2012ko urtarrilaren 1etik
aurrera E txe Zerbi tzarien Araubide Berezian eta Nekazari tzako Araubide Berezian zeuden langi-
leak araubide orokorrean sartu zirela, E txe Zerbi tzarien Sistema Berezi gisa eta Besteren Kontura
diharduten Nekazarien tzako Sistema Berezi gisa.

2010 2012
Afil. guztira Atzerr. afiliazioa Atz. % Afil. guztira Atzerr. afiliazioa Atz. %

Guztira 17.581.900 1.840.827 10,5 16.738.550 1.693.324 10,1
Balearrak 411.616 71.098 17,3 395.784 67.597 17,1
Murtzia 521.410 86.224 16,5 493.796 79.473 16,1
Madridl 2.800.900 392.298 14,0 2.718.809 358.757 13,2
Katalunia 3.103.700 410.649 13,2 2.954.636 375.428 12,7
Errioxa 124.005 15.789 12,7 117.612 14.134 12,0
Kanariak 679.722 79.556 11,7 656.396 77.742 11,8
Aragoi 538.616 63.559 11,8 511.322 58.470 11,4
Valentzia 1.691.998 197.670 11,7 1.589.038 178.629 11,2
Gaztela-Mantxa 702.026 78.393 11,2 631.288 63.438 10,0
Nafarroa 264.712 26.150 9,9 253.815 23.601 9,3
Andaluzia 2.870.738 217.928 7,6 2.740.151 211.016 7,7
Gaztela eta Leon 918.568 60.812 6,6 872.594 53.414 6,1
Euskadi 925.773 51.497 5,6 895.983 51.274 5,7
Kantabria 214.159 12.387 5,8 203.130 11.222 5,5
Extremadura 385.894 15.772 4,1 367.918 15.115 4,1
Asturias 380.892 15.676 4,1 355.628 14.129 4,0
Galizia 1.007.447 38.797 3,9 941.186 33.534 3,6
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5. taula. Gizarte Seguran tzan afiliatutako a tzerriko biztanleak, araubidearen arabera. Ehuneko horizon-
talak. 2012

Iturria: MEYSS.

Taula horretan ikus dezakegu zer alde dauden autonomia-erkidegoen artean, lurraldeko jardue-
ra-sektore garran tzi tsuenei dagokienez. Araubide Orokorra nagusi da autonomia-erkidego gehie-
netan; ehuneko handiak ditu, besteak beste, Madrilen (% 71,8) eta Katalunian (% 72,8). Beste
autonomia-erkidego ba tzuetan, nabarmen tzekoa da Nekazari tzako Sistema Berezia; hala nola,
Extremaduran (% 44,7), Mur tzian (% 53,5) eta Andaluzian (% 38,8). 2010eko Urtekarian ikusi
genuenez, E txe Zerbi tzarien Sistema Bereziari dagokionez, etorkin asko ez dituzten autonomia-
erkidegoek dituzte ehuneko handienak. Horixe gerta tzen da EAEn: % 20 dago araubide horretan
izena emanda. Gero, Kantabriak eta Asturiasek dituzte ehuneko handienak (% 20,2 eta % 18,4,
hurrenez hurren). Alde horretatik, sistema berezi hori arau tzen saiatu diren arren, sektore hori
ezkutuko ekonomian sartu dago, sakon sartuta egon ere, eta, hori dela eta, zaila da kuantifika -
tzea.

EAEri dagokionez (1. grafikoa), jarduera-araubideari errepara tzen badiogu, hiru lurralde histori-
koen arteko aldeak ikus di tzakegu. Araubide Orokorra da nagusi hiru lurraldeetan. Gainerako
araubideetan, edonola ere, badaude aldeak. Nekazari tzako Araubide Berezian izena emanda dau-
denen kopuruari dagokionez, Araba bereizten da, afiliazioen % 11,4 baitago araubide horretan;
Bizkaian eta Gipuzkoan baino bedera tzi puntu gehiago, hain zuzen (Bizkaian eta Gipuzkoan, ez
du % 3 gaindi tzen). Bestalde, Bizkaia gainerako lurraldeetatik nabarmen tzen da, afiliazioen %
23,9 baitago E txe Zerbi tzarien Sistema Berezian, EAEko batez bestetik gora.

Guztira
Araub. orok. eta Ikatz-Meatzaritza

Itsasoko
Langileen A.B.

Langile autono-
moen A.B.A.O. eta Ikatz-

 meatzaritzako A.B.
Nekazaritzako

S.B.
Etxe-zerbitzarien

S.B.
Guztira 1.693.324 61,5 13,9 11,8 0,3 12,6
Andaluzia 211.016 38,4 38,8 9,2 0,2 13,4
Aragoi 58.470 63,1 15,7 10,5 0,0 10,6
Asturias 14.129 62,3 2,9 18,4 1,7 14,7
Balearrak 67.597 66,8 2,5 10,1 0,3 20,4
Kanariak 77.742 69,7 3,8 5,5 0,6 20,3
Kantabria 11.222 63,2 2,4 20,2 1,2 13,1
Gaztela-Mantxa 63.438 51,8 31,2 8,1 0,0 9,0
Gaztela eta Leon 53.414 62,6 12,8 13,6 0,0 11,0
Katalunia 375.428 72,8 4,7 10,2 0,2 12,0
Valentzia 178.629 56,1 18,4 8,7 0,2 16,5
Extremadura 15.115 35,8 44,7 7,9 0,0 11,6
Galizia 33.534 63,1 4,1 13,1 4,6 15,0
Madril 358.757 71,8 0,6 17,5 0,0 10,1
Murtzia 79.473 32,7 53,5 7,2 0,2 6,4
Nafarroa 23.601 59,2 13,7 15,2 0,0 11,9
Euskadi 51.274 61,7 4,3 20,0 0,7 13,3
Errioxa 14.134 56,6 21,8 11,7 0,0 9,9
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1. grafikoa. EAEn Gizarte Seguran tzan afiliatutako a tzerriko biztanleria, araubidearen eta lurralde histo-
rikoaren arabera. 2012. (%)

Iturria: MEYSS.

2. Erregistratutako kontratuak eta enplegu-eska tzaileak

2.1. Erregistratutako kontratuak

6. taulan ikusten dugunez, 2012an, 90.665 kontratu erregistratu ziren EAEn. Zalan tzarik egon
ez dadin, argitu dezagun zifra hori ez dagokiola kontratatutako  atzerritarren kopuru zeha tzari,
per tsona bakar batek zenbait lan-kontratu izan baiti tzake urte batean. Dena den, datu hori oso
baliagarria da, a tzerriko biztanleriaren lan-egoera zein den jakiteko. 

EAEko bilakaerari errepara tzen badiogu, ikusiko dugu 2002tik 2008ra bitartean nabarmen egin
zuela gora  atzerritarrei egiten zaizkien kontratuen kopuruak. Edonola ere, 2009an, nabarmen
egin zuen behera; zehazki, 19.000tik gora kontratu gu txiago. Urte horretatik aurrera, datuek
gorabeherak izan dituzte, baina askoz motelxeago. Hau da: 2010ean, 364 kontratu gehiago zeu-
den, eta, hurrengo urtean, 2.255 gu txiago. 2012an,  atzerritarrei egiten zaizkien lan-kontratuen
kopuruak gora egin zuen: 4.636 lan-kontratu gehiago, urtebetean. 

Estatuan EAEn baino urtebete lehenago hasi zen kontratu-kopuruaren beherakada, ho ts,
2008an. Dena den, 2009an nabaritu zen gehien beherakada hori; 683.842 kontratu gu txiago
erregistratu ziren. Hurrengo urteetan, kontratu-kopuruak behera jarraitu zuen, baina ez 2009an
bezainbeste. 

Datu horiek guztiak ekonomia-krisiaren erakusgarri dira. Estatu osoan EAEn baino lehenago hasi
ziren krisia nabari tzen. Estatuan,  atzerritarrei egiten zaizkien kontratuen kopuruak behera jarrai -
tzen du, baina aurreko urtean baino gu txiago. Euskadin, aldiz, kontratuen kopuruak gora egin
zuen aurreko urtean. Hortaz, ikusten da ekonomia-krisiak modu jakin batean eragiten diola
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lurralde bakoi tzari. Hurrengo urteetan ikusi beharko da ea EAEren joera ezberdina den Estatuko
gainerako autonomia-erkidegoen joeraren aldean edo ea unean uneko gorakada bat izan den. 

6. grafikoa. EAEko  atzerritarren bilakaera, baimenen eta erregistratutako kontratuen arabera (2002-
2012)

Iturria: MEYSS

2. grafikoa. EAEko  atzerritarren bilakaera, jarduera-sektore batean eta bestean erregistratutako kontra-
tuen arabera (2002-2012). (%)

Iturria: MEYSS

2002 2003 2004 2005 2006 2007
EAE – Baimenak 19.515   24.201   28.600   37.150   57.395   64.228   
EAE - Kontratuak 26.639   36.038   45.892   61.774   79.190   99.725   
Araba 7.922   11.352   15.200   18.678   22.417   28.713   
Gipuzkoa 7.428   9.185   11.884   16.603   23.469   29.655   
Bizkaia 11.289   15.501   18.808   26.493   33.304   41.357   
ESPAINIA 1.326.567   1.539.547   2.004.803   2.745.243   3.555.068   3.957.324   

2008 2009 2010 2011 2012
EAE – Baimenak 83.875   96.635   106.658   115.838   133.005   
EAE - Kontratuak 107.248   87.920   88.284   86.029   90.665   
Araba 31.083   25.361 25.920   24.902   25.549   
Gipuzkoa 32.886   26.036   25.291   24.141   24.689   
Bizkaia 43.279   36.523   37.073   36.986   40.427   
ESPAINIA 3.631.697   2.947.855   2.912.586   2.781.180   2.771.262   
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2. grafikoan, xehetasun handiagoz aztertuko dugu zer bilakaera izan duten 2002. urteaz geroz-
tik  atzerritarren kontratuek —erregistratukoek— EAEn, jarduera-sektorearen arabera. Zerbi tzuen
sektorea nabarmen tzen da; izan ere, sektore horretan, handitu egin da erregistratutako kontra-
tuen kopurua, eta 2009az geroztik kontratazio-kopurua handitu duen sektorea da. Aldiz, eraikun -
tzaren sektorean, aurkako joera dakusagu, ho ts, kontratuen kopurua  txikituz doa urtez urte, harik
eta 2012an % 10,3ra iri tsi arte; puntu bat nekazari tzaren sektorearen azpitik. Nekazari tzaren
sektorea ez da nabarmen tzen kontratazio-kopuruagatik; edonola ere, 2008az geroztik, gora egin
du apur bat. Amai tzeko, industriaren sektoreak behera egin du apurka-apurka, harik eta,
2012an, erregistratutako kontratuen % 5 izan arte. Hortaz, krisialdia hasi zenetik, zerbi tzuen
sektoreak gora egin du; sektore horretakoak dira kontratuen hiru laurden. Bestalde, ikusten da
industriako eta eraikun tzako kontratazioek behera egin dutela. Krisiak ekonomia-a tzeraldiaren
hasieratik eragin die sektore horiei. Nekazari tza-jarduerak indar tzen ari dira apur bat, eta krisia-
ren eragina gehien pairatu duten bi sektore horiek gainditu dituzte. 

7. taula. Erregistratutako lan-kontratua duen a tzerriko biztanleria, lanbidearen arabera, autonomia-erki-
degoka. 2012

Iturria: MEYSS

Azkenik, 7. taulan ikus dezakegu nola bana tzen diren 2012an a tzerriko biztanleriaren lan-kon-
tratuak lanbidearen arabera. Estatu osoan, bi lanbideri dagokie kontratazioen % 80 baino gehia-
go. Oinarrizko lanbide deri tzena da horietako bat: erregistratutako kontratuen zati handiena
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Guztira 100,0 3,1 1,9 2,6 20,0 2,1 6,9 2,9 60,4
Andaluzia 100,0 0,3 1,3 2,1 14,5 5,8 4,6 2,7 67,1
Aragoi 100,0 0,1 1,3 1,3 13,9 1,5 7,1 4,0 69,6
Asturias 100,0 0,0 2,1 1,2 31,2 2,0 9,1 3,5 45,3
Balearrak 100,0 0,1 4,0 5,7 34,1 0,6 8,5 1,6 41,6
Kanariak 100,0 0,2 4,9 5,3 39,0 0,4 5,1 2,0 39,1
Kantabria 100,0 0,0 1,1 1,3 30,2 1,4 9,1 4,1 47,9
Gaztela-Mantxa 100,0 0,1 0,6 1,1 8,2 2,9 7,0 3,8 74,3
Gaztela eta Leon 100,0 0,1 1,2 1,0 17,6 1,6 8,2 4,0 63,4
Katalunia 100,0 0,9 2,9 3,8 25,7 0,6 6,4 3,0 52,6
Valentzia 100,0 0,2 1,7 2,3 19,7 2,4 6,9 3,1 61,8
Extremadura 100,0 0,0 0,6 0,4 10,0 10,5 4,0 1,7 71,3
Galizia 100,0 0,1 2,2 1,9 28,6 5,2 12,5 5,8 38,2
Madril 100,0 0,7 2,5 3,9 25,3 0,3 9,9 3,0 50,1
Murtzia 100,0 0,1 0,3 0,4 5,4 1,3 3,5 1,8 86,3
Nafarroa 100,0 0,0 2,1 0,9 17,1 0,4 9,6 4,5 63,3
Euskadi 100,0 0,1 1,4 1,4 21,5 1,7 9,8 3,7 57,3
Errioxa 100,0 0,0 0,7 0,5 11,6 4,3 4,6 2,0 75,3
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dagokio; zehazki, % 60,4. Sukaldari tzako langileak, zerbi tzu per tsonalak, babesa eta sal tzaileak
lanbide-mul tzoa da bestea: kontratazioen % 20 dagokio. 

Datuak autonomia-erkidegoka aztertuz gero, bariazioak ikusiko ditugu Estatuko batez bestekoa-
ren aldean. Kanariak nabarmen tzen dira, ehuneko ber tsua baitute bi lanbide horietan: % 39.
Galizian, berdintasun handiagoz bana tzen dira kontratuak gainerako lanbideetan. Nabarmen -
tzekoa da artisauen eta manufaktura-industrietako eta eraikun tzako langile kualifikatuen lanbi-
dea (% 12,5), bai eta instalazioen eta makinen operadoreen eta munta tzaileen lanbidea ere (%
5,8). Extremadura, berriz, nekazari tza-, basozain tza- eta arran tza-sektoreko langile kualifikatuei
egiten zaizkien kontratuengatik nabarmen tzen da (% 10,5). EAEri dagokionez, Estatuaren an -
tzeko joera du, baina badaude bariazio  txiki ba tzuk lanbide ba tzuetan. Esaterako, artisauen eta
manufaktura-industrietako eta eraikun tzako langile kualifikatuen kontratu gehixeago daude (%
9,8), eta teknikari eta profesional zientifiko eta intelektualen kontratuen ehunekoa (% 0,1) hu -
tsaren hurrengoa da. 

2.2. Enplegu-eska tzaileak

Azkenik, aztergai izango ditugu EAEn enplegua eska tzen duten per tsonak, bai eta 2001az geroz-
tik izan duten bilakaera ere. 2010eko Urtekarian bezalaxe, enplegu-eska tzaile gisa izena eman-
da dauden  atzerritarrak hartuko ditugu erreferen tzia tzat, informazioa ematen baitigute langabe-
zia-egoerari buruz. Ez ditugu hemen sartu enplegu bila egon bai baina enplegu-sistema ofiziale-
tan izena emanda ez dauden per tsonak. Sistema horietan izena ez emateko arrazoiak dira, bes-
teak beste, izena eman nahi ez izatea, izena eman ezin izatea baimena ez dutelako edo lan-bai-
mena gal tzea. 

Hori gorabehera, 8. taulan ikusten dugun bilakaerak agerian jar tzen du enplegu-eskaerak gora
egin duela EAEn hamabi urteotan; zehazki, 20.000tik gora enplegu-eska tzaile gehiago daude.
2008an, bereziki egin zuen gora enplegu-eska tzaileen kopuruak, bai eta hurrengo urteetan ere,
ekonomia-krisia nabari tzen hasi ginenean. Hiru lurralde historikoei dagokienez, datuen bilakae-
ra Euskadiren bilakaeraren an tzekoa da, Gipuzkoan izan ezik. Izan ere, Gipuzkoan, kopuruak
behera egiten du gainerako lurraldeetan gora egiten duenean. Estatuan ere, erregistratutako per -
tsonen kopuruaren gorakadagatik nabarmen tzen da 2008. urtea. 

8. taula. Erregistratutako langabeziaren bilakaera Espainian, EAEn eta lurralde historikoetan. 2001 –
2012

Iturria: MEYSS

9. taularen bidez, zehaztasun handiagoz azter di tzakegu enplegu-eska tzaileen kopuruaren gora-
kadak eta beherakadak. Taula horretan ikusten da nola hazten den urtez urte a tzerriko enplegu-
eska tzaileen ehunekoa.
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EUSKADI 2.009 2.756 3.505 3.809 4.903 5.633 7.220 12.784 12.216 15.393 19.448 22.326

Araba 520 673 708 815 1.022 1.196 1.526 3.011 3.038 3.988 4.886 5.567
Gipuzkoa 619 866 1.224 1.188 1.631 1.874 2.344 3.809 3.565 4.368 5.144 5.738
Bizkaia 870 1.217 1.573 1.806 2.250 2.563 3.350 5.964 5.613 7.037 9.418 11.021

ESPAINIA 87.420 120.736 141.251 155.222 192.854 230.069 306.866 544.462 501.331 592.928 614.752 619.603
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9. taula. Espainian, EAEn eta lurralde historikoetan enplegua eska tzen duten  atzerritarren kopuruaren
gorakada, ehunekotan

Iturria: MEYSS

Bizkaia dago EAEko joeratik gertuen; dena den, oro har, EAE osoarenak baino ehuneko altuago-
ak izan ohi ditu. Erregistratutako azken denbora-tartean, ho ts, 2011tik 2012ra bitartean,
Bizkaian % 17 egin zuen gora enplegu-eska tzaileen kopuruak; gainerako lurralde historikoetan
baino gehiago. 

Araban, 2002tik 2003ra bitartean, enplegu-eska tzaileen kopuruaren gorakada  txikiagoa izan zen
gainerako lurralde historikoetan baino; edonola ere, hurrengo urtean, gora egin zuen enplegu-
eska tzaileen kopuruak. Bestalde, 2008an, ia bikoiztu egin zen enplegu-zerbi tzu publikoetan
izena emanda zeuden per tsonen kopurua (% 97,3). Azkenik, Araban soilik ez du behera egin
enplegu-eska tzaileen kopuruak.

Gipuzkoako bilakaerak gainerako lurraldeetakoak baino gorabehera handiagoak ditu. 2002tik
2003ra bitartean, gainerako probin tziek baino gorakada handiagoa izan zuen, eta, urtebete gero-
ago, ho ts, 2004an, enplegu-eska tzaileen kopuruak behera egin zuen (- % 2,9); joera orokorra,
ordea, gora egitea izan zen. 2009az geroztik, gorakada gainerako lurraldeetan baino  txikiagoa
izan da. 

Estatuan, 2008ra arte, EAEren an tzeko joera izan zen nagusi, salbuespenak salbuespen (esate-
rako, 2002tik 2003ra arteko aldia). Horiek horrela, nabarmen tzeko da 2009tik aurrera
Euskadiren joeratik aldendu dela. Izan ere, enplegu-eska tzaileen kopuruaren gorakada Euskadin
baino askoz  txikiagoa izan da; 2011tik 2012ra bitartean, enplegu-eska tzaileen kopuruak % 0,8
soilik egin zuen gora.

Enplegua eska tzen duten  atzerritarren azterketa amai tze aldera, 3. grafikoan aztertuko dugu zer
bilakaera izan duten EAEn  atzerritarren enplegu-eskaerek, jarduera-sektorearen arabera. Hau da,
zer lan-motatan izena eman duten enplegu-eska tzaileek. 

Sektoreen artean, zerbi tzuena nabarmen tzen da. Hori bera ikusi dugu 2. grafikoa, erregistratu-
tako kontratuei buruzkoa, aztertu dugunean. EAEn, sektore hori da nagusi, sektore horretan izena
eman baitute enplegu-eska tzaile gehienek. 2007an izan zen sektore horretako enplegu-eska -
tzaileen ehunekoa handien: % 55,7. 2012an, enplegu-eska tzaileen ia erdiak sektore horretan
zeuden (% 49).

Industriaren sektoreak gora egin zuen etengabe, 2009ra arte. Urte hartan, sektore horretako
enplegu-eska tzaileen kopuruak nabarmen egin zuen behera; zehazki, 12,3 puntu. Ekonomia-kri-
siak euskal industriari eragin dio. Kontratazio ezaren eta enpresak deslokalizatu eta i txi izanaren
ondorioz, behera egin du erregistratutako kontratuen eta enplegu-eskaeren kopuruak. Industrian

2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12
EUSKADI 37,2 27,2 8,7 28,7 14,9 28,2 77,1 -4,4 26,0 26,3 14,8

Araba 29,4 5,2 15,1 25,4 17,0 27,6 97,3 0,9 31,3 22,5 13,9
Gipuzkoa 39,9 41,3 -2,9 37,3 14,9 25,1 62,5 -6,4 22,5 17,7 11,6
Bizkaia 39,9 29,3 14,8 24,6 13,9 30,7 78,0 -5,9 25,4 33,8 17,0

ESPAINIA 38,1 17,0 9,9 24,2 19,3 33,4 77,4 -7,9 18,3 3,7 0,8
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enplegua aurki tzeko ezintasunak beste sektore ba tzuetan izena ematera bul tzatu ditu langabe-
ak.

3. grafikoa. EAEko  atzerritarren bilakaera, jarduera-sektore batean eta bestean erregistratutako eskarien
arabera (2002-2012). (%)

Iturria: MEYSS

Aurkako joera dakusagu eraikun tzaren sektorean. 2010ean, sektore horretan enplegua eska tzen
duten  atzerritarren kopuruak 8,2 puntu egin zuen gora. 2011n eta 2012an, enplegu-eska -
tzaileen kopuruak behera egin zuen berriro, baina ez 2009an baino gehiago. Kasu honetan, sek-
tore horretako enpleguaren sun tsi tzeak bi gauza ekarri bide ditu: batetik, eskaerek gora egitea;
eta, bestetik, krisiak beste jarduera-sektore ba tzuetan ere eragina izan duenez, langabeek
erabaki tzea eraikun tzaren sektorean enplegu-eska tzaile gisa izena ematea. 

Bestalde, nekazari tzaren sektorean enplegu-eska tzaile gisa izena eman dutenen kopuruak gora
egin du apur bat 2010az geroztik; 2012an, % 4,5ek eman zuen izena sektore horretan. Hori
gorabehera, EAEn, sektore horretan erregistra tzen dira eskaera gu txien. 

Amai tzeko, lehenago enplegurik izan ez duten a tzerriko enplegu-eska tzaileen bilakaerari errepa-
ratuko diogu. 2008ra arte, enplegu-sistema publikoetako erregistro-kopuruak behera egin zuen
(% 9,2); 2009tik aurrera, berriz, gora. 2012an, enplegu-eska tzaileen kopurua lau urte lehena-
gokoa halako bi zen (% 20,2). Egoera hori ekarri dute, batetik, lan-merkatuan sartu nahi duten
 atzerritar aktibo gehiago egoteak, eta, bestetik, krisiaren eraginek, krisiak lehen enplegurik behar
ez zuten per tsonak bul tzatu baititu enplegua bila tzera. 
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Ondorioak:

• Gizarte Seguran tzako afiliazioek gora egin dute, etengabe gora egin ere, EAEn. Bi denbora-
tarte hauetan, nabarmen egin zuen gora afiliazioen kopuruak: 2006an, ezohiko erregulari-
zazio-prozesua gertatu zen urtean, eta, 2007tik 2008ra bitartean, Errumania eta Bulgaria
EBn sartu ziren urtean. 

• Edonola ere, azken urteotan, ekonomia-krisia gure lurraldean nabarmen tzen hasi gara, eta
per tsona gu txiagok ematen dute izena lan egiteko. A tzeraldian sartuta, 2012an, Gizarte
Seguran tzan afiliatutako  atzerritarren kopuruak behera egin zuen. Lehengo aldia zen hamar
urte baino gehiagotan hori gerta tzen zela.

• Euskadin migrazio-tradizio handien izan duten nazionalitateek gero eta afiliazio-kopuru apa-
lagoak dituzte Gizarte Seguran tzan, berriki migratu duten nazionalitateen aldean.
Nazionalizazio-prozesuen ondorio da hori, edo bizi dugun krisialdia dela-eta enplegu-aukera
gu txiago izatearen ondorio. Ildo horretatik, Kolonbiaren eta Ekuadorren lekua hari dira har -
tzen Paraguai eta Nikaragua; nahiz eta hain afiliazio-kopuru handia ez izan, nabarmena da
haien urtez urteko gorakada. Europako nazionalitateei dagokienez, bi joera dakuskigu.
Batetik, Errumania dugu: azken urteotan, langile-kopuru handiena duen nazionalitatea da.
Bestetik, Portugal: lan egiteko izena ematen dutenen kopurua behera ari da etengabe,
eraikun tzaren sektoreko krisiaren ondorioz (nazionalitate horretako etorkin askok jarduten du
sektore horretan). 

• Gainerako autonomia-erkidegoen aldean, ez da handia EAEn Gizarte Seguran tzan afiliatuta
dauden  atzerritarren kopurua. EAEko jarduera-sektore nagusiak ez dira a tzerriko langile
gehien dituzten sektoreak (besteak beste, turismoaren, eraikun tzaren eta nekazari tzaren sek-
torean daude a tzerriko langile gehien). 

• Erregistratutako kontratuen kopuruan ere nabaritu da ekonomia-krisia. Izan ere, 2009an,
nabarmen egin zuen behera erregistratutako kontratuen kopuruak EAEn; 2012an, berriz,
gora egin eta i txaropena piztu zuen. Estatuan, joera ezberdina da. 2008an, kontratuen kopu-
ruak behera egin zuen, eta, orain arte, ez du gora egin.

• Kontratuak EAEn langile gehien dituzten sektoreen arabera aztertu eta zerbi tzuen sektorea
nabarmen tzen da, erregistratutako kontratuen kopuruagatik, bai eta azken urteetan sektore
horretako kontratuen kopuruak gora egin duelako ere. Industriaren eta eraikun tzaren sekto-
reei dagokienez, ekonomia-a tzeraldiak kalte egin die: erregistratutako kontratuen kopuruak
behera egin du. 

• Hamabi urtetan, gora egin du EAEn enplegua eska tzen duten  atzerritarren kopuruak; zehaz-
ki, 20.000 a tzerriko enplegu-eska tzaile gehiago daude. 2008. urtean nabarmen egin zuen
gora erregistratutako eskaeren kopuruak. 

• EAEn, zerbi tzuen sektorean egiten dira enplegu-eskaera gehien. 2012an, sektore horretan
egin ziren enplegu-eskaeren ia erdiak. Industriaren sektorean, behera egin du enplegu-
eskaeren kopuruak 2009az geroztik. Eraikun tzaren sektorean, aldiz, aurkakoa gertatu da;
izan ere, urte hartan, gora egin zuen enplegu-eskaeren kopuruak. Orobat ikusi dugu gora
egin duela lehenago enplegurik izan ez duten per tsonen eskaera-kopuruak, gaur egungo eko-
nomia-krisiak eragindako premiek bul tzatuta. 
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• Horiek horrela, euskal gizartearen eta ekonomiaren gaur egungo errealitatearen ezaugarri
nagusia da ekonomia-krisia. Krisi horren ondorioz, 2012az geroztik, behera egin du afiliatu-
tako  atzerritarren kopuruak. Edonola ere, urte horretan bertan, kontratazioen kopuruak gora
egin zuen, zenbait urtez behera egin ostean. Nabarmen tzekoa da e txeko lagun tza-zerbi tzuak
gora egin duela krisi-garaian. Zerbi tzuen sektorean, gora egin du kontratazioen kopuruak;
industriaren eta eraikun tzaren sektorean, aldiz, behera. Amai tzeko, aipa tzekoa da gora egin
duela lehenago enplegurik izan ez duten a tzerriko enplegu-eska tzaileen kopuruak.
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1. Sarrera

Migrazioari eta migrazio-fluxuei dagokienez, azken urteotan bi fase bereizi dira, nabarmen, bai
Estatuan bai Euskadiko Autonomia Erkidegoan –EAE, aurreran tzean–. Hala, 90eko hamarkada-
ren hondarrean, eta, are nabarmenago, 2000koaren hasieran,  atzerritarren migrazio-fluxuak gora
egiten hasi ziren, artean gurean  atzerritar gu txi bazeuden ere. Gaur egun, aldiz, gurera datozen
etorkinen fluxuak behera egin du, eta hori, neurri batean bederen, lehen aldi hartan gertatuta-
koaren ondorio izan da, baina, hala eta guztiz ere, a tzerritik etorritako per tsonen stock handia
dago oraindik Euskadin. Beraz, esan bezala, bi fase bereiz di tzakegu garbi samar: bata, etorki-
nak hona etor tzen hasi zirenekoa; eta, bestea, haien integrazioari eta gizartera tze-politikei arre-
ta handiagoz errepara tzen hasi ginenekoa.

Etorkinak hona etorri eta gurean bizi tzen jarri osteko bigarren fase horretan, noski,  atzerritarren
nazionalizazio-prozesuek gero eta garran tzi handiagoa daukate, gaur egun gero eta  atzerritar gehia-
gori ematen bai tzaie espainiar nazionalitatea. Era berean, Immigrazioaren Euskal Behatokiko
egonkortasun-continuumaren bitartez beste zenbaitetan ere esan dugunez (Moreno eta Aierdi,
2008; 2011), bertako edozeinen an tzeko lege-estatusa ematen die nazionalitateak etorkinei, eta
askoz egoera hobea eskain tzen, integrazio- eta gizartera tze-prozesuetan aurrera egiteko.

Etorkinak zenbateraino gizarteratu diren, horixe adierazten du egonkortasun-continuumak: etor-
kinak gurean zenbat eta denbora gehiago eman eta zenbat eta egoera administratibo hobean
egon, hainbat eta integrazio ekonomiko eta material handiagoa lor tzen dute; ai tzitik, denbora gu -
txi bada hemen daudela, eta beren egoera administratiboa kaskarra bada, askoz arrisku handia-
goa izaten dute zaurgarri bihur tzeko. Ikuspuntu hori kontuan harturik, bada, esan dezagun garbi
integrazio-adierazle handieneko per tsonak espainiar nazionalitatea lortua dutenak direla, ondo-
ren aurkezten dugun irudian ikus daitekeenez.

Dena dela, etorkinen integrazio-prozesuaren berri ematen digulako bakarrik ez, haiei buruzko esta-
tistikak azter tzeko eta interpreta tzeko datu garran tzi tsuak ematen dizkigulako ere berebiziko garran -
tzia du nazionalizazioen fenomenoak. Izan ere, nazionalizazioen gorakada dela tarteko, lehen
 atzerritar tzat har tzen genituen biztanle asko eta asko espainiartu egin dira gaur egun. Aldaketa
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horrek ondorio nabarmenak izan ditu zenbait azterketa estatistikotan, hala nola erroldari buruzkoe-
tan, biztanle asko,  atzerritar gisa ez, baizik eta espainiar gisa ageri baitira estatistika ofizialetan.

1. irudia. Egonkortasun-continuuma

Iturria: egileek egina.

Horrek guztiak distor tsio estatistiko moduko bat ekarri du, migrazioaren fenomenoan ikusgai zen
zatia –a tzerritik etorritakoena– gero eta lausoagoa baita, eta ikusezin zen zatia –jatorri
 atzerritarrekoak izan bai baina espainiar nazionalitatea lortu dutenena–, berriz, gero eta nabar-
menagoa. Beste modu batera esanda, aztergai har dezakegun migrazio-icebergaren zatia
 txikiagoa da, eta urpean geldi tzen den zatia, berriz, handiagoa. 

Lehen aldi batean, nazionalizazioek ez diete estatistikei gehiegi eragiten, nazionalitatea eskura -
tzeko astirik izan ez eta gurean errotutako jende gu txi baitago –etorkin gehien-gehienak etorri
berriak direlako, bistan denez–. Gaur egun, baina, fenomeno horrek lehen baino askoz garran tzi
handiagoa hartu du, krisialdi bete-betean gaudenez gero; azkenaldian, esate baterako, etorkinen
irteera-kopuruek gora egin dute, baina erroldako  atzerritarren kopuruak behera egin izana zeren
ondorio izan den –irteerena ala nazionalizazio-prozesuena– jakitea ez da batere erraza; alegia,
oso zaila da jakitea  atzerritarrak alde egiten ari ote diren edo espainiar nazionalitatea lortu eta
bertan geldi tzea erabaki ote duten. Halakoek estatistiketan izan dezaketen eragina indargabe -
tzeko, zenbait aldagai ditugu eskura, hala nola erroldatutako biztanleen sorterria jakitea, baina,
kontuak kontu, argi dago zailtasun nabarmenak ditugula egungo migrazioari buruzko azterketa
estatistikoak taxuz egiteko.

Hori gu txi ez, eta beste hau ere kontuan hartu behar dugu: nazionalizazioak arau tzen dituen lege-
dia ez da berdina  atzerritar guztien tzat. Nazionalitatea eskatu ahal izateko,  atzerritarrek hamar
urte eman behar dituzte gurean bizi tzen. Horixe dio arau orokorrak. Baina, edonola ere, naziona-
litatea eska tzen duena errefuxiatua bada, bost urteko egonaldia eskatu ohi zaio. Zenbait nazio-
nalitateko biztanleek, gainera, aski dute legez bi urte ematea gurean eskaera egiteko; azken

Legez kanpo Egoitza-baimena
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Erroldatu gabe Erroldatuta Hasierakoa Iraunkorra1. aldiz
berritua
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1
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7
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horien artean daude Latinoamerikako gehien-gehienak, Andorra, Filipinak, Ekuatore Ginea,
Portugal edo sefardien komunitateko per tsonak. Azkenik, esan beharra dago Espainian jaioek
edo espainiar jatorria duten  atzerritarrek aski dutela gurean urtebete ematea nazionalitatea
eskura tzeko.

Egonaldiari dagokionez horrenbesterainoko desberdintasunak egoteak ere distor tsio handi sama-
rra dakar, nazionalizazio-prozesuetan alde nabarmenak baitaude jatorriaren arabera.
Latinoamerikatik etorritakoak dira gehienbat nazionalizazio-prozesuetan sartuak daudenak, hori-
xe da joera nagusia (kolektiboen arabera, baina, joera hori aldatu egiten da). Dena dela, jatorri
 atzerritarreko biztanle askok  atzerritar gisa ager tzeari uzten dio estatistiketan, eta horixe da, hain
zuzen, aipaturiko distor tsio estatistikoaren iturri nagusia. Hala, adibidez, jatorri latinoamerika-
rreko biztanleek berez legokiekeena baino presen tzia  txikiagoa dute  atzerritarren artean, eta jato-
rri afrikarrekoek, berriz, dezente handiagoa. 

2. Espainiako datu orokorrak

Orain, Estatuko nazionalizazio-prozesuei buruzko zenbait datu garran tzizko emango ditugu. 1.
taulan ikus daitekeenez, Espainian 781.318 lagun nazionalizatu ziren 2002tik 2012ra bitarte-
an. Jatorriaren arabera, Espainian nazionalizatutako hamar biztanletik zor tzi latinoamerikarrak
izan ziren: nazionalizazioen % 78,3, hain zuzen; latinoamerikarren a tzetik, afrikarrak datoz:
nazionalizatutakoen % 15,4 afrikarra izan zen aipaturiko denbora-tartean; eta, azkenik, oso urru-
ti, beste zenbait jatorritako etorkinak daude: nazionalizazioen % 5 baino ez.

1. taula. Espainian nazionalizatutako  atzerritarren bilakaera, jatorriaren arabera. 2002-2012

Iturria: EGSM.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Guztira 21.805 26.556 38.335 42.829 62.339 71.810 84.170
Europar Batasuna 1.226 1.252 1.426 1.146 1.037 1.135 1.404
Europako gainerakoa 272 267 386 440 604 639 756
Afrika 4.325 8.522 9.991 7.346 7.618 10.312 11.201
Ipar Amerika 145 113 122 103 125 132 149
Latinoamerika 13.734 14.298 24.264 31.727 50.821 57.334 68.206
Asia 2.011 1.994 2.061 2.010 2.078 2.202 2.398
Ozeania 5 5 7 9 15 9 16
Herrigabeak, daturik ez 49 51 32 27 23 25 20

2009 2010 2011 2012 2012% Guztira 02-12 Guztira %
Guztira 79.597 123.721 114.599 115.557 100,0 781.318 100,0
Europar Batasuna 1.062 1.734 2.086 2.149 1,9 15.657 2,0
Europako gainerakoa 648 814 928 1.029 0,9 6.783 0,9
Afrika 8.816 13.828 18.333 20.352 17,6 120.644 15,4
Ipar Amerika 77 90 104 119 0,1 1.279 0,2
Latinoamerika 67.243 104.903 90.554 88.813 76,9 611.897 78,3
Asia 1.692 2.294 2.536 3.044 2,6 24.320 3,1
Ozeania 15 8 9 19 0,0 117 0,0
Herrigabeak, daturik ez 25 27 32 10 0,0 321 0,0
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Interes handiko beste datu bat ere azpimarratu behar da: iaz Espainian nazionalizatutakoen biz-
tanle-kopuruari begiratu eta, bilakaera orokorrarekin alderatuz gero, badirudi Latinoamerikak
indarra galdu ez ote duen (% 78,3tik % 76,9ra igaro baita), eta Afrikak, berriz, ahul bada ere
gora egin ez ote duen (% 15,4tik %17,6ra). Pen tsa tzekoa da, gainera, datozen urteetan afrika-
rren nazionalizazio-prozesuek gora egiten jarraituko dutela, gurean bizi diren afrikarrek legez
eska tzen zaien hamar urteko egonaldia betea izango baitute. Latinoamerikarrek, aldiz, gero eta
eskaera gu txiago egingo dituzte, ziur, jatorri horretako etorkinen fluxuak behera egin duelako,
batetik, eta dagoeneko espainiar nazionalitatea duten gero eta latinoamerikar gehiago daudela-
ko, bestetik. 

Beste alde batetik, jatorri geografikoaren araberako aldeak zeinen i tzelak diren ohar tzeko,
2012an Espainian nazionalizatutako biztanleen banaketa eta 2013an gurean bizi ziren biztanle
 atzerritarrena alderatu besterik ez dago.

1. grafikoa. 2013an nazionalizatutako biztanleen eta biztanle  atzerritarren banaketa, jatorri geografikoa-
ren arabera

Iturria: EGSM eta EIN.

Latinoamerikari dagokionez, Espainian bizi diren  atzerritarren % 25,6 jatorri horretakoa bada
ere, kopuruak gora egiten du, nabarmen, nazionalizazio-prozesuei dagokienez, eta % 76,9ra iris-
ten da. Beste muturrean, Europar Batasuneko herritarrak daude; izan ere, gurean bizi diren
 atzerritarren % 42,6 Batasuneko herritarrak izan arren, jatorri horretako biztanleen % 1,9 baino
ez da Espainian nazionaliza tzen. Beste jatorri ba tzuetako biztanleei dagokienez, oreka handia-
goa nabari da, bai, baina ia kasu guztietan erroldak du pisu handiena, eta ez nazionalizazioek.

Latinoamerikako herritarren eta Europar Batasunekoen artean alde nabarmen bat dago, halere,
jatorri bakoi tzeko biztanleen estatusarekin estu lotua. Izan ere, Batasuneko herritarren estatus
administratibo eta legala eta Batasunetik kanpokoena desberdina da, oso, haiek askoz eskubide
eta berme gehiago baitituzte, baita, zenbait arlotan, espainiar nazionalitatea dutenen parekoak
ere. 

Hori dela eta, hain zuzen, kolektibo horretako biztanleei nazionalitatea eskura tzeak ez dakarkie
inolako plusik, eskubideei nahiz gizartera tzeari dagokienez. Batasunetik kanpoko herritarren
kasuan, aldiz, nazionalitatea eskuratu nahi izatea guztiz uler tzeko modukoa da, ikuspuntu admi-
nistratibo eta legal batetik beren egoera eskasagoa delako, batetik, eta, beste alde batetik, espai-
niartuz gero errazago egin diezaieketelako aurre zenbait zailtasuni, hala nola bizileku-baimena
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gal tzeari. Horregatik, mota horretako herritarrei dagokienez, egonkortasun administratiboa lor -
tzeko eta gizartera tzeko bizi-baimen gisa fun tziona tzen du nazionalitateak. Latinoamerikarren
egoera berean daude afrikarrak ere, baina, goraxeago adierazi dugunez, herri bakoi tzari eska tzen
zaizkion baldin tzak direla eta, afrikarrek askoz zailtasun handiagoak izaten dituzte espainiar
nazionalitatea eskura tzeko.

2. taulako datuak aurrean ditugula, 2002. urteaz geroztik gurean erroldatutako eta Espainian
nazionalizatutako jatorri  atzerritarreko biztanleei buruzko datuak aurkeztuko ditugu ondoren.
Jakin badakigu datu guztiok ez direla erabat fidagarriak, Espainian nazionalizatutako
 atzerritarren irteerei buruzko daturik ez baitugu; baina, edonola ere, gure helburua hurbilpen bat
egitea besterik ez da, migrazioarekin lotutako estatistiketan nazionalizazioek zer-nolako eragina
duten jakiteko.

2. taula. A tzerritarrak eta Espainian nazionalizatutakoak, jatorriaren arabera. 2013

Iturria: EGSM eta EIN.

2013an,  atzerritarrak eta Espainian nazionalizatutako biztanleak denak batuta, 6.301.451
lagun bizi ziren gurean; ho ts, jatorri  atzerritarreko biztanleen % 13,4 (gaur egun Espainian bizi
diren  atzerritarren % 11,7 baino zer txobait gehiago).

2. grafikoa. A tzerritarrak eta Espainian nazionalizatutakoak, jatorriaren arabera. 2013

Iturria: EGSM eta EIN.

Biztanle atzerritarrak Nazionalizazioak Atzerritarrak + nazionalizazioak
K % K % K %

Guztira 5.520.133 100,0 781.318 100,0 6.301.451 100,0
Europar Batasuna 2.352.978 42,6 15.657 2,0 2.368.635 37,6
Europako gainerakoa 247.441 4,5 6.783 0,9 254.224 4,0
Afrika 1.096.392 19,9 120.644 15,4 1.217.036 19,3
Ipar Amerika 31.837 0,6 1.279 0,2 33.116 0,5
Latinoamerika 1.411.975 25,6 611.897 78,3 2.023.872 32,1
Asia 376.285 6,8 24.320 3,1 400.605 6,4
Ozeania 2.677 0,0 117 0,0 2.794 0,0
Herrigabeak, daturik ez 548 0,0 321 0,0 869 0,0
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Era berean, nabarmena da, nazionalizazioen banaketa kontuan hartuta,  atzerritar jatorriko immi-
granteen artean ere alde handiak daudela, beheko grafikoan argi eta garbi ikus daitekeenez.

Goragoko grafiko batean ikusarazi genuenez, latinoamerikarren eta europarren artekoak dira alde-
rik nabarmenenak, jatorri  atzerritarreko biztanleen banaketari dagokionez. Hala, latinoamerika-
rren nazionalizazio-prozesuek gora egin dute –% 25,6tik % 32,1era igaro baitira–, eta Europar
Batasuneko herritarrenek, berriz, behera –% 42,6tik %37,6ra–. Beraz, Europar Batasuneko
herritarrek Espainian nagusi izaten jarrai tzen badute ere, latinoamerikarrak oso hurbil dituzte,
aipaturiko bi datuak kontuan hartuz gero. Gainerako jatorriei dagokienez, aldeak askoz mugatua-
goak dira.

Nazionalitatearen arabera, gorago aipatu duguna berresten da: latinoamerikarrak dira nagusiki
Espainian nazionaliza tzen ari direnak. Lehen hamarren artean, latinoamerikarra ez den naziona-
litate bakarra dago –Maroko–, eta, nazionalizazio-prozesuei dagokienez, eskeren % 44,3 ekua-
dortarrek eta kolonbiarrek egiten dute. Alde horretatik, gurean bizi diren  atzerritarren ia % 27
–% 26,9– ekuadortarra denez, argi dago Ekuador gailen tzen zaiela gainerako nazionalitateei.

3. taula. Nazionalizazioak, jatorrizko nazionalitatearen arabera. 2002-2012

Iturria: EGSM.

2002-2012 Guztira Guztira % 
Guztira 781.318 100,0
Ekuador 210.558 26,9
Kolonbia 136.298 17,4
Maroko 93.678 12,0
Peru 68.984 8,8
Argentina 41.301 5,3
Dominikar Errepublika 37.364 4,8
Kuba 28.375 3,6
Bolivia 22.548 2,9
Venezuela 16.128 2,1
Brasil 12.040 1,5
10 nagusiak, guztira 667.274 85,4
Uruguai 11.320 1,4
Txile 10.552 1,4
Filipinak 7.925 1,0
Mexiko 6.740 0,9
Portugal 6.651 0,9
Txina 4.367 0,6
Ekuatore Ginea 4.263 0,5
Gambia 4.060 0,5
Senegal 3.757 0,5
Paraguai 3.740 0,5
Gainerakoak 46.391 5,9
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3. Euskadiko autonomia-erkidegoko datuak

2002tik 2012ra bitartean, EAEn jatorri  atzerritarreko 23.169 lagun nazionalizatu ziren: % 60,8
emakumezkoak, eta % 39,1, berriz, gizonezkoak. Emakumezkoak gizonezkoak baino gehiago iza-
teak zerikusi estua du nazionalizatutako herritar gehienak latinoamerikarrak izatearekin, jatorri
horretakoen artean emakumezkoak baitira nagusi. 

4. taula: EAEko nazionalizazio-prozesuen bilakaera, sexuaren arabera. 2002-2012

Iturria: EGSM.

Nabarmena da, halaber, nazionalizazio-kopuruek etengabe egin dutela gora, eta begi-bistakoa
da, alde horretatik, azken bi urteotan gertatu direla gorakada absolutu azpimarragarrienak.
Horrek garbi adierazten du, orobat, azken urteotan Euskadin nazionalizazio-prozesuek indar han-
dia hartu dutela, eta aurreran tzean ere halaxe izaten jarraituko duela.

2002tik 2012ra bitartean Espainian izandako nazionalizazioen % 3 EAEn erregistratu zen.
Kontuan har tzen badugu Espainiako  atzerritarren % 2,7 EAEn bizi dela, erraz ohartuko gara bi
kopuruak elkarrengandik oso hurbil daudela.

EAEn nazionalizatutako per tsonen jatorriarekin edo nazionalitatearekin lotutako datuak azter -
tzeko, joan diren urte guztiotako zenbatekoak ba tzeak ez digu, noski, azterketa orokor bat egite-
ko modurik ematen, 2012ko nazionalizazio-prozesuekin lotutako datuak baino ez baitira ageri
Enplegu eta Gizarte Seguran tzako Ministerioak emandako datuetan. 

3. grafikoa. EAEn nazionalizatutako biztanleak, jatorri geografikoaren arabera. 2012

Iturria: EGSM.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Guztira
02-12

%
Sexua

Guztira 563 647 885 1.263 1.791 1.857 2.282 2.476 2.535 3.874 4.996 23.169 100,0
Gizonak 214 237 356 487 696 743 883 877 1.004 1.561 2.003 9.061 39,1
Emakumeak 349 410 528 776 1.090 1.114 1.398 1.596 1.527 2.310 2.991 14.089 60,8
Urtetik urterako hazkundea 84 238 378 528 66 425 194 59 1.339 1.122 18.173
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Jatorriaren arabera, EAEko eta Estatuko datuen artean ez dago alde handirik, baina, edozein
moduz, gurean nabarmen egiten du gora latinoamerikarren kopuruak, nazionalizatutakoen ia %
80 jatorri horretakoa baita; haien aldean, afrikarrak askoz gu txiago dira –% 14–; eta beste jato-
rri ba tzuetako nazionalizazioak, berriz, hu tsaren hurrengo dira ia.

5. taula. EAEn bizi diren biztanle  atzerritarrak eta EAEn nazionalizatutako biztanleak. 2013.

Iturria: EGSM eta EIN.

Datu horiek EAEn erroldatutako  atzerritarrei
buruzkoekin alderatuz gero, Espainiako datuak
aztertu ditugunean nabarmendutako beste joera
batez jabetu gintezke. Jatorriz  atzerritarrak
diren herritarren artean berez legokiekeena
baino pisu handixeagoa dute latinoamerikarren
nazionalizazioek. Beste muturrean, jatorriz
Europar Batasunekoak diren herritarrak daude,
etorkinen % 24,8 izanda ere nazionalizazioen
% 3,2 baino ez baitute eskura tzen.

Datu horiek Estatukoekin alderatuz gero, garbi
ikusiko dugu EAEn are handiagoa dela, afrikar
eta asiar jatorriko herritarrei dagokienez,
 atzerritarren eta bertan nazionalizatutakoen
arteko aldea. Izan ere, jatorri horietako herritar
asko eta asko EAEra beranduago iri tsi da esta-
tuko beste zenbait erkidegotara baino. Eta,
jakina, begi-bistako arrazoien ondorioz, gurera
duela gu txi iri tsitako kolektibo horiek askoz zaila-
goa dute nazionalitatea eska tzeko beharrezkoak
diren egonaldi-baldin tzak –hamar urte– bete tzea.

Nazionalitateen arabera, gurera etorritakoen %
25,8 kolonbiarra da; % 14,8, berriz, ekuadorta-
rra; eta %8,5, boliviarra. EAEn nazionalizatuta-
ko  atzerritarren ia erdiak –% 49,1–, hain zuzen,
hiru nazionalitate horietakoak dira. Gurera etorritako herritarren jatorrizko lehenbiziko hamar
herrialdeen artean bakarra da latinoamerikarra ez dena: Maroko –% 8,4– Estatuko egoeraren alde-

Atzerritarra Nazionalizatua
K % K %

Guztira 148.165 100,0 4.996 100,0
Europar Batasuna 36.698 24,8 162 3,2
Europako gainerakoa 4.603 3,1 56 1,1
Afrika 36.910 24,9 699 14,0
Ipar Amerika 966 0,7 42 0,8
Erdialdeko Amerika eta Hego Amerika 57.273 38,7 3.970 79,5
Asia 11.566 7,8 65 1,3
Ozeania 119 0,1 2 0,0
Herrigabeak, daturik ez 30 0,0 0 0,0

K %
Guztira 4.996 100,0
Kolonbia 1.290 25,8
Ekuador 738 14,8
Bolivia 426 8,5
Maroko 418 8,4
Peru 372 7,4
Argentina 218 4,4
Dominikar Errepublika 191 3,8
Brasil 182 3,6
Kuba 170 3,4
Venezuela 124 2,5
Portugal 116 2,3
Paraguai 88 1,8
Aljeria 70 1,4
Txile 64 1,3
Uruguai 38 0,8
Mexiko 35 0,7
Filipinak 31 0,6
Senegal 27 0,5
Nigeria 20 0,4
Pakistan 10 0,2
Gainerako herrialdeak 368 7,4

6. taula. EAEko nazionalizazioak, nazionalitateen
arabera. 2012

Iturria: EGSM.
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an, gurean ildo nagusiak errepikatu egiten dira, baina ñabardura ba tzuekin. Hala, EAEn Kolonbia
da nazionalitate nagusia, eta ez Ekuador, kolonbiarrak bertakotuago baitaude Euskadin.

7. taula. EAEn nazionalizatutakoak, nazionalizazio-motaren arabera. 2012

Iturria: EGSM.

Bi urteko egonaldiaren ondoren abia tzen dira nazionalizazio-prozesu gehienak; gorago ere esan
dugunez, prozesu hori oso estu lotuta dago latinoamerikarrekin, baina tartean dira orobat EAEn
bizi diren beste zenbait  atzerritar. Are gehiago, gurean erroldatutako latinoamerikarren kopuruak
eta bertan bizi tzen bi urte eman ostean nazionalizatutakoenak oso an tzekoak dira.

Haien a tzetik, ezkontideetako batek espainiar nazionalitatea izan eta hona etorritako  atzerritar
jatorriko senar-emazteak datoz: EAEn nazionalizatutakoen % 11,5. Ondoren, gurean hamar urte-
ko egonaldia egin behar izan duten  atzerritarrak daude –afrikarrak eta asiarrak, batik bat–; eta,
azkenik, askoz a tzerago, Espainian jaiotako  atzerritarrak –% 5,7– eta espainiar nazionalitatea
dutenen bilobak daude –% 0,3–.

8. taula. EAEn nazionalizatutako biztanleak, lurralde historikoen arabera. 2002-2012

Iturria: EGSM.

8. taulan ikus daitekeenez, Bizkaia da nazionalizazio-eskaera gehien jaso tzen dituen lurralde his-
torikoa: eskaeren ia erdiak –% 49,9– lurralde historiko horretan izan dira. A tzetik jarrai tzen diote
Gipuzkoak (% 29) eta Arabak (% 21). Datuokin jarraituz,  atzerritarrei eta nazionalizatutako biz-
tanleei buruzko datuak elkarrekin lo tzen eta aldera tzen dira 4. grafikoan. Grafikoan nabarmena
denez, hiru lurralde historikoen artean ez dago alde handirik, eta gurean erroldatutako  atzerrita-
rrek eta bertan nazionalizatutako herritarrek an tzeko pisua duten lurralde historiko bakoi tzean.

Araban, esate baterako, Gipuzkoan baino  atzerritar gehiago nazionaliza tzen dira; izan ere, jatorri
 atzerritarreko biztanleak askoz errotuago daude Araban Gipuzkoan baino, lurralde historiko horre-
tan migrazioa duela gu txiko fenomenoa baita. 

Azken urteetako nazionalizazioen zifrak gehi tzen badizkiegu gurean bizi diren  atzerritarrenei, eta,
horretan, betiere, kontuan badugu ikuspuntu estatistiko batetik batura horrek ahuldade eta muga

K %
Guztira 4.996 100,0
Bi urteko egonaldia 3.688 73,8
Hamar urteko egonaldia 406 8,1
Espainian jaioa 283 5,7
Senar-emazteak, ezkontideetako bat espainiarra 575 11,5
Espainiarren seme-alabak edo bilobak 14 0,3
Beste motibo batzuk 25 0,5
Ez da inon ageri 5 0,1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Guzt. 02-12 % Guzt.
Euskadi 563 647 885 1.263 1.791 1.857 2.282 2.476 2.535 3.874 4.996 23.169 100,0
Araba 104 133 174 261 334 371 607 506 732 897 769 4.888 21,1
Bizkaia 297 343 506 620 997 963 1.006 1.242 946 2.025 2.622 11.567 49,9
Gipuzkoa 162 171 205 382 460 523 669 728 857 952 1.605 6.714 29,0

77

Fenomenoaren hurbilketa estatistikoa

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:45  Página 77



ugari dituela, kalkulu bat egin eta honako datu hauek lor tzen dira: 2013an EAEn 171.334
 atzerritar bizi ziren; horietatik, 148.165 lagunek a tzerriko nazionalitateari eu tsi zieten, eta
23.169k, berriz, espainiar nazionalitatea eskuratu zuten. 

4. grafikoa. A tzerritarren eta nazionalizatutako biztanleen banaketa, lurralde historikoen arabera. 2013

Iturria: EGSM eta EIN.

9. taula. EAEn bizi diren  atzerritarrak eta bertan nazionalizatutakoak, lurralde historikoen arabera. 2002-
2012

Iturria: EGSM eta EIN.

Ildo horrixe jarraituz, eta  atzerritarren eta bertan nazionalizatutakoen arteko batura guztizko biz-
tanleriarekin erkatuta, EAEn eta hiru lurralde historikoetan bizi diren  atzerritarren ehunekoa ere
kalkulatu dezakegu,  txosten honen atarikoan aipa tzen genuen urpeko iceberg-zatia behar bezala
azter tzeko.

5. grafikoa. Biztanle  atzerritarren bilakaera EAEn eta lurralde historikoetan. 2013

Iturria: EGSM eta EIN.
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5. grafikoan ikus daitekeenez, jatorri  atzerritarreko biztanleen kopurua –hau da, a tzerriko nazio-
nalitatea dutenak gehi bertan nazionalizatutakoak– ia % 8 –% 7,8– da EAEn,  atzerritarrak baino
puntu bat gu txiago. Ildo horixe da nagusi Bizkaian eta Gipuzkoan ere, bi lurralde historiko horie-
tako kopuruak eta EAEkoak oso an tzekoak baitira. Araban, ordea, nabarmena da nazionalizazioek
askoz eragin handiagoa dutela, ehunekoei erreparatuz gero: bertan bizi direnetatik % 8,8
 atzerritarra da, eta % 10,3, berriz, jatorri  atzerritarrekoa (ehunekotan izandako gorakada txoa
Espainiako datuetara hurbil tzen da, Estatuan % 11,7tik % 13,4rainokoa baita igoera). 

Hain zuzen ere, interes handikoa da ikustea apurka-apurka bi kopuru horiek elkarrengandik
aldendu egin direla, eta duela urte gu txi ba tzuk arte  atzerritarren kopurua eta jatorri
 atzerritarrekoena oso an tzekoa zela.

10. taula. Guztizko biztanleriaren bilakaera,  atzerritarrena eta EAEn nazionalizatutakoena. 2003-2012

Iturria: EGSM eta EIN.

2003tik 2007ra bitartean, bi kopuru horien artean bi hamarreneko aldea baino ez zen izan,
baina hurrengo urteetan, bi kopuruen arteko aldea handituz joan da, eta gaur egun puntu bate-
ko aldea dute, immigranteen egoera egonkortu eta haien egonaldiak luzatu izana dela tarteko.
Aurrera begira ere pen tsa tzekoa da joera horrek gora egingo duela, eta bien arteko aldea handi-
tu egingo dela, eta horrek, beraz,  txosten honen hasieran aipatutako distor tsio estatistikoari ere
eragingo diola.

4. Ondorioak

Espainian eta EAEn bizi diren  atzerritarren nazionalizazio-prozesuei buruzko  txosten honetan
ateratako ondorio nagusiak laburbilduko ditugu ondoren, fenomeno hori garran tzi handikoa baita
nazioarteko migrazio-fluxuetan an tzematen diren joerak hobeto eta zeha tzago uler tzeko.

• Lehenik eta behin, azken hamar urteotan nazionalizazio-prozesuetan etengabeko gorakada
izan dela, horixe azpimarratu behar da. Gorakada hori, gainera, nabarmena izan da EAEn
azken urteotan (azken bi urteetan, batik bat). 

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Guztizko biztanleria 2.112.204 2.115.279 2.124.846 2.133.684 2.141.860 2.157.112
Atzerritarrak 49.231 59.166 72.894 85.542 98.524 117.337
Nazionalizazioak 563 1.210 2.095 3.358 5.149 7.006
Atz. + Nazionaliz. 49.794 60.376 74.989 88.900 103.673 124.343
Atzerritarrak (%) 2,3 2,8 3,4 4,0 4,6 5,4
Atzerritar jatorrikoak (%) 2,4 2,9 3,5 4,2 4,8 5,8

2009 2010 2011 2012 2013
Guztizko biztanleria 2.172.175 2.178.339 2.184.606 2.193.093 2.190.230
Atzerritarrak 132.865 139.369 145.256 151.894 148.165
Nazionalizazioak 9.288 11.764 14.299 18.173 23.169
Atz. + Nazionaliz. 142.153 151.133 159.555 170.067 171.334
Atzerritarrak (%) 6,1 6,4 6,6 6,9 6,8
Atzerritar jatorrikoak (%) 6,5 6,9 7,3 7,8 7,8
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• Nazionalitatea eskuratu duten gizon-emakumeen jatorria kontuan har tzen badugu, nabarme-
na da prozesu horretan nagusi latinoamerikarrak izan direla, bai Estatuan bai EAEn jatorri
horretako herritarren kopurua % 75-80 baita. Hori bi arrazoiren ondorio izan da, nagusiki:
batetik, nazionalizazioa lor tzeko kolektibo horrek gainerakoek baino betebehar arinagoak iza-
tea; eta bestetik, latinoamerikarrak Europar Batasunaz kanpoko herritarrak direnez, espai-
niar nazionalitatea eskura tzea fun tsezko elementu izatea haien tzat egonkortasun legala eta
administratiboa lor tzeko. 

• Latinoamerikarrenen aurkako muturrean, jatorriz Europar Batasunekoak diren herritarrak
daude. Gurean, horiek dute nazionalizazio-indize baxuena. Batasunetik etorritakoen estatus
bereziaren ondorio da batez ere hori, nazionalitatea eskura tzeak ez baitakarkie hobekun tza
edo berme handiegirik, beren egoera administratibo eta legalari dagokionez.

• Bi kolektibo horien erdian, egoerarik  txarrenean, afrikarrak eta asiarrak daude, nazionalita-
tea eskura tzeko premia larriagoa izan arren askoz baldin tza zorro tzagoak eska tzen bai -
tzaizkie; izan ere, jatorri horietako herritarrek hamar urte eman behar izaten dituzte gurean
nazionalitate-eskaera egiteko, eta ez bi, latinoamerikarrek bezala.

• Migrazioen errealitateari buruzko argazki gero eta lausoagoa dugu gaur egun, nazionaliza-
zioen gorakadaren eta horrek  atzerritarrei buruzko datuei hain modu desberdinean eragin
izanaren ondorioz. Izan ere, alde batetik, jatorri  atzerritarreko per tsonen kopuruak,
 atzerritarrenen aldean, gora egin du, nabarmen; eta beste alde batetik,  atzerritarren artean
ere, zenbait kolektibok berez legokiekeena baino presen tzia handiagoa dute, eta beste zen-
baitek, berriz, dezente  txikiagoa. 

• Hori dela eta, nabarmen tzekoa da jatorri  atzerritarreko per tsonen kopurua % 7,8 eta
 atzerritarrena % 6,8 liratekeela, baldin eta gurean bizi diren  atzerritarrei bertan nazionaliza-
tutakoen kopurua gehituko bagenie Espainian, hauek dira ehunekoak, hurrenez hurren: %
13,44 eta % 11,7.
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Kapitulu honetan, EAEko bertako biztanleek immigrazioaren inguruan dituzten jarrerei, sinesme-
nei eta per tzepzioei buruzko Ikuspegi Barometroko daturik garran tzi tsuenak aurkeztuko dira.
Barometro hori Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiak egiten du 2004. urteaz geroztik;
2007. urtetik, urtero egin du (Ikuspegi, 2008; 2009; 2010; 2011; 2012). Aldizkakotasun hori
dela eta, erabilitako informazioak hainbat une sozial eta ekonomiko bil tzen ditu, eta krisiak
immigrazioarekiko jarreretan zer-nolako eragina izan duen azal tzen du, jarrera horietan izandako
bilakaeraren ikuspuntutik.

Barometroaren xede nagusia da hobeto jakitea zer iri tzi duten EAEko biztanleek EAEko immigra-
zio-fenomenoari buruz, eta informazio hori bai euskal gizarte osoari bai arlo horrekin zerikusia
duten per tsonei nahiz gaiaren arduradun politikoei helaraztea. Era berean, azterketa-tresna inte-
resgarri bat ematen die migrazioaren fenomenoa ikuspuntu zientifikotik eta akademikotik iker -
tzen dutenei. Immigrazioaren gaineko jarrerei buruzko ikuspegiaz gain, aldera tzeko aukerak ikus-
pegi abera tsago eta zeha tzago bat ematen digu denbora-sekuen tziazioaren bidez, gertatutako
aldaketak aldera tzeko eta haietan eragina duten faktoreetan sakon tzeko.

Barometro horren alderdi teknikoei dagokienez, 1.200 zuzeneko inkesta egiten zaizkie bertako
per tsonei, errore-marjina %+/- 2,82 izanik. Galde-sorta per tsonala da, eta kuotazko laginketa
geruzatu batean oinarri tzen da, habitataren tamaina, adina eta sexua kontuan hartuta. 

2013ko Urtekariko kapitulu honetarako, galde-sortak dauzkan 29 galderetatik itemik garran tzi -
tsuenak eta bertako biztanleen per tzepzio, jarrera eta jokaerak ongien adierazten dituztenak
aukeratu dira. Azterketan, neurri handi batean, eragina izan du egungo testuinguru ekonomiko
eta sozialak. Horretara, uneoro kontuan hartuko da krisiak zer-nolako eragina izan ahal izan duen
kapitulu honetan aurkezten diren iri tziei buruzko datuetan, eta, horretarako, gehiago nabarmen -
tzen dira daturik berrienak.

Kapituluaren egiturari dagokionez, bi atal handi daude. Lehendabizikoan, Barometroan jasotako
emai tza nagusiak aurkeztuko dira; fun tsean: ea immigrazioa arazo tzat har tzen den; immigrazioa-
ren ondorio ekonomikoak; estereotipo ohikoenen azterketa; eskubideak balia tzeko aukera; eta
gizarte har tzaileak aldezten dituen bizikide tza-ereduak. Bigarren atalean, berriz, ondorioena

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:45  Página 83



baita, emai tzen laburpen operatibo  txiki bat egingo da, eta egungo krisi ekonomikoari nahiz
EAEn epe laburrean eta ertainean izan daitezkeen aukerei lotutako zenbait gai interesgarri plan-
teatuko dira. 

1. Immigrazioa arazo gisa, eta haren tamainaren per tzepzioa

Atal honetan, bertakoen ustez Euskadiko arazorik garran tzi tsuenak zein diren aztertuko da.
Inkestatutako bertako biztanleen ustez arazo sozial, politiko eta ekonomiko nagusiak zein diren
galdetu da, sailkapen horretan immigrazioa non dagoen ikusteko. Jakina, arazo ekonomikoak
ager tzen dira lehen postuetan gaur egun, eta, arazo nagusia, alde handiz, gainera, langabezia da,
eta gero eta indar handiagoa hartu du azken urteetan. Bat-bateko hiru eran tzunen guztizkoan,
biztanleen %10,7k dio immigrazioa arazoa dela. Bertakoen %2,3ren ustez, EAEko arazo nagu-
sia da. Maila per tsonalean, gai horren aipamenak oraindik gu txiago dira: EAEko biztanleen
%5,6k dio immigrazioa arazoa dela aipatutako hiru arazo-moten guztizkoan. 

 txartel baten bidez iradokitako arazoei dagokienez, immigrazioa arazo moduan har tzen dutenen
ehunekoa %14,9raino handi tzen da, eta datu horrek adierazten digu immigrazioak, bat-bateko
eran tzunetan ehunekoa hain aipagarria ez izan arren, indar handiagoa har tzen duela arazo
moduan1, beste gai ba tzuen aldamenean jar tzen denean. Bat-bateko galderaren logikari inkesta
egitean nagusi den agenda sozialaren araberako eran tzun-logika dagokio, baina zerrenda bat
ematen denean, proposatutakoaren garran tzi erlatiboaren arabera egiten da aukeraketa. 

2007tik 2012ra arte egindako inkestak oinarri hartuta, ikusten dugu immigrazioa arazo gisa
iradoki tzen denean ehunekoa beti handiagoa dela Euskadik berezkoa duen arazo gisa aurkezten
denean baino, edo askoz handiagoa dela berezko arazo per tsonal moduan aipa tzen denean baino.
Nolanahi ere, i tzuliko gara gai horretara.

2010. urtera arte izandako aldaketei dagokienez, ikusten da immigrazioa arazo moduan har tzen
dutenen kopurua handitu egin dela hiru kasuetan –bat-batean, iradokia eta per tsonala–.
2010ean, kopurua nabarmen handitu zen kasu guztietan. 2011. urtea, ezohikoa izan zen, ez a -
tzera ez aurrerakoa egungo egoera ekonomikoan, immigrazioak arazo moduan behera egin bai -
tzuen, eta kasuren batean, 1. grafikoan ikus daitekeen bezala, krisiaren aurreko urteetakoen an -
tzeko ehunekoak izan bai tzituen. 2012. urtean, berriz, aurreko urteetako ildoari heldu zion
berriz, eta arazo moduan ikusten zutenen ehunekoa igo egin zen; adibide zeha tz bat jar tzeaga-
tik, immigrazioa arazo per tsonal gisa hartu zutenen ehunekoa %6,2 izan zen: 2010ean baino
 txikiagoa, baina gainerako urteetan baino handiagoa.

Handi tze hori bi abiapuntu oinarri hartuta azaldu ohi da. Lehenengoaren arabera, ehunekoa bera
eta  atzerritarren kopurua handi tzeak eragina du horrelako itemetan gerta tzen den aldaketan.
Immigrazioa zenbat eta handiagoa, orduan eta handiagoa arazoa delako kon tzien tzia. Toleran tzia-
atalasea dagoelako premisa onar tzen da: atalase hori igarota, immigrazioa arazo moduan har tzen
da (Aja et alt., 2000; Aubarell eta Zapata, 2004; Ikuspegi, 2009). Bigarren abiapuntuaren ara-

1Zehazki, aipatutako gaiak hauek dira: langabezia, bizi tzaren kostua, pen tsioak, terrorismoa, hazkunde ekonomi-
koa, immigrazioa, delinkuen tzia, abera tsen eta pobreen arteko aldea, sistema sanitarioa eta osasun-sistema, eta
gizarte-elkartasunik eza.
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bera, immigrazioa, arazo gisa, batez ere ekonomia- eta lan-arloko egungo krisi-testuinguru
sozioekonomikoaren ondorioa da. 

1. grafikoa. Immigrazioa Euskadiko arazo moduan har tzeak izan duen bilakaera: bat-batean, iradokia
eta per tsonala. 2007-2012

Iturria: Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia

Era berean, erroldatutako biztanleen kopuruari buruzko iri tziaz eta balorazioaz galde tzen da,
benetako kopurua jakin ondoren: %6,9, 2012. urtean. Are kasu horretan ere (errolda tze-
kopuruak nabarmen zuzen tzen du EAEn bizi diren per tsonen %16 ingururen per tzepzioa), EAEko
biztanleen %60 inguruk pen tsa tzen jarrai tzen du bertan finkatutako  atzerritarrak dezente edo
gehiegi direla. 

Migrazio-bolumena neurriz gain dimen tsiona tze hori alda tzen ez den iri tzia da urteetan zehar, eta
erroldatutako  atzerritarren benetako kopurua benetan zein den jakiteak %20 baino ez du  txiki -
tzen per tsona  atzerritar dezente edo asko daudela uste dutenen ehunekoa; horregatik, bi kopu-
ruak neurri berean ez direla jaisten egiazta tzen da. A tzerritarren ehunekoa herenera jaisten bada,
per tzepzioaren %16tik egiazko %6,9ra,  atzerritarren ugaritasun-bolumenari buruzko usteak ez
dauka zerikusirik bolumenarekin: aldez aurretik hartutako erabakiak dira, estereotipoetan oina-
rritutakoak, eta, nolanahi ere, bolumenak haiek berre tsi eta are areagotu ere baino ez du egiten.
Alderdi, egitate edo datu objektiboek ez dituzte beti baldin tza tzen immigrazioari buruzko per -
tzepzioak, edo ia inoiz ez; ai tzitik, areago dute zerikusia gizartean oso finkatuta dauden arrazoi-
bide eta estereotipo ba tzuei lotutako elementu jakin ba tzuekin ere, eta elementuok lotura han-
diagoa dute errepara tzeko moduarekin izatearekin baino, eta askotan berresten dira iri tzi publi-
koan eta komunikabideetan. 

2. Ondorio ekonomikoak

Barometroaren barruko atal batean, immigra tzaileen etorrerak ekonomiarekin zerikusia duten
zenbait alderditan zer-nolako eragina duen azter tzen da. Bloke horrek oraindik garran tzi handia-
goa har tzen du egungo egoeran, krisi ekonomikoak enplegua murriztea ekarri baitu, eta immigra -
tzailea lehiakide moduan har baitaiteke krisi ekonomikoaren testuinguruan. Zehazki, etorkinen
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kolektiboaren fun tzionaltasun ekonomikoarekin eta lan-merkatuan duen eraginarekin zerikusia
duten alderdiak azpimarratuko ditugu batez ere.

Krisiaren aurreko urteetan, EAEko gizarte-zati handi baten tzat, etorkinak elementu fun tzional bat
ziren ekonomiaren bilakaera eta garapenerako, eta, horrenbestez, ikuspegi nagusiki utilitarista
eta instrumentala lehenesten zen, etorkinen kolektiboaren lan-fun tzionaltasuna azpimarratuta.
Egungo testuinguruaren ondorioz, diskur tso horretan ñabardura gehiago daude. Izan ere, baro-
metroaren historian lehendabiziko aldiz, per tsona gehiagok uste dute ez dela etorkinik behar lan-
ni txo jakin ba tzuetan lan egin dezaten. Zehazki, %41,6k uste du ez dela etorkin gehiagorik
behar; %36,6k, berriz, behar direla uste du. Krisiak galdera horretan izandako eragina agerikoa
da: 2004an, %80k uste zuen immigra tzaileak beharrezkoak zirela sektore ba tzuetan, baina ehu-
neko hori urtez urte jai tsi da; nabarmenago 2009. urteaz geroztik. Horren guztiaren barruan uler-
tu behar dira atal honetako iri tziak.

2. grafikoa. Immigra tzaileak behar ditugu gure ekonomiako sektore ba tzuetan lan egiteko. 2004-2012

Iturria: Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia

Iri tzien bilakaera oso an tzekoa da galde tzen bada ea ekonomiak hobeto fun tziona tzen duen
immigrazioari esker, bertakoek nahi ez dituzten lanpostuak bete tzen dituztelako etorkinek. Eta
hala, 2004. urtean %63 bat zetorren galdera horren edukiarekin, baina ehuneko hori %40,6 da
2012. urtean; hau da, kopuru hori zor tzi urtean 22 puntutik gora jai tsi da ehunekoetan. Era
berean, desadostasuna ia 20 puntu igo da, %17tik %36,9ra aldatu baita.

Era horretan, ikusten da etorkinen lan-fun tzionaltasunari buruzko adostasunak behera egin
duela, eta immigra tzaileak, lan-esparruan, bertako gehienen tzat lehiakide bihurtu direlako per -
tzepzioa zabaldu dela; jakina, iri tzi hori argiago azal tzen da talde behar tsuen eta ahulenetan. 

Ekonomia-arloko ondorio kaltegarriei dagokienez, galdetu da ea immigra tzaileak etor tzeak bere-
kin ekarri duen langabezia handi tzea edo soldatak jaistea. Azpimarra tzekoa da krisi ekonomiko-
ak ez dakarrela berekin iri tzi ezkorren kopurua handi tzea; are gehiago, azken urtean zerbait jai -
tsi da etorkinen ondorioz langabezia handi tzen delako edo soldatak jaisten direlako baieztapena-
rekin ados dauden biztanleen ehunekoa. Lehendabiziko kasuan, 2010. urtean %60,8 zegoen
ados baieztapen horrekin; 2012an, berriz, %54 inguru. Era berean, 6. grafikoan ikusten den
bezala, immigra tzaileak etor tzearen ondorioz soldatak jaisten direlako baieztapenarekin %41,3
zegoen ados 2012an, eta ehuneko hori  txikiena da, 2004ko datuak alde batera u tziz gero. 
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3. grafikoa. Soldata jai tsi egiten da hona bizi tzera eta lanera datozenengatik. 2004-2012

Iturria: Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia.

Hi tz batean, badirudi lan-fun tzionaltasunaren ideiak indarra gal tzen duela nabarmen bertakoen
artean krisi ekonomikoaren ondorioz. Baina, ondorio kaltegarriei buruzko per tzepzioak, krisiaren
hasieran edo are hura hasi baino lehen ere indarra eta garran tzia har tzen ari zen arren, ez du
gora egiten.

Lan-fun tzionaltasunari dagokionez, jai tsiera horretan bi alde ager tzen dira. Alde batetik, immi-
grazioaren beharra onar tzen da; baina, bestetik, ez dira guztiz onar tzen fun tzionaltasun ekono-
miko horren ondorioak. Krisi-egoeran, diskur tso fun tzionalaren ahulezia bera ere sintoma  txarra
izan daiteke, jarrera erreaktiboak indartu eta, dudarik gabe, toleranteak ahuldu egiten dituelako.
Bestela esanda, fun tzionaltasun ekonomikoa ez da onargarritasun soziala bihur tzen, eta, horren-
bestez, immigrazioaren onarpen instrumentala gerta tzen da, baina aldi berean onarpen-egiturak
sortu gabe, immigra tzaileen presen tzia azkenean gogoz bestera onartuko bali tz bezala.

3. Bizikide tza-ereduak eta kultura-aniztasuna 

Atal honetan, bizikide tza-ereduak eta aniztasuna azter tzen dira. Eta, horretara, azter tzen ahale-
gindu da ea bertako biztanleek kultura-truke handiagoaren edo desberdintasunak onar tzearen
aldeko ereduak (adibidez, kultura ani tzeko eredua edo kultura artekoa) lehenesten dituzten, edo,
bestela, jarrera asimilazionistagoak erakusten dituzten eta, horrenbestez, etorkinek ahalegin
handiagoa egin behar duten gizartera tzeko, harrerako lekuan nagusi den kultura onartuz.
Gainera, kolektibo baten eta bestearen arteko interakzio-mailari buruzko ezaugarri ba tzuk ere
aipa tzen dira.

7. grafikoan azal tzen diren datuetan, ikusten da EAEko biztanleek aldezten duten gizartera tze-
eredua asimilazionismora lerratuta dagoela, eta etorkinek egin behar dutela ahaleginik handiena
gizartera tzeko. Eta hala, %25,4k uste du bertakoek beren burua ezagutarazten eta  atzerritarren
ohituretako ba tzuetara egoki tzen saiatu beharko luketela; %58,2, ordea, ez dator bat horrekin.
Gizartera tzeko ahalegina etorkinek egin behar dutela azpimarra tzen duen itemean, ehunekoak
aurrekoen oso bestelakoak dira: %72,4 ados dago etorkinek ahalegin handiagoa egin behar dute-
lako ideiarekin; %7,9, ordea, ez dago ados. Azkenik, gizartea homogeneoagoa edo ani tzagoa iza-
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tea lehenesten den jakiteko itemean, %54,6k uste du hobe dela per tsona guztiek ohitura eta tra-
dizio berak izatea; %22,4k, ordea, kontrako iri tzia du.

4. grafikoa. Bizikide tza-ereduak. 2012

Iturria: Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia

Horrenbestez, badirudi bertakoek argi dutela immigra tzaileen kolektiboak egin behar duela
bizikide tza eta gizartera tzea lor tzeko ahaleginik handiena. Bestela esanda, barometroan lortuta-
ko datuetatik joera asimilazionistako eredu bat ondoriozta tzen da, eta, haren arabera, gizartera -
tzea eta bizikide tzarako egoki tzea noranzko bakarreko prozesu moduan ikusten da, etorkinek egin
behar dutelako ahaleginik handiena, are ahalegin bakarra ere. 

5. grafikoa. Euskal gizartearen tzat, hobe da den-denek ohitura eta tradizio berak parteka tzea. 2004-
2012

Iturria: Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia

Era berean, azpimarra tzekoa da jarrera asimilazionista horiek garran tzi handiagoa hartu dutela
azken urteetan; are gehiago, 2012an, ikuspegi hori gehiago zabaldu da, 5. grafikoan azal tzen
den bezala. Urte horretan, %54,6 ados dago per tsona guztiek ohitura eta tradizio berak izatea
egokiena delako baieztapenarekin, eta %22,4, berriz, ez dago ados. Adostasunaren ehunekoak
nolako bilakaera izan duen kontuan har tzen badugu, urte guztietako handiena da, eta desados-
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tasunarena, berriz,  txikiena. Horrenbestez, badirudi krisi ekonomikoa oso eragin handia izaten
ari dela bertakoek nahi eta eska tzen duten gizarte-ereduan.

Bizikide tza eta bertakoen eta immigra tzaileen arteko interakzio-maila neur tzeko, garran tzi tsua da
neur tzea zer harreman dagoen bi kolektiboen artean, elementu horiek, neurri batean, zan tzu ba -
tzuk emango dizkigutelako gaur egun praktikan gauzagarria den eta etorkizunean gauzagarria
izango den bizikide tza-ereduari buruz. Aisialdian, derrigorrezkoa ez denean, bertakoen %46,1ek
ba tzuetan baino ez du izaten harremana etorkinekin; %25,4k inolako harremanik ez duela dio;
eta %16k askotan izaten du harremana. Aurreko urteetako datuak oinarri hartuta, badirudi bi
kolektiboen interakzio-maila handi tzen ari dela; izan ere, 2004an, %48,1ek zuen harremanen
bat aisialdian etorkinekin, eta inolako harremanik ez dutenen ehunekoak behera egin du, 2008.
urteko %33,3tik egungo %25,4ra. Jakina, harremanak ugari tze horretan etorkinen kopurua han-
ditu izanak eta haiek gehiago finkatu izanak eragina dute, harremanetarako aukera gehiago dago-
elako. Etorkizunean, ikusi beharko da aurrekoak berekin dakarren gizarteari buruzko ikuspegiak
irekiagoak edo kultura-aniztasun gehiagokoak izatea, edo, bestela, bere horretan dirauen joera
asimilazionistako ereduari buruzko iri tziak.

4. Estereotipoak eta eskubideak nahiz zerbi tzuak balia tzeko aukera

Immigrazioari buruzko diskur tsoetan, estereotipoak ager tzen dira askotan iri tzi publikoaren
barruan. Gertaera jakin ba tzuei hedabideetan ematen zaien tratamenduak sendotu egiten ditu
estereotipo horiek, eta, azkenean, immigra tzaileen kolektiboa gizartera tzeko beste arazo bat iza-
ten dira orokorrean. Arazo horretan sakon tzeko, barometroak zenbait galdera jaso tzen ditu berta-
koek immigrazioari dagokionez dituzten estereotipo eta jarrerei buruz. 

6. grafikoa. Immigra tzaileak etor tzeak eragin kaltegarria dauka herritarren segurtasunean/A tzerritarrek
segurtasun falta eta delinkuen tzia areago tzen dute. 2004-2012

Iturria: Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia

Immigrazioa iristea eta delinkuen tzia handi tzea lo tzen dituen estereotipoari dagokionez, azpima-
rragarria da baieztapen horrek gehiengoduna izaten jarrai tzen duela, baina indarra galdu du
nabarmen azken bi urteetan, eta 2012. urtean inoizko ehunekorik  txikiena lortu du, %40,9 ados
dagoelako lotura horrekin, 2004. urtean %55 eta 2010. urtean %61,4 ados egon ondoren.
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Immigra tzaileak egotea eta delinkuen tzia lo tzen dituen estereotipoak gora egin du 2010. urtera
arte. Hala ere, egoki tzat edo desegoki tzat hartu behar duten baieztapena bestela egiten bada,
eta “ atzerritarrek segurtasun falta eta delinkuen tzia areago tzen duten” galde tzen bada, adosta-
sun-ehunekoak behera egiten du %40,9raino 2012. urtean, eta desadostasun-ehunekoa %32,2
inguru da. Nolanahi ere, immigrazioa delinkuen tziarekin eta segurtasunik ezarekin identifika tzen
duen lotura suma tzen da iri tzian.

Bertakoen %44,4k uste du gero jaso tzen dutena baino zerga gu txiago ordain tzen dituztela, baina
%17,7k aurkakoa pen tsa tzen du. Ideia hori gezurta tzen duten azterketa garran tzi tsuak daude
(Espainiako Gobernuko Presidente tzako Bulego Ekonomikoa, 2006; Eusko Jaurlari tza, 2008),
baina EAEko gizartean iri tzi hori gehiengoduna eta nagusia dela ikus daiteke. Ildo berean,
%58,9k uste du gehiegizko onura atera tzen dutela gizarte-babeseko sistematik. 2007tik, berta-
koen artean hamar per tsonatik seik baino gehiagok eusten diote errealitateari buruzko ikuspegi
horri, eta hamarretik bi edo gu txiago ez daude ados uste horrekin.

7. grafikoa. Etorkinek onura handiegia jaso tzen dute gizarte-babeseko sistematik. 2004-2012

Iturria: Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia

Ikusten den bezala, estereotipo zabalduenetako ba tzuk EAEko gizartean ere ager tzen dira. Hala
ere eta aldi berean, azpimarragarria da badirudiela azken urteotan indarra gal tzen ari direla,
indar tsuen 2010. urtean egon ondoren. Nolanahi ere, estereotipo ba tzuk indarra gal tzen ari dire-
la suma tzen den arren, beste ba tzuek indarrean jarrai tzen dute, batez ere gizarte-babeseko sis-
temarekin zerikusia dutenek, krisi-garaian fun tsezko elementu bihur tzen baitira. Horregatik, ez
da harri tzekoa zeinen garran tzi tsuak diren estereotipo horiek, batez ere gizarteko kolektiborik
ahulenen tzat, immigra tzailea argi eta garbi lehiakide moduan ikusten baitute gizarte-baliabide-
ak lortu eta erabil tzeari dagokionez. 

Eskubideak izatea eta immigra tzaileei horretarako ezarri beharreko baldin tzak ere gai garran tzi -
tsuak dira. Alde horretatik, zenbait galdera egiten dira besteak beste honako hauek izateko esku-
bideari buruz: hezkun tza, osasuna, e txebizi tza publikoa, doako lagun tza juridikoa eta familia
berriz bil tzea. Urteetan zehar, joera orokor bat nabaritu da: gehiengoaren ustez, immigra tzaileek
eskubide osoa dute hainbat esparrutan; hezkun tzan eta sanitatean, adibidez. Beste esparruetan,
berriz, gu txienek uste dute immigra tzaile guztiek eskubidea izan behar dutela, eta gehienek diote
eskubidea egoi tza-baimena daukatenen kasuan baino ez dela kontuan hartu behar.

Eta hala, urteetan zehar, EAEko biztanleen %60-70ek esan du immigra tzaile guztiek izan behar
dutela doako osasun publikorako eta seme-alaben hezkun tzarako eskubidea. Hala ere, 2012an
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oso aldaketa garran tzi tsua gertatu zen joera horretan, kasu horietan, hurrenez hurren, ehunekoa
%57,5raino eta %52,8raino jai tsi bai tzen. Jai tsiera hori oso handia da urte bakar batean gerta-
tua izateko, eta adi tzera ematen du bertakoen artean eskubide horiekiko per tzepzioa alda tzen ari
dela, orain arte giza eskubide uniber tsal moduan har tzen bai tziren. Ikuspegi hori oraindik ere
gehiengoarena izan arren, indar handia galdu du, eta badirudi jarrera murriztaileagoak sendo tzen
ari direla, legaltasuna eta ez beste kontu ba tzuk lehene tsita. Osasunaren kasuan, pen tsa liteke
eragina izan ahal izan duela gobernu zentralak legez kontrako administrazio-egoeran dauden
 atzerritarren osasun-eskubideak muga tzeko hartutako erabakiaren ondorioz piztutako eztabaidak.
Hala ere, inkesta honen landa-lana eztabaida hori gertatu baino lehen egin zen, eta, horrenbes-
tez, debatearen eragina oso-oso  txikia izan dela pen tsatu behar dugu. 

8. grafikoa. Etorkinek eskubideak eta zerbi tzuak izateko duten aukera. Hezkun tza. 2004-2012

Iturria: Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia

5. Immigrazio-politika

EAEko erakunde publikoek bertakoen ustez izan beharko lituzketen immigrazio-politikei dagokie-
nez, gehienen iri tziz sar tzen u tzi beharko li tzaieke lan-kontratua duten per tsonei –%61,2–, eta
%8,7 immigra tzaile guztiak oztoporik gabe sar tzearen alde dago. Horretara, EAEko biztanleen
diskur tsoan fun tsezkoa den elementu bat ager tzen da: lana/enplegua. Enplegua izatea, bertako-
en iri tziz, migrazio-fenomenoari ziurtasuna, segurtasuna eta nolabaiteko ordena ematen dion ele-
mentu bat da. Bestela esanda, lana daukana ez dago kalean, ez du deliturik egiten, egin behar
duena eta egin ohi dena egiten du, eta hori argi ager tzen da paragrafo honetan azter tzen ari den
itemean eta an tzekoetan. Lana/enplegua kategoria normaliza tzailea da migrazio-kontuetan.

Hala ere, azpimarratu behar da aztertutako azken urtean joera-aldaketa garran tzi tsu bat sumatu
dela. Aurreko urteetan, %80 inguruk uste zuen sar tzen u tzi behar zi tzaiela lan-kontratua zuten
immigra tzaileei. Baina 2012an kopuru hori %61,2ra arte jai tsi da. Horri dagokionez, azpimarra-
tu behar da 2012an beste eran tzun bat sartu dela, eta horrek eragina izan ahal izan duela jai -
tsiera horretan. Hala eta guztiz ere, badirudi enplegua, immigrazioaren arda tz normaliza tzaile
gisa, indarra gal tzen ari dela krisi ekonomikoa indarrean dagoen eta langabezia handi tzen ari den
honetan; are gehiago datu horiek 9. grafikoan ikusiko ditugunekin erlazionatuz gero.
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9. grafikoa. "Legez kontrako egoeran" dauden etorkinekiko politika. 2008-2012

Iturria: Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia

Esan den bezala, ematen du enplegua dela arazorik gabe sar tzeko pasaportea immigra tzaileen -
tzat, bertakoen ikuspuntutik. Bestaldean, bertan jarrai tzeari eta/edo kanpora tzeari dagokionez,
%20,3k uste du lanik gabe gera tzen diren per tsonak kanporatu beharko liratekeela, baina
%56,6 ez dator bat iri tzi horrekin. Delituren bat egitea, ordea, kanpora tzeko arrazoi argi moduan
har tzen da. Kasu horretan, %63,1 kanpora tzearen alde dago, eta%20, berriz, kontra.

Enpleguaren zentraltasunak indarra gal tze hori legez kontrako administrazio-egoeran dauden
etorkinekin zer politika egin behar den galde tzean ere nabari tzen da. Izan ere, azken urteetan
gehienek, %55-60 inguruk, pen tsatu dute enplegua fun tsezko elementua zela paperak lor tzeko.
2012an, ordea, aldaketa handia gertatu da, eta galdera horretan 17,5 por tzentaje-puntu jai tsi
dira: 2011. urteko %58,6tik 2012. urteko %41,1era. Era berean, azpimarragarria da jai tsiera
horrekin batera nabarmen igo dela legez kontrako egoeran dauden etorkin guztiak kanporatu
behar direlako ustea dutenen kopurua, urte bakar batean haien ehunekoa %8,8tik %21,3ra
aldatu baita. Bestela esanda, bertakoei, immigra tzaileen etorreraz den bezainbatean, segurtasu-
na eta ziurtasuna ematen dien elementu integra tzaile moduan, enpleguak higadura azkar eta
handia izan du.

6. Ondorioak

Azken atal honetan, eta ondorio gisa, barometroaren datu nagusiak laburtuko dira haien bilakae-
ra kontuan hartuta, azken-azken datuak nabarmenduko dira, 2012koak, eta aurreko urteetakoe-
kin alderatuko dira, krisiak immigrazioarekiko jarreretan izandako eragina hein batean neurtu
ahal izateko. 

Gizarte-ereduari eta eredu horrek aniztasunarekin duen zerikusiari dagokienez, azpimarra tzekoa
da EAEko gizarteak jarrera argi eta garbi asimilazionistak dituela bizikide tzaren fun tsezko ele-
mentuetan. Jarrera horiek finkatu egin dira azken 2-3 urteetan. Alde horretatik, interesgarria da
azpimarra tzea jarrerak askoz aldekoagoak direla kultura-aniztasunaren elementu azalekoenetan,
adibidez, jate txeak edo saltokiak ireki tzeari dagokionez, eta, horrenbestez, kultura-aniztasun epi-
dermikoz estalitako gune asimilazionistaren irudia nabarmen tzen da. Ez du ematen krisi ekono-
mikoak eragin handirik duenik joera horietan. Gauza bera gerta tzen da estereotipoekin, adibidez,
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immigrazioak segurtasunik eza areago tzen duelako ustearekin, gehienena izan arren, indarra
galdu baitu azken urtean.

Aldaketak nabari tzen dira lan honetan landutako beste zenbait alderditan. Adibidez, immigrazioa
arazoa delako per tzepzioa zabaldu egin da, batez ere ikerketa honetan aztertutako azken urtean
(2012). Era berean, jai tsiera handia nabari tzen da immigra tzaileen lan-fun tzionaltasuna eta eko-
nomian daukaten eragin onuragarria azpimarra tzen dituen iri tzian, aurreko urteetan indar han-
diagoa izan ondoren, indarra galdu baitu azken bi urteetan.

Izan ere, krisiaren eragin horretan, bilakaera kontuan hartuta, azpimarragarriak diren zenbait
desberdintasun daude. Krisiak EAEko immigrazioarekiko per tzepzioetan izandako eraginaren
lehen zan tzuak 2010ean nabaritu ziren, fenomenoaren aurkako jarrerak zabal tzean. 2011. urtea
ez aurrera ez a tzerakoa izan zen, are ezohikoa ere, krisi ekonomikoaren erdi-erdian jarrerek hobe-
ra egin zutelako; are gehiago, aurreko urtean hasitako joera eten egin zuten modu harrigarrian.
2012an, ordea, krisi ekonomikoaren eragina neurri handiagoan sumatu zen, 2010ean agertuta-
ko joerak areagotu egin ziren, bai eta noranzkoa alda tzen ari zela adi tzera eman zezaketen beste
ba tzuk agertu ere.

2012an nabaritutako aldaketa garran tzi tsuenen artean, enpleguak immigrazioa legitima tzen
duen diskur tsoaren arda tz gisa indarra galdu izana dago. Oraindik ere elementu nagusia da zen-
bait kontu justifika tzeko (besteak beste, immigra tzaileen etorrera eta legez kontrako egoeran
dauden per tsonek egoi tza-baimena lor tzea), baina item horiek, hurrenez hurren, 15,2 eta 17,5
por tzentaje-puntu galdu dituzte urte bakar batean. Horretara, migrazioa onar tzeko elementu
nagusiak indarra galdu du, eta haren ahalmen normaliza tzailea ahuldu egin da gaur egun. Neurri
handi batean, aurreko hori krisiaren eraginagatik gertatu da, eta ideia immigrazioari buruzko
ikuspegi fun tzionalean oinarri tzen delako, ikuspuntu horrek immigrazioari buruz ikuspegi hidrau-
likoa izatea baitakar berekin, eta haren arabera, lan-merkatuak une bakoi tzean dituen premiek
baldin tzatu behar dute immigra tzaileen kopurua. Horretara, azpimarragarria da immigrazioa
legitima tzen duen elementu nagusia ikuspegi instrumental eta, beraz, mugatu batean oinarritu-
ta egotea, gizartearen eta ekonomiaren egoerak asko baldin tza tzen duelako ikuspegi hori, eta
litezkeen beste argudio legitima tzaile ba tzuetatik kanpo gera tzen delako.

Jai tsiera horrekin batera, immigrazioaren legitimazioa legezko egoera eta egoi tza-baimena izate-
an oinarri tzen duten per tzepzioek indarra hartu dute, besteak beste osasunerako eta hezkun -
tzarako eskubideak izateko aukerari buruzko itemetan ikusten den bezala. Aurreko urteetan, ber-
tako guztiz gehienek pen tsa tzen zuten bi gizarte-eskubide horiek immigra tzaile guztiei eman
behar zi tzaizkiela. Hala ere, 2012an iri tzi horrek, nahiz eta oraindik gehienena izan, indarra
galdu du, eta, aldi berean, eskubide horiek egoi tza-baimena duten immigra tzaileei soilik eman
behar zaizkiela pen tsa tzen duten per tsonen kopuruak gora egin du. Aldaketa hori honako hone-
tan ere ikusten da: handitu egin da legez kontrako egoeran dauden immigra tzaileak kanporatu
behar direla uste dutenen kopurua.

Horrenbestez, aldaketa bat gertatu da legitima tzeko diskur tsoan: enpleguaren ziurtasun eta
egonkortasunetik legezko egoera eta egoi tza-baimena izateak ematen duen segurtasunera.
Badirudi egokia dela pen tsa tzea krisia eragin erabakigarria izaten ari dela bilakaera horretan; are
gehiago, arrazoibide legalista horrek baliabideak lehenespen nazionalean oinarrituta eslei tzeko
mekanismoen aldeko jarrerak ezkuta di tzake.
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Beraz, ematen du oparotasun ekonomikoan eta enpleguan –berria zenaren aurrean, hau da,
 atzerritarren immigrazioaren aurrean, segurtasuna eta ordena berma tzen zituen elementu gisa–
oinarritutako ikuspegi batetik bestelako garai batera alda tzen ari garela, eta garai horretan krisi
ekonomikoa nagusi ager tzen dela, eta enplegua indarra gal tzen ari dela legearen mesedetan
–administrazio-egoera–, eta horretaz guztiaz egin dezakegun interpretazioa da lehenespen nazio-
nalaren alde egiten dela neurri batean, edo, behin tzat, bertakoak eta  atzerritarrak nolabait
bereiztearen alde, gizarte-eskubide ba tzuetan gertatuko murrizketak ikusita eta baliabide publi-
koak mugatuak direla kontuan hartuta.
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Euskal biztanleriak a tzerriko immigrazioari buruz zehazki zer uste, iri tzi, jarrera, balio eta abar
dituen jakiteak bide ematen digu haren jokabidea hobeto azal tzeko, errealitate soziala oro har
hobeto uler tzeko, etorkizuneko gizarte-egoerak aldez aurretik ikusteko eta ekin tzak planifika -
tzeko; ho ts, nahi ez ditugun jokabideei aurre har tzeko ekin tzak, bai eta bizikide tza-arazoen sin-
tomak dituzten jokabideak zuzen tzeko ekin tzak ere.

Ikuspegi - Immigrazioaren Euskal Behatokiak urtero abian jar tzen duen barometroa zinez tresna
bikaina da, aukera ematen baitugu euskal biztanleriak a tzerriko immigrazioari dagokionez zer
per tzepzio eta jarrera dituen jakiteko eta, bide batez, “tenperatura” har tzeko eta joerak zein
diren jakiteko.

Zergatik horrenbeste interes eta horrenbeste ahalegin zehazki jakiteko zer iri tzi, jarrera, balio,
sinesmen eta jokabide dituen euskal biztanleriak a tzerriko immigrazioarekiko? Bada, sine tsita
gaudelako hori fun tsezkoa dela kohesioa, desberdintasunen murrizketa eta bereizkeriaren aurka-
ko borroka oinarri tzat dituen gizarte baten zimenduak jar tzeko eta sendo tzeko.

Euskal biztanleriak a tzerriko immigrazioari dagokionez egiaz zer jarrera eta jokabide dituen jaki-
teak eta jatorriagatiko, etniagatiko eta arrazagatiko xenofobia-, arrazakeria-, bazterkeria- eta
bereizkeria-arazoak hautemateak bide eman behar digu estrategia, egitasmo eta ekin tza ba tzuk
diseina tzeko eta bidera tzeko, xede dutenak kulturarteko bizikide tza askotarikoa, irekia, malgua
eta tolerantea erabat eta egiaz gara tzea.

Ikuspegik urtero-urtero jar tzen du abian bere barometroa, a tzerriko immigrazioarekiko per -
tzepzioei eta jarrerei buruzkoa, gaur egungo formatuan, 2007az geroztik1. Horri esker, urtez urte-
ko informazio xehea dugu, bai eta euskal biztanleriak a tzerriko immigrazioarekiko dituen iri tzien
eta jarreren bilakaerari buruzko informazioa ere.

Immigrazioarekiko toleran tzia-indizea
José Antonio Oleaga Páramo
Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia

1Gorka Moreno eta Xabier Aierdi irakasleen koordinaziopean Ikuspegiak - Gizarte Gaien Behatokiak egindako
2010eko Euskadiko Immigrazioaren Urtekarian, xehetasunez azaldu genuen zer ezaugarri dituen barometro bakoi -
tzak, bai eta nola egiten dugun toleran tzia-indizea ere. Barometro horien bidez lortutako informazioa laburbil tzen
du indize horrek. Halaber, Ikuspegiak - Gizarte Gaien Behatokiak dagokion barometroaren  txosten bat egiten du
urtero-urtero (eskuragarri dago pdf formatuan behatokiaren webgunean). Bertan, xehe-xehe azal tzen dira denbo-
ra-tarte bakoi tzaren datuak eta gerta tzen ari diren joerak.
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Ez ditugu inkesta horien xehetasun teknikoak aztertuko, baina, edonola ere, gogoraraziko dizue-
gu gehienak inkesta kuantitatiboak direla, euskal biztanleriaren lagin adierazgarri bat jaso tzen
dutela (1.200 inkesta) eta normalean udaberrian egiten direla.

Barometro bakoi tzak 110 galdera ditu, gu txi gorabehera. Galdera horiek zehaztasun handiz jaso -
tzen dituzte euskal biztanleriak  atzerritarren etorreraren gainean dituen per tzepzioak eta jarre-
rak. Hainbat arlori buruzko informazioa jaso tzen dugu: etorkin-kopuruaren per tzepzio subjekti-
boa; immigrazioa gizarte-arazo tzat (iri tzi publikoa) eta norbanakoaren arazo tzat (norbanakoaren-
gan duen eragina) har tzea; inkestatuen iri tziz, zer eragin duen a tzerriko immigrazioak euskal eko-
nomian, euskal kulturan eta gizartean, eguneroko bizikide tzan (ikuspuntu praktikoa) eta bizikide -
tza-eredu desiragarrian (ikuspuntu teorikoa); jatorri ezberdineko a tzerriko etorkinei lotutako este-
reotipo negatiboak egotea;  atzerritarrek eskubideak eta zerbi tzuak eskura izateari buruzko iri tzia
(ongizate-estatuan parte har tzea); hainbat jatorritako gizabanakoen eta taldeen arteko harrema-
nak, eta trukeak areago tzea; immigrazio-politiken ikuspuntutik, zer jarrera hartu behar duen gure
gizarteak immigrazioari dagokionez; etab. Urtez urte ikusitakoak ikusita, gauza ba tzuk nabar-
mendu nahi ditugu:

• Euskal biztanleria anbibalentea da: euskal biztanleriaren eran tzunek argi uzten dute
kontu ba tzuetan adierazpenak, jarrerak eta jokabidek argiki irekiak, ziurrak, i txaropen -
tsuak eta toleranteak direla, eta, beste kontu ba tzuetan, xenofoboak eta intoleranteak,
euskal gizartearen beldurren, mesfidan tzaren eta ziurgabetasunaren erakusgarri. Kontu
ba tzuetan, euskal biztanleria oso irekia eta tolerantea da, eta, beste ba tzuetan, gai -
tzespen- eta intoleran tzia-jarrerak ditu. 

• Euskal biztanleria ez da guztiz homogeneoa: denok ez dugu modu berean bizi a tzerriko
immigrazioa. Ba tzuek, oro har, per tzepzio, jarrera eta jokabide irekiagoak eta tolerante-
agoak dituzte; aldiz, beste ba tzuek, oro har, jarrera kritikoagoak eta mesfidatiagoak
dituzte, bai eta gai tzespen-jarrera nabariagoak ere, eta portaera eta jokabide intoleran-
teak eta bazter tzaileak. 

• Ez dirudi muturreko jarrerarik dagoenik: ez dugu aurkitu argi eta garbi muturreko gai -
tzespen-, intoleran tzia- edo xenofobia-jarrerak dituen gizarte-talderik. Gerta daiteke
gizabanako ba tzuek horrelako jarrerak izatea, baina jarrera horiek ez daude talde edo
gizarte-talde jakin bati lotuta. 

A tzerriko immigrazioarekiko per tzepzioen eta jarreren fenomenoa eta euskal errealitatea konple-
xua izaki, argi zegoen erreminta osagarri bat behar genuela, interpreta tzeko sinpleagoa eta erra-
zagoa, aztergaiaren ikuspegi panoramiko bat emango ziguna. Horrexegatik sortu genuen a tzerri-
ko immigrazioarekiko toleran tziaren indize bat, euskal biztanleriaren toleran tzia-maila neurtuko
eta laburbilduko zuena. Kasu honetan, toleran tziak hauxe esan nahi du:

• euskal biztanleriak  atzerritarren kolektiboekiko duen enpatia-gaitasuna, estereotipo
negatiboekiko erreaktan tzia, “besteenganako” konfian tza eta “gu” osa tzen dutenekiko
malgutasuna (nazionalismo metodologikoa gaindi tzea). 

Gure indizea egiteko, 60-65 galdera inguru aukera tzen ditugu (lehenengo urtean, gu txixeago),
eta urtero erabil tzen ditugu (galderaren bat edo beste ken tzen edo gehi tzen badugu ere). Galdera
horiek 10 arlotan mul tzokatuta daude, eta eran tzunak behar bezala aztertu ostean, 0tik 10era
arteko puntuazioa ematen diegu arlo bakoi tzean. Eta arlo guztiak batuta, per tsona bakar batek
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60-65 galdera horiei ematen dizkien eran tzunak 0tik 100era bitarteko balio bakar baten bidez
jaso tzen ditugu; 100 puntu dagozkio a tzerriko etorkinekiko jarrera irekienari eta toleranteenari,
eta 0 puntu gai tzespen eta intoleran tzia handienari.

1. grafikoan ikusten da zer bilakaera izan duen toleran tzia-indizeak urte hauetan. Toleran tzia-
indizea 2012ko 53,62 puntuen eta 2008ko 58,74 puntuen artean ibili da. Horrek esan nahi du
euskal biztanleriak tarteko jarrerak izan dituela urte hauetan eta, a tzerriko etorkinen etorrerare-
kiko toleran tziari dagokionez, “nahiko eskas” bat lortu duela. Ezin dugu esan euskal gizartea oso
tolerantea izateagatik nabarmen tzen dela, ez eta intoleran tzia-zan tzu argiak dituela ere. Oro har,
esan dezakegu euskal biztanleriaren per tzepzioak eta jarrerak tolerante samarrak direla baina
asko hobetu daitezkeela. 

1. grafikoa. Toleran tzia-indizea: 2007tik 2012ra arteko barometroak2

Iturria: egileek egina.

1. grafikoan, aztertutako aldiko (2007tik 2012ra arteko) puntuazioak ageri dira. Grafikoari arre-
taz errepara tzen badiogu, ikusiko dugu, gorabehera handirik egon ez arren, badaudela ezberdin-
tasun interesgarri ba tzuk; batez ere, ezberdintasun horiek testuinguru aski ezberdin batean ger-
tatu badira. Alegia, 2007ko eta 2008ko puntuazioak ekonomia-garapen handiko garai bati
dagozkio: BEG (Espainiakoa eta Euskadikoa) hazi egin zen, a tzerriko etorkin ugari etorri ziren eta
gure ekonomiako sektore ba tzuek langileak behar zituzten; sektore horiek, fun tsean, prestakun -
tza eskaseko langileak eska tzen zituzten, eta ordainsari apalak ematen. 2009ko, 2010eko,
2011ko eta 2012ko balioak, aldiz, ekonomiaren eta ongizate-estatuaren arloan gure inguruan
ezagutu dugun krisialdi handienari dagozkio. 1929ko krisiarekin eta krisi horren ostean mun-
duan izan zen depresio handiarekin soilik konpara dezakegu krisialdi hori.

Lehenengo aldian, ho ts 2007tik 2008ra bitartean, etorkinak gure erkidegora etor tzearen onurak
ziren nagusi; batez ere, onura ekonomikoak (lehen bertakoek egiten zituzten lan gogorrak egite-
ko langileak), baina baita sozialak (per tsona gehiago pen tsio-sistemari eusten lagun tzeko) eta
afektiboak ere (gure haurrak eta adinekoak zain tzen lagun tzen ziguten per tsonak, eta haurren eta

22007ko datua kalkulu bat da; izan ere, barometro horretan ez zeuden 2008tik aurrera toleran tzia-indizea osatu
zuten galderetako asko. 
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adinekoen bizi-kalitatea eta gurea handi tzen zutenak). Toleran tzia-indizea 59 puntura iri tsi zen
ia.

Urte horretan bertan, ho ts, 2008an, krisia iri tsi zen (Espainian, urteko lehenengo hiruhilekoan
nabaritu zen; Euskadin, berriz, hirugarren hiruhilekoan), eta krisiak zeharo aldatu zuen egoera.
Orduan txe egin zuten lehenbiziko aldiz okerrera a tzerriko immigrazioari dagokionez euskal biz-
tanleriak zituen per tzepzio orokorrak eta jarrerak. Urte horretan, gure indizea 57,18 puntutan
gelditu zen, eta, 2010ean, behera egiten jarraitu zuen, 56,65 puntura arte, krisia areagotu, lan-
gabezia handitu eta ongizate-estatuaren murrizketak are nabariago bilakatu ahala. 

Edonola ere, Espainiako eta Euskadiko BEGek hazkunde positiboa izan zuen, batez ere 2010eko
bigarren erdian eta 2011ko hasieran, eta ekonomia-susperraldi horrek baikortasuna ekarri zuen
eta pen tsarazi zigun krisia amaitu zela eta berriro lortuko genuela higiezin-, kreditu- eta finan -
tza-burbuila ezagunaren aurreko ongizate-maila.

2011ko amaieran eta 2012ko hasieran, ekonomia-hazkundea bertan behera gelditu zen berriro
ere, ekonomia a tzeraldian erori zen berriro ere, langabeziak eta laneko gatazkek gora egin zuten,
neurriak hartu zituzten Espainiako eta Euskadiko ekonomia doi tzeko, hainbat gizarte-murrizketa
egin zituzten eta gure ongizate-estatuak galerak izan zituen. Hori guztia lur ezin hobeagoa izan
da a tzerriko immigrazioarekiko estereotipo negatiboak erna tzeko eta zabal tzeko, muturreko por-
taera eta jarrera intoleranteak indar tzeko eta muturreko jokabide bazter tzaileak eta diskrimina -
tzaileak sendo tzeko. 

Gure 2012ko barometroak egoera hori jaso zuen, bai eta ongi jaso ere, eta ordura arteko toleran -
tzia-zifra apalena eman: 53,62 puntu.

Irudipena dugu behea jo dugula, eta senak eta —hau ere esan beharra dago— lehenengo datuek
esaten digute indizearen balioa hobetu egingo dela 2013ko barometroan, etorkizunari begira
euskal gizarteak duen konfian tza gero eta handiagoaren adierazgarri.

Izan ere, datuak ikusita, sine tsita gaude gure toleran tzia-indizea euskal gizartearen gogo-aldar-
tearen arabera mugi tzen dela, bai eta euskal gizarteak etorkizunari begira duen konfian tza- eta
zalan tza-mailaren adierazle ona dela ere. Hortaz, gogo-aldarte izuti, mesfidati eta zalan tzaz bete-
tako batek a tzerriko immigrazioarekiko toleran tzia-maila apala du: zalan tzaz betetako etorkizun
bati egin behar diogu aurre, eta langabe gehiago ditugu, eta lan gu txiago, aberastasun gu txiago,
premia-egoeran dauden per tsona gehiago, gizarte-zerbi tzuetarako baliabide publiko eta pribatu
gu txiago eta abar. Testuinguru horretan, etorkinak lehiakide tzat har tzen ditugu, bai eta arrisku -
tzat ere; batez ere, egoera okerrenean dauden sektoreen tzat, premia gehien eta zailtasunei aurre
egiteko baliabide gu txien dituzten horien tzat.

Aldiz, etorkizunari begira i txaropen eta baikortasun handiagoa adierazten duten gogo-aldarteek
toleran tzia-maila handiagoa izango dute gure indizean. Hori dela eta, iragar tzen dugu 2013an
indizeak hobera egingo duela eta halaxe jarraituko duela, baldin eta gure gizartearen eta inguru-
nearen ekonomia-egoerak ere hobera egiten badu.

Baina orobat hobetu di tzakegu per tzepzioak, jarrerak eta jokabideak, baldin eta, ekonomia alde
batera u tzita, jaramon egiten badiegu xenofobia- eta intoleran tzia-adierazpenei eta indarrez aurre
egiten badiegu estereotipoei, aurreiri tzizko jarrerei eta jokabide bazter tzaileei eta ez badiegu
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gailen tzen uzten, arriskuan jar baitezakete gizarte-kohesioa eta bizikide tza, berdintasunari kalte
eginez.

Edonola ere, urte hauetan ikusi dugu per tzepzioak, jarrerak eta jokabide-joerak zinez irmoak dire-
la: ekonomia-krisiak gogor jo duen arren, gure jarrerak ez dute nabarmen egin okerrera. Hein
batean, horren arrazoia da euskal gizarteak eta bertako agintari politikoek —horietako ba tzuk oso
kritikagarriak dira, batez ere Espainian; izan ere, ez dute batere etikarik eta lo tsarik— eran -
tzukizunez jokatu dute (hauteskunde-garaiko zorigaiztoko esku-har tze bat edo beste —agudo
zuzendua— alde batera u tzita), eta ez dute errudunik eta sorginik bilatu errudunik eta sorginik
ez dagoen lekuan. Lasaitasuna eta baretasuna izan dira nagusia, eta euskal gizarteak, oro har,
heldutasunez jokatu du: ez die etorkinei ego tzi gu, herritar xeheak, gaindi tzen gaituen egoera
baten errua. Egoera horrek beste ezerekin baino zerikusi handiagoa du XXI. mendearen hasieran
lasai-lasai ibili den klase finan tzario eta politiko jakin baten diru-gosearekin, eskrupulu ezarekin
eta etika gabeziarekin.

Gatozen berriro barometroek ematen dizkiguten datuetara. Toleran tzia-indizea osa tzen duten
hamar arloak azter tzeak bide ematen digu xehetasunez azter tzeko, eskalaren joera orokorraren
barruan, aztertutako denbora-tartean arlo bakoi tzean dauden jokabideak. Azpimarra tzekoa da
indize par tzialek zer arlotan egin duen hobera (joera orokorrak okerrera egin badu ere), zer arlok
egin duten etengabe okerrera eta zer arlok ez duten aldaketa handirik izan urteetan zehar.

2. grafikoak erakusten digu zer bilakaera izan duten arlo bateko eta besteko indize par tzialek.
Hau azpimarratu nahi dugu:

• Immigrazioa arazo tzat har tzeari dagokionez, euskal iri tzi publikoak argi eta garbi egin du
hobera denbora-tarte horretan eta immigrazioa arazo tzat har tzeari u tzi dio. Ez dago
zalan tzarik: euskal gizarteak ez du arazo tzat har tzen a tzerriko immigrazioa. Gaur egun,
gure erkidegoak arazo aski garran tzi tsuagoak ditu; ez du zen tzurik immigrazioa horieta-
ko bat dela pen tsa tzeak. 

• Immigrazioak euskal gizartean kulturaren aldetik izan dezakeen eraginaren per tzepzioa-
ri dagokionez, euskal gizartearen jarrera tolerantea eta konfian tzazkoa da (6 puntutik 7
puntura bitarte), eta nahiko egonkorra. Dena den, azken urteetan, balioak zer txobait
apalagoak dira. Etorkinek eskubideak eta zerbi tzuak eskura tzeari dagokionez, gai hori
kezkagarriagoa da; izan ere, ikusi dugunez, nahiz eta euskal gizarteak oraindik ere jarre-
ra toleranteak izan (6 puntu inguru), argi dago azken urtean jarrerek okerrera egin dute-
la.

• Euskal gizartearen jarrerak, sinesmenak eta iri tziak ez dira askorik aldatu. Dena den,
euskal biztanleriak toleran tzia eta konfian tza gu txixeago du (5 puntu inguru), gai hauen
per tzepzioari dagokionez: etorkin-kopurua, etorkinen eta bertakoen arteko harremaneta-
rako eremuak eta etorkinen etorrerak euskal gizartean dituen eta izan dituen erabateko
eraginak.

• A tzerriko immigrazioak euskal ekonomian duen eraginaren eta immigrazio-politiketan
hartu behar dugun jarreraren per tzepzioari dagokionez, euskal biztanleriaren jarrerek
okerrera egin dute apur bat urte hauetan. Euskal biztanleriak konfian tza gu txiago du
immigrazioaren eragin positiboetan. Dena den, balio ertainei eusten die (5 puntu ingu-
ru).
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2. grafikoa. Arloen bilakaera: 2008tik 2012ra arteko indizea3

Iturria: egileek egina.

• Amai tzeko, bi arlo ekarriko ditugu hizpidera; izan ere, bi arlo horietan, euskal gizartea-
ren jarrerek okerrera egin dute, eta toleran tzia-maila arlo guztietatik apalena da (4 pun-
tutik behera). Euskal biztanleriak a tzerriko immigrazioarekiko dituen estereotipo negati-
boez ari gara, bai eta jarreren eta iri tzien bidez agerian jar tzen dituzten bizikide tza-
ereduez ere. Eredu horiek gero eta jarrera intran tsigente, uzkur eta intoleranteagoak jar -
tzen dituzte agerian. 

Euskal biztanleria bereizten duten aldagaiak

Esan dugunez, ez dugu hauteman euskal biztanleriaren artean gizarte-kolektiborik edo 

-talderik, muturreko jarrerak eta jokabideak dituenik; batez ere, jarrera xenofoboak, gai tzespen-
jarrerak eta muturreko jarrera intoleranteak dituenik; eta ez dugu uste halakorik dagoenik. Dena
den, gerta daiteke horrelako an tzeko jarrerak dituzten per tsonak aurki tzea.

3Ez ditugu 2007ko datuak. 
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Horiek horrela, konturatu gara aldagai ba tzuek bereizi egiten dituztela per tzepzioak, iri tziak, sen -
tsazioak, jarrerak, jokabideak, aurretiko joerak eta abar euskal biztanleriaren artean. Urte haue-
tan zehar, guru tzaketa-aldagaiak erabili ditugu aldagai-mul tzo batekin. Aldagai horiek dira sozio-
demografikoak (sexua, adina, habitata, ikasketak eta, orain, lurraldea ere bai), sozioekonomiko-
ak (e txeko diru-sarrerak, ekonomia-egoerarekiko asetasun-maila, lanbidea/jarduera ekonomikoa,
estatusa) eta ideologikoak eta identitateari lotutakoak (hizkun tza, erlijioa, ideologia politika,
nazionalismo-maila, identitate-sentimendua). 2012an, aldagaiak guru tza tzeko, beste bi galdera-
mul tzo gehitu ditugu: mul tzo batean, nortasunari lotutako aldagaiak daude (baikortasun-maila,
bizi tzan arrakasta izatearen per tzepzio subjektiboa, etorkizunarekiko i txaropenak, ingurune-
mota), eta, bestean, kulturartekotasunari lotutako aldagaiak (bizilekua –auzoa–, etorkinekin
duten elkarreragin-maila eta kulturartekotasun biografikoaren maila). 

1. taula. Toleran tzia-indizeari lotutako aldagaiak

Iturria: egileek egina.

Aldagai horiek a tzerriko immigraziorekiko toleran tzia-mailarekin guru tzatu eta lortutako aldagai
biko azterketek adierazten digute aldagai horietako gehienetan badela lotura adierazgarri bat.
Sexuak, habitatak eta hizkun tzak soilik hu ts egin dute urte hauetakoren batean, norbanakoen
arteko ezberdintasunak azal tzeko orduan.

42007an eta 2008an, ez genuen jaso habitataren aldagaia.
52012ra arte, ez dugu lurraldearen aldagaia ustiatu.
6Aldagai hauek guru tzaketa-aldagai gisa sartu ditugu 2012an: baikortasun-maila, bizi tzako arrakasta, etorkizunare-
kiko i txaropenak, ingurunearen indarra, auzo-mota, etorkinekiko elkarreragina eta kulturartekotasun-maila.

Esanahi-maila 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sexua 0,002 0,001
Adina 0,000 0,000 0,000 0,004 0,001 0,000
Habitata --------4 ------- 0,000 0,001
Ikasketak  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Lurraldea --------5 -------- -------- -------- -------- 0,003
Hizkuntza 0,000 0,010 0,000 0,000
Erlijioa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Ideologia 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
Nazionalismoa 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002
Identitate-sentimendua 0,023 0,000 0,000 0,004 0,000 0,001
Diru-sarrerak 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
Ekonomia-egoera: asetasun-maila 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Lanbidea 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Estatusa 0,000 0,000 0,003 0,005 0,000 0,000
Baikortasun-maila --------6 -------- -------- -------- -------- 0,000
Bizitzan arrakasta izatea -------- -------- -------- -------- -------- 0,000
Etorkizunarekiko itxaropenak -------- -------- -------- -------- -------- 0,000
Ingurunearen indarra -------- -------- -------- -------- -------- 0,000
Auzo-mota -------- -------- -------- -------- -------- 0,000
Elkarreragina etorkinekin -------- -------- -------- -------- -------- 0,000
Kulturartekotasun-maila -------- -------- -------- -------- -------- 0,000
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Oro har, profil ba tzuk ezar di tzakegu, gure indizean balio handiagoak edo  txikiagoak dituzten per -
tsonei dagozkienak, ho ts, a tzerriko immigraziorekiko toleran tzia-maila handiagoa eta apalagoa
duten per tsonei dagozkienak. Horixe ikus dezakegu 2. taulan, hain zuzen. Ez dugu kategorikoak
izan nahi; dena den, urte hauetako datuek pen tsarazten digute profil horiek onargarriak eta egon-
korrak direla eta bere horretan hartu behar ditugula; iri tzi, jarrera eta jokabide ba tzuk izateko pro-
babilitate estatistiko handiagoa edo  txikiagoa duten taldeak dira. Edonola ere, gure asmoa ez da
azalpen deterministak edo kausalak ematea.

2. taula. Toleran tzia-indizearen arabera, immigrazioarekiko toleran tzia-maila ezberdinak dituzten talde-
profilak

Iturria: egileek egina.

Tolerantzia-maila apalagoa duten
pertsonen profila

Aldagaia
Tolerantzia-maila handiagoa duten

pertsonen profila

65 urte eta gehiago Adina 18 urtetik 44 urtera bitarte
Lehen mailako ikasketak, gehienez Ikasketak Erdi- eta goi-mailako unibertsitate-ikasketak 
Erdaldunak Hizkuntza Euskaldunak

Katolikoak, praktikanteak izan edo ez Erlijioa
Agnostikoak, ateoak edo erlijioarekiko axolarik

ez dutenak 

Eskuindarrak Ideologia Ezkertiarrak eta zentro-ezkertiarrak

Espainiar nazionalistak Nazionalismoa
Nazionalismoarekiko axolarik ez duten pertso-

nak; euskal nazionalistak, muturrekoak eta
moderatuak

Soilik espainiar sentitzen diren pertsonak, eta
euskaldun baino gehiago espainiar sentitzen
direnak

Identitate-sentimendua
Soilik euskaldun sentitzen direnak, espainiar

baino gehiago euskaldun sentitzen direnak, eta
espainiar bezain euskaldun sentitzen direnak 

1.000 € hileko, gehienez Diru-sarrerak
2.500 € baino gehiago hileko 

(1.800 € baino gehiago hileko)

Ez daude pozik beren gaur egungo ekonomia-
egoerarekin

Ekonomia-egoera
Pozik daude beren gaur egungo ekonomia-ego-

erarekin

Etxeko eginbeharrak egiten dituzten pertsonak,
erretiratuak, pentsiodunak eta errentadunak 

Lanbidea
Ikasleak (eta egoera-aktiboan dauden pertso-

nak)

Baxua (ertain-baxua) Estatusa Altua eta ertain-altua 
Ezkorrak Baikortasuna Baikorrak
Ez dute arrakastarik bizitzan Arrakasta Arrakasta dute bizitzan
Itxaropen txarrak Etorkizuna Itxaropen onak (arruntak)
Ahula Ingurunea Sendoa (arrunta)
Etorkin asko Auzoa Bertakoak nagusi, edo bertakoak eta etorkinak
Elkarreraginik ez Elkarreragina Elkarreragin handia (edo apur bat)
Maila apala Kulturartekotasuna Maila handia (maila ertaina)
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7Hezkun tza-mailaren, adinaren, sexuaren eta lanbidearen aldagaiek elkarri eragiten diote, argi eta garbi eragin ere.
Euskal biztanle gazteek hezkun tza-maila handiagoa dute. Tradizioz, gizonen hezkun tza-maila handiagoa izan da
emakumeena baino, batez ere adin handiagokoen artean, eta horrek eragina du gizabanakoen lanbidean. Ildo
horretatik, lanbideetako ba tzuetan, hala nola e txeko eginbeharrak egiten, gehiengo dira emakumeak, adin handia-
goko per tsonak eta prestakun tza-maila apalagokoak. Hizkun tzaren aldagaia ere aldagai-mul tzo horri lotuta dago.
Izan ere, Euskadin, euskara jakitea lotuta dago gazteen kolektiboekin eta, oro har, prestakun tza-maila handiagoa
izatearekin. (Hurrengo orrialdean jarrai tzen du)
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Badakigu badaudela elkarri estu lotutako aldagai bereizle ba tzuk, elkar indar tzen dutenak, elka-
rren ondo-ondoan ipin tzen direnak edo elkar neutraliza tzen dutenak7. Hori dela eta, orobat egi-
ten ditugu aldagai askoko azterketak urtero-urtero. Azterketa horiei esker, toleran tzia handiagoa
edo  txikiagoa duten per tsona-talde ba tzuen tipologiak ezar di tzakegu, aldagai iragarleen sail
baten arabera. AID (Elkarreraginen detektagailu automatikoa) delakoarekin egiten dugu hori. 

Urte hauetan, prestakun tza-mailaren eta ikasketen aldagaiak izan du iragarpen-ahalmen handie-
na. Horixe ikus dezakegu 3. taulan. Taula horretan laburbildu dugu zer iragarpen-ahalmen izan
duen aldagaietako bakoi tzak urte hauetan. Orobat adierazi dugu zer mailatan den aldagai bakoi -
tza bereizle (ho ts, zer lehentasun duen). Aldagai bat zenbait mailatan izan daiteke bereizle. 

3. taula. Aldagaien iragarpen-ahalmena

Iturria: egileek egina.

Horretaz gainera, beste lau aldagai nabarmen tzen dira, garran tzi tsuak baitira jokabideak bereiz-
teko eta iragar tzeko: bik lotura dute arlo sozioekonomikoarekin (norberaren ekonomia-egoerare-
kin pozik egotea eta familiaren hileko diru-sarrerak), eta beste biek ideologiarekin (erlijioa eta
ideologia politikoa).

4. taula. Ereduen iragarpen-ahalmena

Iturria: egileek egina.

Bestalde, gizartearekin eta ekonomiarekin zerikusia duten aldagaiak elkarri lotuta daude, bai eta prestakun tza-
mailari eta lanbideari lotuta ere. Aldagai hauez ari gara: e txeko diru-sarrerak, norberaren ekonomia-egoeraren
balorazioa eta estatus sozioekonomikoa.

Eta, azkenik, euskal herritarren ideologiarekin eta identitatearekin zerikusia duten aldagaiek ere eragin handia dute
elkarren artean: ideologia politikoak, identitate-sentimenduak berak, eta espainiar eta euskal aber tzaletasun-
mailak.

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ikasketak  1. 1. 1. 1. 1.
Ekonomia-egoera (asetasuna) 2./3./4. 2./4. 2. 2./3. 2.
Erlijioa 4./5. 2./3. 3./5. 1. 2./3. 5.
Diru-sarrerak 2./4. 3. 3./4. 2. 4.
Ideologia 2./3. 3. 3./4. 2. 2./3.
Lanbidea 2. 4. 3. 3./5. 4º
Nazionalismoa 4. 3. 4. 3.
Sexua 5. 3. 3. 4º
Adina 3. 4. 5.
Habitata 2. 4.
Estatusa 3.
Hizkuntza  4. 3./4.
Identitate-sentimendua 3.
Etorkizuna (itxaropenak) 2.
Baikortasuna 2./3.

103

Fenomenoaren hurbilketa estatistikoa

2008 2009 2010 2011 2012
Bariantza azalduaren ehunekoa % 10,00 % 21,13 % 15,02 % 28,31 % 23,77
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Aldagai iragarle horiek bide ematen dute euskal herritarren toleran tzia-mailaren aldagarritasuna-
ren edo barian tzaren zati estatistikoki adierazgarri bat azal tzeko. Horrek, ordea, ez du esan nahi
bide ematen dutela erabat edo ia erabat azal tzeko a tzerriko immigrazioarekiko toleran tzia-maila.
Berez, barian tzaren zati  txiki baten berri eman dezakete soilik; zehazki, guztizko aldagarritasu-
naren laurdenaren berri. Edonola ere, badaude aldeak urtetik urtera.

Horrek esan nahi du per tsonen arteko aldeak kontuan hartuta azaldu ahal eta behar ditugula per -
tsona ba tzuen eta besteen per tzepzioen, sinesmenen, iri tzien, balioen, jarreren eta abarren arte-
ko aldeak. Alegia, bestelako aldagai ba tzuk izan behar ditugula kontuan; fun tsean, ezaugarri psi-
kosozialei eta izaerari lotutakoak.

Talde handiak euskal gizartean

Ondoz ondoko barometroen azterketa estatistikoa eta taulak egiten ditugunean, beste prozesu
bat ere egiten dugu, informazioa gehi tzen duena euskal biztanleriak immigrazioarekiko dituen
per tzepzioei eta jarrerei buruz. Prozesu horrek immigrazioa hobeto uler tzen lagun tzen digu, fun -
tsezko informazioa ematen digu jarrera-aldaketei buruz, eta zer jarrera-aldaketa gerta daitezke-
en ohartarazten (tolerante izatetik uzkur izatera edo alderan tziz).

Azterketa horrek hiru talde handitan sailka tzen8 ditu euskal herritarrak. Lehenengoak bil tzen ditu
per tsona irekienak eta inklusiboenak; talde horri tolerante izena eman diogu. Bigarrenak bil tzen
ditu kontu ba tzuetan per tzepzio eta jarrera toleranteak eta beste kontu ba tzuetan ez hain tole-
ranteak dituzten per tsonak; anbibalente izena eman diogu. Hirugarrenak bil tzen ditu euskal
herritarren artean per tzepzio eta jarrera tolerante gu txien (eta intolerante gehien) dituzten per -
tsonak; uzkur izena eman diogu.

Euskal herritarrak hiru talde horietan sailka tzeko irizpideak, hain zuzen ere, puntuazioak dira;
hau da, per tsona bakoi tzak hamar arloetan lortu dituen puntuazioak (0 puntutik 10 puntura, arlo
bakoi tzean). Immigrazioarekiko toleran tzia-indizearen kalkulu-oinarri dira puntuazio horiek.
Hona hemen hamar arloak: ETORKIN-KOPURUAREN per tzepzioa; a tzerriko immigrazioa ARAZO -
TZAT har tzea; euskal EKONOMIAN duen eraginari buruzko iri tzia; EUSKAL GIZARTEAN duen
eraginari buruzko iri tzia; BIZIKIDE TZA-EREDUEI buruzko per tzepzioa; ESTEREOTIPOEK irau-
tea; ESKUBIDEAK eta zerbi tzuak eskura izateari buruzko jarrera; HARREMANETARAKO ERE-
MUEI buruzko iri tzia; IMMIGRAZIO-POLITIKARI buruzko ikuspegia; eta a tzerriko immigrazioak
gure gizartean dituen ERABATEKO ERAGINEI buruzko per tzepzioa. 

8Laburbilduta, analisi hori egiteko, k-means deri tzon aldagai askoko teknika aplika tzen diegu per tsona bakoi tzak
indize-toleran tzia osa tzen duten hamar arloetan lor tzen dituen puntuazioei. Gizabanakoak hiru taldeetako batean
sailkatu ostean, analisi bereizle bat aplika tzen diegu arloetan eskuratutako puntuazioei eta talde batekoa edo bes-
tekoa izateari, gizabanakoak talde egokian sartu ditugula baiezta tzeko. Gero, AFC aplikatu ohi dugu urtero, hiru
taldeen ezaugarriak bereizteko eta sailkapen hori AID analisiarekin kontrasta tzeko eta lortutako profilak koherente-
ak eta sendoak direla ikusteko. Testu honetan, k-means analisiaren bidez lortutako datuak soilik aipatuko ditugu.
Aldagai askoko beste analisiei buruzko azalpen xeheak nahi izanez gero, ikus barometro bakoi tzaren urteko
 txostenak (eskuragarri daude Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiaren webgunean).
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Hiru per tsona-taldeak egin ostean, talde bakoi tzak gure toleran tzia-indizean zer batez besteko
puntuazio duen kalkulatu dugu (3. grafikoa). Ikusi dugu urtez urte ezberdintasun estatistikoki
adierazgarriak daudela hiru taldeen artean, eta talde bakoi tzaren bilakaera aztertu dugu:

• Per tsona toleranteen taldeak puntuazio altua du, 70 inguru, aztertutako denbora-tarte
osoan; dena den, 2011tik 2012ra bitartean, ia 3 puntu galdu zituen.

• Anbibalenteen taldeak erdiko puntuazioa du denbora-tarte horretan, ho ts, 50 puntu
inguru, eta toleranteen taldeak baino gorabehera handiagoak ditu. 2011tik 2012ra
bitartean, beherakada nabarmena izan zuen: 5 puntu baino gehiago egin zuen behera.

• Per tsona uzkurren taldeak joera egonkor samarra izan du orain arte (40 puntu inguru),
baina aurten joera hori hau tsi du, eta beherakada handia izan du, 30 puntura arte.

3. grafikoa. Talde handien puntuazioa toleran tzia-indizean

Iturria: egileek egina.

Taldeen osaera eta tamaina urtez urte alda tzen da, inkestatutako per tsonen eran tzunen arabera. Hori
dela eta, orobat da garran tzi tsua osa tzen diren taldeetako bakoi tzaren tamaina kontuan har tzea, eus-
kal gizarteak immigrazioarekiko dituen per tzepzioen eta jarreren bilakaera azter tzen dugunean.

4. grafikoan9 azter dezakegu hiru taldeen tamainaren bilakaera. Hiru urte hauetan hiru taldeek
izandako tamainak konparatu eta hauxe ikusi dugu:

• Toleranteen taldeak aldaketa ugari izan ditu urte hauetan. Edonola ere, 2011. urtea
salbu, talde hori euskal biztanleriaren % 30etik % 40era bitartek osatu ohi du.

• Anbibalenteen taldea da talde egonkorrena urtez urte. Euskal biztanleriaren % 40 bil -
tzen du, gu txi gorabehera.

9Ez ditugu 2007ko datuak sartu; izan ere, 2008tik aurrera aldaketak egin genituenez, ezin izan dugu baliokideta-
sun onargarririk egin. 
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• Uzkurren taldea euskal biztanleriaren % 20k osa tzen du gu txi gorabehera, 2011. urte-
an izan ezik. Izan ere, urte horretan, inkestatutako hiru per tsonatik bat zegoen talde
horretan.

4. grafikoa. Talde handien tamainaren bilakaera

Iturria: egileek egina.

Kontuan hartuta talde bakoi tzaren toleran tzia-maila eta tamaina, 2008-2012 denbora-tarteari
begira hauxe uste dugu, laburbilduta:

1. Toleranteen taldeak toleran tzia-maila puntu gu txi ba tzuk  txikituz lortu du lehengo tamai-
na berreskura tzea. 

2. Anbibalenteen taldeak ia tamaina berari eu tsi dio urte hauetan, baina, 2012an, urte-
sail horretako toleran tzia-maila apalena izan zuen.

3. Per tsona uzkurren taldea nabarmen handitu zen 2011n. 2012an, baina, berriro i tzuli
zen urte-sail horren hasierako tamainara. Edonola ere, toleran tzia-indizean dituen posi-
zioek argi uzten dute per tsona horiek uzkurrago eta intoleranteago bilakatu direla.

Talde bakoi tzari buruzko gogoeta orokor horiek ezkutuan uzten dute zer barne-aldaketa gertatu
diren euskal biztanleriak arlo ba tzuetan eta besteetan dituen per tzepzioetan eta jarreretan. Talde
bakoi tzak hamar arloetako bakoi tzean duen puntuazioaren bilakaera azter tzea lagungarri zaigu
taldeen jarrerak hobeto uler tzeko.

Toleranteen taldearen datuak xehe-xehe azter tzen baditugu (5. grafikoa), hauxe ikusiko dugu:

• Per tsona horien ustez, immigrazioak ez dakar inongo arazorik.

• Ez dute uste immigrazioak meha txu egiten dionik euskal kulturaren identitateari.
Etorkinek eskubideak eta zerbi tzuak eskura tzeko aukera izatearen alde daude. Haien
ustez, immigrazioak eragin positiboa du ekonomian. Oro har, permisiboak dira harrema-
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netarako eremuetan, estereotipo negatiboei aurre egiten diete, etorkin-kopuruak ez ditu
ikara tzen eta jarrera tolerante samarrak dituzte immigrazio-politikaren arloan.

5. grafikoa. Toleranteak: 10 arloetako puntuazioak

Iturria: egileek egina.

• Dena den, azken urtean, bestelako joera ba tzuk nabari dira. Talde horrek bere jarrerak
gogortu ditu eskubideak eta zerbi tzuak eskura tzeari eta immigrazio-politikari dagokionez.
Toleran tzia gu txiago du harremanetarako eremuei dagokienez, eta estereotipoak aiseago
beregana tzen ditu. Aldiz, posizioak hobetu ditu etorkin-kopuruaren per tzepzioari dago-
kionez, uste du immigrazioak kultura-onura gehiago ekar tzen dizkiola euskal gizarteari,
bai eta euskal ekonomiari onura gehiago ekar tzen dizkiola ere, eta hobeto jabe tzen da
a tzerriko immigrazioak gure gizartean izan di tzakeen onura orokorrez. 

• Per tsona toleranteen artean, kezkagarriak dira bizikide tza-ereduen gaineko jarrerak.

Anbibalenteen taldeari erreparatu diogu (6. grafikoa), eta hauxe ikusi dugu:

• Per tsona horiek ere ez dute immigrazioa arazo tzat har tzen; dena den, zenbait posizio
galdu dituzte azken urteetan. 

• Edonola ere, sen tsazio orokorra da azken urteetan toleran tzia gu txiagoko posizioetara jo
dutela aztertutako gainerako arloetan, poliki-poliki baina gelditu gabe.

• Bereziki kezkagarria da estereotipoei eta bizikide tza-ereduei lotutako per tzepzioen eta
jarreren bilakaera.

Amai tzeko, per tsona uzkurren taldeari dagokionez (7. grafikoa), hauxe azpimarratu nahi dugu:

• Per tsona hauek ere ez dute immigrazioa arazo tzat har tzen. Dena den, haien iri tzia beste
bi taldeko kideena baino aldakorragoa da.
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• 2009az geroztik, posizio guztiek toleran tzia gu txiagoko per tzepzio eta jarreretara jo dute.

• Berriro ere aipatuko dugu estereotipoen arloa; izan ere, une hauetan, arlo hori irudi tzen
zaigu kezkagarriena, beherakada handia izan baitu azken urte honetan.

6. grafikoa. Anbibalenteen taldea: 10 arloetako puntuazioak

Iturria: egileek egina.

7. grafikoa. Uzkurren taldea: 10 arloetako puntuazioak

Iturria: egileek egina.
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Ondorioak

Laburbilduz, hona hemen ondorioak:

1. Urte hauetan, ez dugu aldaketa handirik sumatu euskal biztanleriak a tzerriko immigrazioa-
rekiko dituen jarrera eta per tzepzioetan. Euskal biztanleria toleran tzia-eskalaren erdialdean
dago: 53,62 puntutik 58,74 puntura bitartean beti, 100 puntuko eskala batean.

2. Baina, azken urteetan, toleran tzia-mailak okerrera egin du apur bat; batez ere, azken urte-
an. Euskal biztanleriaren per tzepzioak eta jarrerak gogortu egin dira: kritikoagoak, intoleran-
teagoak eta murrizta tzaileagoak dira a tzerriko etorkinekiko.

3. Nolanahi ere, ez dugu ikusi a tzerriko immigrazioarekiko muturreko jarrerak, iri tziak, per -
tzepzioak, balioak eta abar dituen talderik edo kolektiborik. Euskal biztanleria modu estatis-
tikoki arrunt batean bana tzen da; hau da, per tsona gu txi daude muturretan (mutur positibo-
an nahiz negatiboan, immigrazioari dagokionez), eta asko erdiko edo bitarteko tarteetan eta
posizioetan.

4. Edonola ere, badaude alde estatistikoki adierazgarri ba tzuk. Ikusi dugu aldagai ba tzuek biz-
tanleria bereizten dutela eta jarrera eta posizio toleranteak eta uzkurrak bereizten dituztela.
Dena den, aldeak, berriro diogu, inten tsitatezkoak dira, eta ez muturreko posizioenak.
Aldagai horien artean, prestakun tza-mailarena eta ikasketena nabarmendu nahi dugu; izan
ere, urte hauetan, aldagai horrek izan du ahalmen handiena jarrerak eta jokabide-joerak
iragar tzeko.

5. Orobat dira kontuan hartu beharreko aldagaiak, batetik, norbanakoaren ekonomia-egoera eta
familiaren hileroko diru-sarrera garbiei (aldagai sozioekonomikoak) buruzko balorazio sub-
jektiboa, eta, bestetik, erlijioa eta ideologia politikoa (aldagai ideologikoak).

6. Oro har esan dezakegu a tzerriko immigrazioarekiko toleran tzia-maila apalagoa duten per -
tsonen hiru perfil daudela: 1) objektiboki eta subjektiboki zaurgarritasun per tsonal eta sozial
handian dauden per tsonak (prestakun tza gu txi dute, lan  txarrak, diru-sarrera gu txi, ez daude
pozik ekonomia-egoerarekin, etorkizunari begira zalan tza handiak dituzte eta ezkorrak dira);
2) izaera autoritarioa edo dogmatikoa duten per tsonak (adinekoak dira, zentroko edo eskui-
neko ideologia dute, batez ere espainiar senti tzen dira, beren burua espainiar nazionalista -
tzat aitor tzen dute eta katolikoak dira, praktikanteak izan edo ez); 3) aurreiri tzizko jarrera
gogorrak dituzten per tsonak, immigranteekin harremanik ez dutenak (etorkinen ondoan bizi
dira baina ez dira bizikide, ez dute senide  atzerritarrik, ez dute harremanik  atzerritarrekin
eremu publikoan, ez dute kulturartekotasun biografikorik baina etorkin asko bizi diren
herrietan bizi dira). 

7. Biztanleria hiru per tsona-taldetan sailkatuz gero (toleranteak, anbibalenteak eta uzkurrak),
ikusiko dugu urte hauetan zenbait aldaketa gertatu direla. Toleranteen taldeak toleran tzia-
maila apur bat  txikituz lortu du 2012an lehengo tamaina berreskura tzea. Anbibalenteen tal-
deak ia tamaina berari eu tsi dio urte hauetan, baina, 2012an, urte-sail horretako toleran -
tzia-maila apalena izan zuen. Per tsona uzkurren taldea berriro i tzuli zen urte-sail horren
hasierako tamainara 2012an. Edonola ere, toleran tzia-indizeko posizioek argi uzten dute
per tsona horiek uzkurrago eta intoleranteago bilakatu direla.
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8. Edonondik ikusita ere, euskal gizarteak ez du arazo tzat har tzen a tzerriko immigrazioa.

9. Estereotipoei eta bizikide tza-ereduei lotutako datuak kezkagarriak dira. Euskal biztanleriak
kulturartekotasun gu txiagoko eta asimilazionismo handiagoko posizioetara jo du, eta aisea-
go onar tzen ditu a tzerriko immigrazioarekiko arrazoibide eta estereotipo negatiboak; per -
tsona-talde guztiek egin dute hori, ho ts, toleranteek, anbibalenteek eta uzkurrek.

10. Gure indizea gizarte batek hautematen duen segurtasun-, konfian tza- eta ziurgabetasun-
mailaren adierazle ona den neurrian, sine tsita gaude gizarte-, politika- eta ekonomia-egoera
hobetu ahala eta beste ongizate-parametro ba tzuk ezarri ahala hobetu egingo dela euskal
gizarteak a tzerriko immigrazioa tolera tzeko duen gaitasuna eta gora egingo duela gure
toleran tzia-indizeak. 2013an, gauzak alda tzea espero dugu.
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2013ko urtekariaren atal honetan, EAEko hezkun tza-sistemari buruzko datuak aztertuko ditugu;
hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkun tza-eredu, hezkun tza-maila eta hezkun tza-
sareetako ikasle  atzerritarren banaketari jarriko diogu arreta. Horretarako, Eusko Jaurlari tzako
Hezkun tza, Hizkun tza Politika eta Kultura Sailaren datuak erabili dira, bai eta Hezkun tza,
Kultura eta Kirol Ministerioaren datu-basea ere. EAEko hezkun tza-sisteman gero eta etorkin
gehiago ari da sar tzen da eta, horrez gain, gero eta etorkin gehiagok jarrai tzen du hezkun tza-
maila guztietan ikasten. Horrenbestez, haien ezaugarri nagusiak ezinbestean aztertu beharreko-
ak dira. Hezkun tza ezinbesteko oinarria da  atzerritarrak gizartera tzeko. Ikasgeletako kultura-aniz-
tasuna da ikaste txeen ezaugarri nagusia. Horregatik, eta aniztasun hori zenbaki hu ts bihur tzeko
inolako asmorik gabe, EAEko hezkun tza-sisteman ikasle  atzerritarrek duten presen tzia aurkeztu-
ko dugu jarraian.

1. taula. Ikasle  atzerritarren kopuruaren bilakaera EAEn. 2007-2008 ikasturtetik 2012-2013 ikasturtera

Iturria: Hezkun tza, Hizkun tza Politika eta Kultura Saila.

1. taulan ikusten denez, ikasle  atzerritarren kopurua etengabe hazi da; hala, 2012-2013 ikas-
turtean, guztira 34.484 per tsona ziren EAEko hezkun tza-sisteman. Hau da, bost urtean ia
11.000 matrikulazio berri izan dira eta, gainera, hezkun tza-maila bakar batean ere ez da ikasle-
kopurua jai tsi. 

Hala ere, bost urte horietan hezkun tza-maila bakoi tza zenbat hazi den arretaz aztertu behar
dugu. Horrela, 2. taulan (bilakaera zenbaki indizetan adierazita duena), hazkunde handiena
derrigorrezkoaren ondoko hezkun tzak izan duela ikusten da: %96ko hazkundea; hau da, ia
bikoiztu egin da bost urte horietan. Hori ikusita, hezkun tza-sisteman sar tzen direnen eta jarrai -
tzen dutenen datua positiboa dela baiezta tzen dugu, ikusten baita Ba txilergoan eta erdi- eta goi-
mailako heziketa-zikloetan matrikulatutako ikasle  atzerritarren kopurua hazi egin dela.

Hezkun tza-sistema eta  atzerritarrak EAEn
Maite Fouassier Zamalloa
Julia Shershneva
Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia

2007 2008 2009 2010 2011 2012
HHE 6.416 7.423 7.300 7.981 8.272 8.871
Haurrena-Derrigorrezkoa 15.139 17.537 19.164 20.436 21.376 21.678
Derrigorrezkoaren ondokoa 2.010 2.355 2.939 3.329 3.733 3.935
Guztira 23.565 27.315 29.403 31.746 33.381 34.484
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Ondoren, Haur Hezkun tzak eta derrigorrezko hezkun tzak izandako hazkundea dago: %43ko haz-
kundea bost urtean; hau da, guztizkoaren (%46) hiru puntu azpitik eta Helduen Hezkun tzaren
(HHE) bost puntu gainetik (%38). 

2. taula. Ikasle  atzerritarren kopuruaren bilakaera EAEn. 2007-2008 ikasturtetik 2012-2013 ikasturtera

Iturria: Hezkun tza, Hizkun tza Politika eta Kultura Saila.

Hala ere, azken hiru urteei begira tzen badiegu, %14ko hazkundea ikusten da HHEn, %8koa
derrigorrezko hezkun tzan, eta %30ekoa derrigorrezkoaren ondokoan. Beraz, datu horiek argi
uzten dute derrigorrezkoaren ondoko hezkun tzaren garran tzia hazten ari dela; hau da, duela urte
ba tzuk pisu handiena Haur Hezkun tzak eta derrigorrezko hezkun tzak bazuten ere, urteak joan
ahala, ikasleen presen tzia derrigorrezkoaren ondoko hezkun tzan kokatu dela; horrek baiezta tzen
du  atzerritarrek ez dutela eteten eskola tze-prozesua.

Hala ere, etorkinen mailakako banaketa oinarri hartuz (1. grafikoa), Haur Hezkun tzan eta derri-
gorrezko hezkun tzan ikusten den hazkunde handi samar horrek adierazten digu fluxuak izan
badirela oraindik, baina erritmoa apalagoan 2010az geroztik; izan ere, urte horretan %66,9k
hezkun tza-maila horietan ikasten zuen, eta 2012an, berriz, %62,9ra jai tsi zen ehunekoa, lau
puntu beraz. Derrigorrezko mailen garran tziaren jai tsiera horrek derrigorrezkoaren ondoko ikas-
ketena eta helduen hezkun tzarena haztea ekarri du. 

1. grafikoa. EAEko ikasle  atzerritarren garran tziaren bilakaera, mailaz maila, ehunekotan. 2007-2008
ikasturtetik 2012-2013 ikasturtera

Iturria: Hezkun tza, Hizkun tza Politika eta Kultura Saila.

3. taulan ikusten da ikasle  atzerritarrak hezkun tza-mailetan nola zeuden banatuta 2012-2013
ikasturtean. Aurreko tauletan, mailak derrigorrezko hezkun tzan eta derrigorrezkoaren ondoko
hezkun tzan bildu ditugu, eta oraingoan, berriz, EAEko hezkun tza-sisteman dauden maila guztiak
bereizi ditugu. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012
HHE 100 116 114 124 129 138
Haurrena-Derrigorrezkoa 100 116 127 135 141 143
Derrigorrezkoaren ondokoa 100 117 146 166 186 196
Guztira 100 116 125 135 142 146
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3. taula. Ikasle  atzerritarrak EAEn, hezkun tza-mailaren arabera. 2012-2013 ikasturtea

Iturria: Hezkun tza, Hizkun tza Politika eta Kultura Saila.

Horrela, ikasle  atzerritarren %23,6 Lehen Hezkun tzan dagoela ikusten da, %17,9 Derrigorrezko
Bigarren Hezkun tzan eta %16,3 Haur Hezkun tzan. Hasierako Lanbide Prestakun tzako
Programak (HLPP) %4,7 dira, Derrigorrezko Bigarren Hezkun tzaren Ondokoaren (DBHO) ehune-
koaren azpitik (%11,4). Azkenik, Helduen Hezkun tzan matrikulatutako ikasle  atzerritarrak guz-
tizkoaren laurdena dira, beraz, ikasle  atzerritarren kopuru handiena duen maila da. 

Datu horiek bertako ikasleenekin aldera tzen baditugu, maila ba tzuetan banaketa aldatu egiten
dela ikusiko dugu 2. grafikoan. Alde batetik, bertako ikasleen hiru laurden derrigorrezko hezkun -
tzan dago, ikasle etorkinen 13 puntu gainetik. Bestalde, HHEko aldea ere nabarmena da: matri-
kulazioen %8 bertako ikasleena da eta %25,7 ikasle  atzerritarrena. 

2. grafikoa. Bertako ikasleak eta a tzerrikoak EAEn, hezkun tza-mailaren arabera. 2012-2013 ikasturtea

Iturria: Hezkun tza, Hizkun tza Politika eta Kultura Saila.

Hezkun tza-maila guztiak aztertuz gero kontuan hartuta ikasle  atzerritarrak zer hezkun tza-saretan
sar tzen diren (3. grafikoa), aldeak daudela ikusten dugu. Hala ere, HHEko ikasle ia guztiek sare
publikoan ikasten dutela zehaztu nahi dugu. Datu hori baliagarria izango zaigu aurrerago,
hezkun tza-maila hori azterketatik bereizten dugunean. Baina jarrai dezagun lehendabizi 3. gra-
fikoarekin1. Haur Hezkun tzan, hamar matrikulaziotik zor tzi sare publikoan egiten dira.
Derrigorrezko hezkun tzako hurrengo mailetara igaro tzean, jai tsiz doa sare publikoan matrikulatu-

K %
Haur Hezkuntza - HH 5.631 16,3
Lehen Hezkuntza - LH 8.123 23,6
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza - DBH 6.169 17,9
Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programak - HLPP 1.618 4,7
Helduen Hezkuntza - HHE 8.871 25,7
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren Ondokoa - DBHO 3.935 11,4
Hezkuntza Berezia - HB 137 0,4
Guztira 34.484 100,0
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noak erabili ditugu hezkun tza-sare pribatuari buruz hi tz egiteko.
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tako ikasleen ehunekoa. HLPPetan soilik da sare pribatuaren ehunekoa (%58) publikoarena
baino handiagoa.

3. grafikoa. Ikasle  atzerritarrak EAEn, hezkun tza-mailaren eta -sarearen arabera. 2012-2013 ikasturtea

Iturria: Hezkun tza, Hizkun tza Politika eta Kultura Saila.

Bestalde, grafiko honetan bertako ikasleen guztizkoa sartu nahi izan dugu,  atzerritarren guztiz-
koarekin alderatu ahal izateko. Bertako ikasleen artean ehunekoak orekatuago daudela ikusten
da, izan ere, sare publikoan pribatuan baino ikasle gehiago dauden arren, aldea 9 puntukoa
baino ez da. Ikasle  atzerritarren artean, sare publikoaren pisua nabarmena da (%75,5) sare pri-
batuaren aldean (%24,5). 

4. taulan 2012-2013 ikasturteko ikasle  atzerritarrak jatorriaren arabera bana tzen dira.
Matrikulatutakoen hiru laurden Amerika eta Afrikatik datorrela ikusten da. Zehazki esanda, ikas-
leen %38,6 amerikar kontinentetik dator eta %35,1 afrikarretik. Europar Batasuneko ikasleak
%14,2 dira, eta Asiako eta Ozeaniakoak ( txinatarrak gehienbat), berriz, %9,7.

4. taula. Ikasle  atzerritarrak EAEn, jatorriaren arabera. 2012-2013 ikasturtea

Iturria: Hezkun tza, Hizkun tza Politika eta Kultura Saila.

Azken hiru ikasturteetako bilakaera aztertuta (4. grafikoa), batetik, magrebtarren presen tziaren
hazkundea,  txikia baina jarraitua, nabarmendu behar da, baita Saharaz hegoaldeko biztanleria-
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rena ere; eta bestetik, ikasle amerikarren presen tziaren jai tsiera geldoa, nahiz eta hezkun tza-
sistemako gehiengoa izaten jarrai tzen zuen 2012an (%38,6). Egoera hori bat dator EAEn bizi
diren  atzerritarren datuekin.

4. grafikoa. EAEko ikasle  atzerritarren bilakaera, jatorriaren arabera. 2010-2011 ikasturtetik 2012-2013
ikasturtera

Iturria: Hezkun tza, Hizkun tza Politika eta Kultura Saila.

5. grafikoan ikasle  atzerritarrak aztertu ditugu, hezkun tza-sarearen arabera, eta bertako ikasleak
sartu dugu, 3. grafikoan egin dugun bezala. Azterketa horretatik kendu egin ditugu HHEko ikas-
leak; izan ere, arestian esan dugun moduan, hezkun tza-maila horretako ia matrikulazio guztiak
sare publikokoak direnez, datu horrek indargabetu egiten du sare horren benetako pisua. Beraz,
ikusiko dugu ikasle  atzerritarrek sare publikoan ematen dutela izena (%67,5) oro har, itunpeko-
an baino askoz gehiago (%32,5). Bertako ikasleen kasuan, bi sareen arteko aldea oso  txikia da,
sare publikoaren presen tzia (%50,7) pribatuarena baino handixeagoa izan arren (%49,3).
Jatorriari dagokionez, Europako ikasleak dira ikasle  atzerritarren guztizkoaren batez bestekora
gehien hurbil tzen direnak (%65 sare publikoan izena emanda), ikasle asiarrekin batera (%68,2).
Bestalde, ikasle afrikarren %77,5 sare publikoan bil tzen da. Aldiz, ikasle amerikarrak dira sare
publikoan gu txien matrikula tzen direnak, %60 inguru. Beraz, hezkun tza-sisteman gehiengoa
diren ikasleak dira sare publikoan gu txien matrikula tzen direnak. 

Dena dela, hezkun tza-sare bakoi tza jatorriaren arabera nola osatuta dagoen bakarka aztertuz
gero, hau erakusten dute ondorengo grafikoek: sare publikoan –6. grafikoa– amerikar kontinen-
tetik etorritako per tsonak direla gehiengoa (%40,5) eta afrikarrak (%34), europarrak (%18,3) eta
asiarrak (%7) datozela jarraian. 

Sare publikoan bezala, itunpeko sarean ere –6. grafikoa– jatorri amerikarreko ikasle  atzerritarrak
dira presen tzia handiena dutenak: matrikulazioen erdiak baino gehiago. Aldiz, ikasle afrikarrak
sare publikoan baino askoz gu txiago dira itunpekoan (%18,9). Ikasle europarrek eta asiarrek an -
tzeko ehunekoak dituzte bi sareetan, %19,5 eta %6,9, hurrenez hurren. 
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5. grafikoa. EAEko ikasle  atzerritarrak, jatorriaren eta sarearen arabera (HHE gabe)

Iturria: Hezkun tza, Hizkun tza Politika eta Kultura Saila. 

6. grafikoa. Ikasle  atzerritarren banaketa sare-motaren eta jatorriaren arabera. 2012-2013 ikasturtea
(HHE gabe)

Iturria: Hezkun tza, Hizkun tza Politika eta Kultura Saila.

EAEn ikasle  atzerritarrak zer hezkun tza-saretan matrikula tzen diren aztertu ondoren, hezkun tza-
mailaren eta jatorriaren arabera, 5. taulan azken bi horiek lotu ditugu. Ikusten denez, afrikar ikas-
leen %38,3 HHEn bil tzen da, eta derrigorrezko hezkun tzako lehenengo mailetan ere presen tzia
nabarmena dute. Afrikar ikasleen barruan ikasle magrebtarrak eta Saharaz hegoaldekoak bereiz-
ten ditugu. Azken horien presen tzia are handiagoa da HHEn, ikasleen %46 baitago hezkun tza-
maila horretan. Asiar ikasleekin ere an tzeko zerbait gerta tzen da (%45,8). Aipatu beharra dago
hemen, ikasle afrikarren eta asiarren HHEko presen tzia nabarmen hori nahikoa arrazoi izan dela
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4. eta 5. grafikoetatik hezkun tza-maila hori ken tzeko; izan ere, bestela, jatorri bati garran tzia
gehiegi emango li tzaioke; gehienak sare publikoan sar tzen direla kontuan izanda, gainera. 

5. taula. Ikasle  atzerritarrak EAEn, jatorriaren eta hezkun tza-mailaren arabera

Iturria: Hezkun tza, Hizkun tza Politika eta Kultura Saila.

Bestalde, ikasle amerikarrak askoz banatuago daude hezkun tza-mailetan, nahiz eta presen tzia
handiagoa duten derrigorrezko hezkun tzan, batez ere Lehen Hezkun tzan eta DBHn. Aldiz, ikas-
le europarren presen tzia handiagoa da Haur Hezkun tzan eta Lehen Hezkun tzan.

7. grafikoan, EAEko hezkun tza-sisteman presen tzia handiena duten hamar herritartasunak ager -
tzen dira. Lehenik eta behin kontuan izan behar dugu, edozein azterketa egin aurretik, Hezkun -
tza, Kultura eta Kirol Ministerioak emandako datuetan ez dela HHE kontuan har tzen uniber -
tsitateaz kanpoko ikasle  atzerritarrei buruzko estatistiketan. Horrela, Maroko da lehenengo herri-
tartasuna (%15,2), eta Errumania (%9,9) eta Kolonbia (%9,2) ditu jarraian.

7. grafikoa. Ikasle  atzerritarrak EAEn: herritartasun nagusiak. 2012-20123 ikasturtea

Iturria: Hezkun tza, Kultura eta Kirol Ministerioa

Aurreko grafikoa testuinguruan koka tzeko, 2012an EAEn erroldatutako herritartasun ugarienei
buruzko datuak eman nahi izan ditugu (8. grafikoa). Orokorrean, bedera tzi herritartasun bi gra-
fikoetan ager tzen dira. Paraguai da salbuespena. Herrialde horren kasua duela gu txiko migrazio -
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tzat har tzen da, finkapenaren lehenengo etapatan trabatutako migrazio-mota duena, hau da,
migrazioa bakarrik hasten duen biztanleria-profil gazte eta emakumezkoa. Beraz, gu txi dira orain-
goz herritartasun horretako ikasle  atzerritarrak. Bestalde, hausnarketa moduan, kontuan izan
beharko dugu ikasle  atzerritarren zer propor tzio joan den espainiar herritartasuna lor tzen eta,
ondorioz, estatistika horietatik desager tzen. 

8. grafikoa. EAEn erroldatutako  atzerritarrak, 2012an

Iturria: EIN

Jarraian, hiru lurralde historikoetako hezkun tzari buruzko hainbat datu aztertuko ditugu. 6. tau-
lan, lurralde bakoi tzeko ikasle  atzerritarren banaketa aipa tzen dugu. Arestian aipatu dugun
moduan, EAEko  atzerritarren jatorriko eremu garran tzi tsuenak Amerika eta Afrika dira. Hiru
probin tzietan gauza bera gerta tzen da, baina aldeak argiak dira, eta leku horietan bertan bizi den
 atzerritar biztanleriaren profil orokorraren an tza har tzen du. Bizkaian matrikulatutako ikasle
 atzerritarren ia erdiak latinoamerikarra dira (%47,8), eta laurdena afrikarra. Gipuzkoako joera an -
tzekoa da: %44,3 latinoamerikarrak eta %21,9 afrikarrak. Arabako kasua desberdina da: ikasle
 atzerritarren artean afrikarrek dute presen tzia handiena (%41,8), eta ondoren latinoamerikarrek
(%36,7). 

6. taula. Ikasle  atzerritarrak EAEko hiru lurralde historikoetan, jatorriaren arabera (%)

Iturria: Hezkun tza, Kultura eta Kirol Ministerioa.
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9. grafikoan, 2012-2013 ikasturtean EAEko banaketa nola-
koa zen ikusten da, hizkun tza-eredua2 kontuan hartuta.
Horrela, A eredua da gehiengoa duena, matrikulazioen
%52rekin; jarraian D eredua dago %32rekin, eta azkenik,
 atzerritarren %16 B ereduan sar tzen da.

Lurraldez lurralde aldeak ikusten dira EAEko guztizkoarekiko
(10. grafikoa). Orokorrean, Bizkaiak eta Arabak an tzeko joe-
rak dituzte, baina Gipuzkoa aldendu egiten da bi horiengan-
dik. Bizkaia da EAEko batez bestekoaren an tz handiena
duena: ikasle  atzerritarren %55ek A eredua aukera tzen du,
%30ek D eredua, eta azkenik, % 15ek B eredua. Araban B
ereduak protagonismoa irabazten dio (%22) D ereduari
(%22), eta A ereduak lehenengo aukera izaten jarrai tzen du
(%56). Azkenik, Gipuzkoan D ereduak gainerako lurraldeetan
baino presen tzia handiagoa du, ikasleen %43k aukera tzen
baitu; A ereduak ere an tzeko ehunekoa du (%42). 

10. grafikoa. Ikasle  atzerritarrak lurralde historikoka eta hizkun tza-ereduaren arabera. 2012-2013 ikas-
turtea

Iturria: Hezkun tza, Hizkun tza Politika eta Kultura Saila.

Bertako ikasleei buruz hi tz egiteko, 11. grafikoko hizkun tza-ereduen banaketa daukagu; EAE
osokoa nahiz lurralde historiko bakoi tzekoa. D eredua da gehien aukera tzen dena (%63), jarraian
dator B eredua (%20,6) eta azkenik, A eredua (%15,9). Aldeak handiak dira lurralde batetik bes-
tera: Gipuzkoan D ereduak pisu handiagoa du (%78,3), eta Araban B eta A ereduek presen tzia
handiagoa dute EAEko guztizkoarekin alderatuta. Bizkaiak EAEren an tzeko joera jarrai tzen du.

 A eredua 
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%17
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9. grafikoa. EAEko ikasle
 atzerritarrak, hizkun tza-ereduaren

arabera. 2012-2013 ikasturtea

Iturria: Hezkun tza, Hizkun tza Politika
eta Kultura Saila.
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2A eredua: ikasgai guztiak gaztelaniaz ematen dira; euskara beste ikasgai bat baino ez da.

B eredua: ikasgai ba tzuk euskaraz irakasten dira eta beste ba tzuk gaztelaniaz (gehienetan matematika eta irakur-
mena eta idazmena)

D eredua: ikasgai guztiak euskaraz ematen dira; gaztelania beste ikasgai bat baino ez da.
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Baina ikasle  atzerritarren eta bertakoen banaketa hizkun tza-ereduaren arabera aldera tzean,
lurraldearen eta aukeratutako ereduaren arteko erlazioa ikusten da; hau da, lurralde batean ber-
tako ikasleek aukeratutako eredua nagusi bada, beste lurraldeekin alderatuta, ikasle etorkinen
gehiengoak ere eredu hori aukera tzen du. Hori gerta tzen da Gipuzkoan D ereduarekin eta Araban
A ereduarekin.

11. grafikoa. Bertako ikasleak, hizkun tza-ereduaren arabera, EAEn eta lurralde historiko bakoi tzean.
2012-2013 ikasturtea.

Iturria: Hezkun tza, Hizkun tza Politika eta Kultura Saila.

12. grafikoan, hizkun tza-ereduak eta hezkun tza-sarea uztartu dira. A eredua bi sareetan
esangura tsua bada ere, pribatuan hizkun tza-ereduen banaketa orekatuagoa da: %44,3 A ere-
duan, %33,1 B ereduan eta %22,6 D ereduan. Sare publikoan, ikasleen %54,1 A ereduan
matrikulatuta dago, %34,7 D ereduan eta soilik %11,2 B ereduan.

12. grafikoa. EAEko ikasle  atzerritarrak, hizkun tza-ereduaren eta -sarearen arabera. 2012-2013 ikastur-
tea

Iturria: Hezkun tza, Hizkun tza Politika eta Kultura Saila.

Aurreko analisian bezala, hiru lurralde historikoen arteko aldeak azaldu nahi izan ditugu. Kasu
honetan Bizkaiak soilik ditu EAEren batez bestekoaren an tzeko datuak, nahiz eta bi hezkun tza-
sareetan A eredua nagusi izan lurralde horretan. Arabaren kasuan, itunpekoen sarean D ereduak
ia ez du presen tziarik (%4,7), eta %65ek A ereduan ikasten du. Gipuzkoan, D eredua aukera -
tzen da gehien, sare publikoan nahiz pribatuan (hurrenez hurren, %41,2 eta %42,8).
Itunpekoen sarean nabarmen tzekoa da, %24 soilik dagoela matrikulatuta A ereduan; beste
lurraldeetan ez da egoera hori ematen. 
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13. grafikoa. Ikasle  atzerritarrak lurralde historikoka, hizkun tza-ereduaren eta -sarearen arabera. 2012-
2013 ikasturtea

Iturria: Hezkun tza, Hizkun tza Politika eta Kultura Saila.

Azkenik, EAEko egoera gainerako autonomia-erkidegoekin testuinguruan jar tzeko, erkidego
bakoi tzean ikasle  atzerritarrak jatorriaren arabera aurkezten ditugu 7. taulan. Estatu mailan ame-
rikarrak dira gehiengoa, ikasle  atzerritarren %34,7 baita. Jarraian europarrak datoz (%30,1) eta
ondoren ikasle afrikarrak (%27,5). 

Hori bai, eta alderaketa sakona egiteko asmorik gabe, erkidego batean jatorri batetik erroldatu-
tako  atzerritarren presen tzia handia denean, presen tzia horren ehunekoa bat dator, gu txi gorabe-
hera, jatorri berbereko ikasle  atzerritarren presen tziaren ehunekoarekin, europarren kasuan izan
ezik; horien ehunekoa  txikiagoa baita uniber tsitateaz kanpoko hezkun tza-sisteman. Horrela, Mur -
tzia (%45,3), Katalunia (%38,8) eta Andaluzia (%30) nabarmen tzen dira, afrikar jatorriko ikas-
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leen presen tzia beste lurraldeetan baino handiagoa dutelako. An tzekoa da egoera amerikar jato-
rriko ikasleekin Galizian (%57,6), Asturiasen (%55,3) eta Kantabrian (%53,2).

7. taula. Ikasle  atzerritarrak Espainiako erkidegoetan, jatorriaren arabera.

Iturria: Hezkun tza, Kultura eta Kirol Ministerioa.

Laburbilduz:

• Ikasle  atzerritarrak gero eta gehiago dira euskal hezkun tza-sisteman, eta eskola tze-
prozesuan jarraitu egiten dute. Hori erakusten du azken bost urteetan Ba txilergoan eta erdi-
eta goi-mailako heziketa-zikloetan matrikulazioek gora egin izanak. Duela urte ba tzuk ikas-
le  atzerritar gehienak Haur Hezkun tzan eta derrigorrezkoan bil tzen baziren ere, azken urte
hauetan derrigorrezkoaren ondoko hezkun tza da pisua har tzen ari dena.

• Bestalde, migrazio-fluxuek jarrai tzen duten arren, 2010. urtetik askoz erritmo motelagoan
doaz; hori erakusten du derrigorrezko mailen ehunekoen jai tsierak, eta beraz, derrigorrezko-
aren ondoko ikasketek eta Helduen tzako Hezkun tzak (HHE) gora egin dute. Azken horrek
duela urte ba tzuk etengabeko jai tsiera izango zuela bazirudien ere, alderan tzizkoa gerta tzen
ari da. Hurrengo urteetan joera zein izango den ikusi beharko da.

• Gehiago dira sare publikoan izena ematen duten ikasle  atzerritarrak itunpekoan ematen
dutenak baino. Haur Hezkun tzan, hamar matrikulaziotik zor tzi sare publikoan egiten dira.
Derrigorrezko hezkun tzako mailetan gora goazen heinean, jai tsiz doa sare publikoan matri-
kulatutako ikasleen ehunekoa. HHEri dagokionez, ia ikasle guztiak sare horretan bil tzen dira;
aldiz, HLPPetan itunpeko sareak ehuneko handiagoa du.

• Azken urteetan, Magrebetik eta Saharaz hegoaldeko Afrikatik datozen ikasleen presen tzia
handi tzen ari da, eta ikasle amerikarrena, berriz, pixkanaka jaisten, nahiz eta 2012an

GUZTIRA EB   
Gainerako

Europa
Afrika   

Gainerako
Amerika   

Hego
Amerika   

Asia /
Ozeania 

Ezezaguna

Guztira   100,0 26,1 4,0 27,5 5,3 29,4 7,5 0,1
Andaluzia 100,0 34,0 5,4 30,0 3,2 21,4 5,9 0,1
Aragoi 100,0 35,4 2,4 29,3 6,0 21,5 5,4 0,0
Asturias 100,0 25,1 3,0 11,0 11,2 44,1 5,5 0,1
Balearrak 100,0 33,2 2,7 25,7 3,4 29,1 5,7 0,1
Kanariak 100,0 27,6 2,7 14,6 8,6 37,9 8,6 0,0
Kantabria 100,0 21,0 12,6 8,4 8,2 45,0 4,7 0,1
Gaztela eta Leon 100,0 33,2 2,1 21,2 9,2 29,6 4,7 0,0
Gaztela-Mantxa 100,0 37,8 2,5 25,9 3,5 26,6 3,5 0,2
Katalunia 100,0 14,3 4,6 38,8 5,7 24,7 11,9 0,0
Valentziako Erkidegoa 100,0 36,2 6,2 22,0 2,5 26,5 6,4 0,1
Extremadura 100,0 28,2 1,5 34,4 4,5 25,7 5,7 0,0
Galizia 100,0 20,6 4,2 13,3 11,0 46,6 4,2 0,0
Madril 100,0 27,5 2,9 17,5 7,3 36,7 8,3 0,0
Murtzia 100,0 11,8 3,2 45,3 1,5 35,2 2,8 0,3
Nafarroa 100,0 21,4 3,8 27,9 4,8 38,6 3,5 0,0
EAE 100,0 16,9 2,7 27,8 6,7 38,5 7,2 0,1
Errioxa 100,0 26,8 4,3 32,1 1,8 22,7 12,4 0,0
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hezkun tza-sisteman gehiengoa izaten jarrai tzen duten. Jatorriz afrikarrak diren ikasle gehie-
nak sare publikoan bil tzen dira; ikasle amerikar gehienak, berriz, itunpekoan bil tzen dira.

• Hiru lurralde historikoei dagokionez, Bizkaian matrikulatutako ikasle  atzerritarren ia erdiak
latinoamerikarra dira eta laurdena afrikarra. Gipuzkoan ere an tzeko joera dago, baina Araban
ikasle afrikarrak dira presen tzia handiena dutenak.

• Hizkun tza-ereduei dagokionez, EAEko ikasle  atzerritarren ia erdiek A eredua aukera tzen
dute, ondoren D eredua dator, eta azkenik, B eredua. Lurraldeka, Bizkaiak eta Arabak an -
tzeko jarraibideak dituzte; hau da, A eredua aukera tzen dute gehienek. Gipuzkoan, ordea, D
eta A eredua dira aukera nagusia, biak maila berean. EAE osoan gerta tzen den moduan, hiru
lurraldeetan ere B eredua da ikasle  atzerritarrek gu txien aukera tzen dutena. Datu horiek ber-
tako ikasleenekin alderatuz gero, logika bat ikusten da lurraldeka, erlazio zuzena dagoela
ikusten baita lurraldearen eta aukeratutako hizkun tza-ereduaren artean.
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Diru-sarrerak Berma tzeko Errentaren eska tzaile
 atzerritarrak
Gorka Moreno Márquez
Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia
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1. Sarrera

Diru-sarrerak Berma tzeko Errenta (aurreran tzean DBE) jaso tzen duten jatorri  atzerritarreko biz-
tanleak zenbat diren eta nongoak diren aztertu nahi dugu kapitulu honetan. DBE da EAEn pobre-
ziari eta gizarte-bazterketari aurre egiteko tresna nagusia.

Prestazio horrek eta  atzerritarrek errenta horretaz egiten duten erabilerak behin eta berriro oihar -
tzuna du azken urteotan komunikabideetan, eta polemika sor tzen du euskal iri tzi publikoan. Hori
dela eta, uste dugu oso interesgarria dela esparru horretan sakon tzea eta horri buruzko zenbait
datu ematea. Hain zuzen, 2013ko maia tzean DBE jaso tzen zuten per tsonei buruz Lanbidek
emandako datuak landu eta aztertuko ditugu. 

Analisiarekin hasi aurretik, azpimarra tzekoa da Lanbidek emandako datuak a tzerrian eta
Espainian jaiotako biztanleei buruzkoak direla eta, horrenbestez, a tzerrian jaiotako biztanleen
artean sar tzen direla jatorriz  atzerritarrak izan arren espainiar nazionalitatea dutenak. Datuak
alderatu eta azter tzerakoan, erroldako datuak hartuko ditugu oinarri, eta erroldan soilik a tzerriko
biztanleria har tzen da ain tzat; beraz, jarraian aurkeztutako emai tzak joera gisa ulertu behar dira,
eta ez dira baliagarriak esparru honetan sakon tzeko. Era berean, horrelako kasuak erregistra -
tzerakoan hainbat zailtasun sor tzen dira; ba tzuetan, adibidez, ez da zehazten nazionalitateari eta
sexuari buruzko informaziorik. Hori dela eta, erregistro horien berezko ezaugarriak eta zailtasu-
nak direla medio, interpreta tzeko zailak diren zenbait datu ager daitezke ba tzuetan. Hala ere,
mugak tekniko horiek gorabehera, uste dugu ondorengo emai tzak ez direla zalan tzan jar tzekoak;
ai tzitik, uste dugu interes handikoak direla a tzerriko biztanleek DBE zer-nola erabil tzen duten
zehaztasun handiagoz jakiteko.

2. DBE jaso tzen duten per tsonak EAEn

1. taulan DBE jaso tzen duten per tsonen datu orokorrak adierazi ditugu, jaioterriaren eta sexua-
ren arabera. EAEn 59.788 per tsonak jaso tzen dute DBE. Datu hori erroldakoekin alderatuz gero,
euskal biztanle guztien %2,73 inguruk kobra tzen du prestazio hori. Kontuan izan behar da,
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betiere, datuak per tsona titularrei buruzkoak izan arren, bizikide tza unitateei –familia-unitateei–
ematen zaiela DEB, eta unitate horiek izan daitezkeela per tsona bakarrekoak edo gehiagokoak.
Horrenbestez, pen tsa tzekoa da aipatutako ehunekoa eta kapitulu honetan adierazitako beste ba -
tzuk handiagoak izango direla, DBE prestazioa per tsona titularraren tzako ez ezik bizikide tza-
unitate osoaren tzako izaten baita askotan.

Prestazioa jaso tzen duten per tsonen %40 gizonezkoa da eta %59,5 emakumezkoa. 258 kasu-
tan ez da zehazten jaso tzailearen sexua. Beraz, datu horiek erakusten emakumeak gehiengo dire-
la DBE jaso tzen duten per tsonen artean. 

1. taula. EAEn DBE jaso tzen duten biztanleak, jaioterriaren eta sexuaren arabera. 2013

Iturria: Lanbidek emandako datuak oinarri hartuta egin da.

Jaioterriari buruzko datuak aztergai harturik, jaso tzaileen %58,9 Espainiako estatuan jaioa da
eta %32,1 a tzerrian. Kasuen ia %9an (%8,9) ez da zehazten DBE jaso tzen duten per tsonen jaio-
terria. Jaioterria zehazten ez den kasuak alde batera u tzita eta datu hori ezaguna den kasuetara
mugatuta, Espainiako estatuan jaiotakoa da DBE jaso tzen duten per tsonen %64,3, eta
 atzerritarra, %35,3. Beraz, estimazio horien arabera, DBE eskura tzen duten per tsonen heren bat
inguru da jatorriz  atzerritarra. 

Datuak adinaren arabera xehakatuz gero, bi ezaugarri nabarmen bereizten dira: alde batetik, DBE
jaso tzen duten jatorri espainiarreko per tsonen artean, asko eta asko 65 urtetik gorakoak dira
(normalean, diru-sarrerak berma tzeko errenta balia tzen dute beren pen tsioa osa tzeko); eta, beste
alde batetik, jatorri  atzerritarreko per tsonen artean gehienak lanerako adinean daude eta, beraz,
65 urtetik beherakoak dira.

Soilik Jatorri  atzerritarreko biztanleak kontuan hartuz gero (2. taula), nabarmen tzekoa da
2013ko maia tzean 19.202 per tsona ari zirela DBE jaso tzen. Horien artean, hamarretik ia lau
(%38,8) Latinoamerikakoak ziren. Ondoren zetozen, Magrebekoak (%26,9) eta Saharaz hegoal-
deko herritarrak (%16). Beraz, a tzerriko biztanleen artean latinoamerikarrak eta afrikarrak dira
DBE jaso tzen duten per tsonen gehiengo zabala, %81,7, hain zuzen: %42,9 da afrikarra eta
%38,8 latinoamerikarra. Hiru talde horien a tzetik, Europar Batasunetik etorritakoak daude
(%8,8) eta are a tzerago, beste jatorri ba tzuetakoak: Asiatik iri tsitakoa da %4,4 eta Europako gai-
nerako herrialdeetakoa, %2,4.

Guztira Guztira % Daturik ez Gizona Emakumea Emakumeen  %
Daturik ez 5.349 8,9 258 1.615 3.476 65,0
Herrigabeak 439 0,7 133 306 69,7
Europar Batasuna 1.698 2,8 607 1.091 64,3
Gainerako Europa 457 0,8 168 289 63,2
Magreb 5.170 8,6 3.793 1.374 26,6
Saharaz hegoaldeko Afrika 3.077 5,1 2.115 962 31,3
Asia 837 1,4 729 108 12,9
Ipar Amerika 6 0,0 0,0
Hego Amerika 7.452 12,5 1.901 5.550 74,5
Ozeania 66 0,1 27 39 59,1
Atzerritarrak 19202 32,1 9473 9719 50,6
Espainia 35.229 58,9 11 12.858 22.360 63,5
Guztira 59.788 100,0 273 23.951 35.564 59,5
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2. taula. A tzerriko biztanleak guztira, eta DBE jaso tzen dutenak, jaioterriaren arabera. 2013

Iturria: EINen eta Lanbideren datuak oinarri hartuta egin da.

Datu horiek erroldakoekin alderatuta, eta estimazio horren mugak eta gabeziak kontuan izanda,
nabarmena da DBE jaso tzen duten per tsonen artean zenbait talderen ehunekoa askoz handiagoa
dela EAEn bizi diren a tzerriko biztanle guztien artean duten ehunekoa baino. Afrikako biztanle-
en kasua da, hala magrebtarrena nola Saharaz hegoaldekoena. Izan ere, erroldan,  atzerritar guz-
tien artean %16,8 da magrebtarra, baina aldiz, DBE jaso tzen duten per tsonen artean, %26,9 da
jatorri horretakoa. Saharaz hegoaldekoa, berriz, %8,1 da erroldan eta DBE prestazioa jaso tzen
dutenen artean, %16.

Latinoamerikako biztanleen kasuan, parekoa da haien pisu demografikoa eta DBE jaso tzaileen
ehunekoa: a tzerriko biztanleen %38,7 da latinoamerikarra eta prestazioa jaso tzen dutenen arte-
an, %38,85. Afrikako biztanleen kontrako aldean ageri dira Europar Batasuneko taldeak eta
Asiatik iri tsitakoak; hau da, haien kasuan, demografia aldetik duten pisua baino  txikiagoa da
DBE jaso tzen dutenen ehunekoa. Erroldan, %24,8 da EBtik iri tsitakoa eta %7,8 Asiatik iri -
tsitakoa; aldiz, DBE jaso tzaileen artean, %8,8 eta %4,4 dira, hurrenez hurren.

1. grafikoa. Erroldatutako biztanle  atzerritarren eta DBE jaso tzen dutenen ehunekoak, jatorri geografiko-
aren arabera. 2013ko maia tza.

Iturria: EINen eta Lanbideren datuak oinarri hartuta egin da.

Kontuan izanda zer baldin tza eta muga dauden DBE jaso ahal izateko, eta a tzerriko biztanleen
kasuan muga eta baldin tza horiek orokorrak eta berberak direla talde eta jatorri guztien tzako,

Errolda DBE
Herrigabeak 30 0,0 439 2,3
Europar Batasuna 36.698 24,8 1.698 8,8
Gainerako Europa 4.603 3,1 457 2,4
Magreb 24.917 16,8 5.170 26,9
Saharaz hegoaldeko Afrika 11.993 8,1 3.077 16,0
Asia 11.566 7,8 837 4,4
Ipar Amerika 966 0,7 6 0,0
Hego Amerika 57.273 38,7 7.452 38,8
Ozeania 119 0,1 66 0,3
Atzerritarrak 148.165 100,0 19.202 100,0
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DBEren erabileran dauden alde horiek talde horietako bakoi tzaren ekonomia- eta ongizate-egoe-
raren ondorio dira. Hau da, datu horiek eraku tsitakoaren arabera, Afrikatik iri tsitako taldeak
gizartean baztertuago eta egoera okerragoan daude, eta, aldiz, Europar Batasunetik eta, neurri
 txikiagoan, Asiatik iri tsitako per tsonek ongizate eta egoera ekonomiko hobea dute eta, horrenbes-
tez, diru-sarrerak berma tzeko euskal programa balia tzeko premia gu txiago dute.

3. taula. A tzerriko biztanleen artean DBE jaso tzen duten per tsonen tasa, jatorriaren arabera. 2013ko
maia tza.

Iturria: EINen eta Lanbideren datuak oinarri hartuta egin da.

Bi iturri desberdin aldera tzean (errolda eta DBE jaso tzen duten per tsonak) estatistika-anomaliak
eta mugak sor daitezke, eta hori nabarmena da herrigabeen eta are Ozeaniatik iri tsitakoen
kasuan, baina anomalia eta muga horiek alde batera u tzita, DBE jaso tzen duten jatorri
 atzerritarreko per tsonen tasa %13koa da. Bertako biztanleen kasuan datu berberak erabilita,
DBE jaso tzen duten bertako biztanleen tasa %1,7koa da. 

2. grafikoa. A tzerriko biztanleen artean DBE jaso tzen duten per tsonen tasa, jatorri geografikoaren ara-
bera. 2013ko maia tza.

Iturria: EINen eta Lanbideren datuak oinarri hartuta egin da.

Nabarmena da, beraz, prestazioa jaso tzen duten a tzerriko biztanleen eta bertakoen tasaren arte-
an dagoen aldea. A tzerritarrak egoera okerragoan eta zailagoan dauden adierazle da diferen tzia
hori. Hala, DBEren eragina mugatua eta hu tsaren hurrengoa da bertako biztanleen tzako; aldiz,

Errolda DBE DBE Tasa
Herrigabeak 30 439 1.463,3
Europar Batasuna 36.698 1.698 4,6
Gainerako Europa 4.603 457 9,9
Magreb 24.917 5.170 20,7
Saharaz hegoaldeko Afrika 11.993 3.077 25,7
Asia 11.566 837 7,2
Ipar Amerika 966 6 0,6
Hego Amerika 57.273 7.452 13,0
Ozeania 119 66 55,5
Atzerritarrak 148.165 19.202 13,0
Espainiarrak 2.042.065 35.229 1,7
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 atzerritarren tzako, nahiz eta gu txiengoa izan jaso tzen duena, garran tzi tsuagoa da. Izan ere, 10
 atzerritarretatik batek jaso tzen du prestazio hori.

Taldeka banatuz, tasarik handiena Saharaz hegoaldeko biztanleena da: eremu geografiko horre-
tatik iri tsitako lau per tsonatik batek (%25,7) jaso tzen du DBE. Eta magrebtarren artean ere bos-
tetik batek (%20,7).

3. Datuak lurralde historikoen arabera

Ondoren, lurraldearen banaketari eta tokian tokiko ezaugarriei erreparatuta aztertuko ditugu
DBEri buruzko datuak. Hasteko eta behin, zenbait datu orokor ekarriko ditugu. Prestazio hori
jaso tzen duten per tsona guztien ia %64 Bizkaian bizi da; %22,2, Gipuzkoan; eta %13,9,
Araban. Hiru lurraldeen pisu demografikoa ain tzat hartuta, jabetuko gara Bizkaian errenta jaso -
tzen dutenen ehunekoa handiagoa dela biztanleen propor tzioaren aldean; izan ere, EAEko biz-
tanle guztien %52,7 bizi da lurralde horretan. Gipuzkoan, prestazioa jaso tzen dutenak gu txiago
dira (EAEko biztanleen %32,6 bizi da lurralde horretan), eta Araban parekoak dira bi ehuneko-
ak (erroldaren %14,7). Datu horiek adierazten dute, i txura batean, Bizkaian pobrezia eta gizar-
te-bazterketa handiagoak direla eta Gipuzkoan egoera hobea dela.

4. taula. EAEn DBE jaso tzen duten biztanleak, lurralde historikoaren eta sexuaren arabera. 2013ko
maia tza

Iturria: Lanbideren datuak oinarri hartuta egin da.

Sexuaren arabera, esan dugu aurrez ere, DBE jaso tzen duten per tsonen artean emakumezkoak
gehiago direla. Gipuzkoan, prestazio hori jaso tzen duten per tsonen %60,1 emakumezkoa da, eta
Bizkaian, %61,3. Araban, aldiz, apenas dagoen alderik sexuaren arabera: DBE jaso tzen dutenen
%50,2 da emakumezkoa.

5. taula. EAEn DBE jaso tzen duten biztanleak, lurralde historikoaren eta jatorriaren arabera. 2013ko
maia tza

Iturria: Lanbideren datuak oinarri hartuta egin da.

Aurrez aipatu dugu DBE jaso tzen dutenen ehunekoa erroldaren propor tzioan legokiokeena baino
handiagoa dela Bizkaian. Bada, prestazioa jaso tzen duten per tsonen jatorriari erreparatuz gero,

Guztira % Guztira Gizonak Emakumeak Emakumeen %
EAE 59.788 100,0 23.951 35.564 59,5
Araba 8.337 13,9 4.139 4.189 50,2
Gipuzkoa 13.244 22,2 5.201 7.963 60,1
Bizkaia 38.207 63,9 14.611 23.412 61,3

Guztira Espainiarra Atzerritarrak Atzer. % (bert.) Atzer. % (horiz.) Zehaztu gabea
EAE 59.788 35.229 19.202 100,0 32,1 5.357
Araba 8.337 3.968 4.055 21,1 48,6 314
Gipuzkoa 13.244 5.446 3.100 16,1 23,4 4.698
Bizkaia 38.207 25.815 12.047 62,7 31,5 345
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gauza bera gerta tzen da  atzerritarren artean ere: erroldan, EAEko  atzerritarren %49,5 bizi da
Bizkaian, eta, aldiz, errenta jaso tzen dutenen artean %62,7 bizi da lurralde horretan. 

Gipuzkoan, aldiz, kontrakoa da joera: EAEko  atzerritar guztien %31,4 dago lurralde horretan
erroldatuta, baina DBE jaso tzen duten per tsonen artean soilik %16,1 bizi da lurralde horretan.
Betiere datu hori zuhur tziaz hartu behar da, Gipuzkoan, 5.357 kasutan (%40,5), ez baita zehaz-
ten per tsonen jatorria eta, horren arabera, aldatu egin daitezke paragrafo honetan aipa tzen ari
garen emai tzak. Araban, berriro ere oreka nagusi tzen da: EAEko  atzerritarren %19,1 dago lurral-
de horretan erroldatuta eta DBE jaso tzen duten  atzerritarren %16,1 bizi da bertan.

Prestazioa jaso tzen duten per tsonen artean  atzerritarren ehunekoari erreparatuz gero, Bizkaiko
ehunekoa EAEkoaren oso an tzekoa da, jaso tzaile guztien hirutik bat. Kasu honetan, nabarmen -
tzekoa da Arabako egoera; izan ere, DBE jaso tzen duten per tsonen ia erdia (%48,6)  atzerritarra
da. Areago, a tzerriko biztanleen nazionalitatea ezaguna ez den kasuak alde batera u tziz gero,
 atzerritarrak gehiago dira bertakoak baino (%50,5). 

Aparte azter tzekoa da Gipuzkoako kasua. Datuen arabera, DBE jaso tzen duten per tsona guztie-
tatik %23,4 baino ez da  atzerritarra lurralde horretan. Alabaina, aurrez aipatutako hu tsune esta-
tistikoa ain tzat hartuta, pen tsa tzekoa da datu hori ez dela guztiz fidagarria.

3. grafikoa. EAEn DBE jaso tzen duten per tsonen tasa, lurralde historikoaren arabera

Iturria: EINen eta Lanbideren datuak oinarri hartuta egin da.

Prestazioa jaso dutenen tasa lurralde historikoaren eta jatorriaren arabera aztertuz gero, hiru
lurraldeetan lagun tza horren eragina askoz nabarmenagoa da  atzerritarren artean. EAEko tasare-
kin ere halaxe gerta tzen da. Bizkaian, adibidez, a tzerriko biztanleen %16,4k jaso tzen du DBE,
eta bertakoen %0,8k baino ez. 

Gipuzkoa atera egiten da joera orokor horretatik, batez ere a tzerriko biztanleen kasuan; izan ere,
prestazioa jaso duten  atzerritarren tasa %6,4koa da, beste bi lurraldeetakoa eta EAEko batez
bestekoa (%13) baino askoz apalagoa. Bi arrazoi daude horretarako: batetik, Gipuzkoan, pobre-
ziaren eragina ez da hainbestekoa; eta bestetik, jatorria zehazten ez den kasuen ehunekoa ere
handia da, eta, per tsona horiek nongoak diren ez jakin arren, oso litekeena da asko eta asko
 atzerritarrak izatea.
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Araba

6. taulan ikus daitekeenez, Araban, guztira, 4.055  atzerritar ari ziren prestazioa jaso tzen
2013ko maia tzean, horietatik %41,3 jatorriz magrebtarrak, %25,3 latinoamerikarrak eta %14,3
Saharaz hegoaldeko afrikarrak. Beraz, afrikarrak dira DBE jaso tzen duten  atzerritarren erdia
baino gehiago; %55,6, zehazki.

6. taula. Araban DBE jaso tzen duten  atzerritarrak, jatorriaren arabera. 2013ko maia tza

Iturria: EINen eta Lanbideren datuak oinarri hartuta egin da.

Jatorri geografiko ba tzuetako eta besteetako biztanleek erroldan duten pisua ain tzat hartuta,
ohartuko gara errenta jaso tzen duten Magrebeko per tsonen ehunekoa handiagoa dela erroldako
ehunekoa baino: DBE jaso tzen duten  atzerritarren %41,3 da Magrebekoa eta erroldan, aldiz,
%28,9 da jatorri geografiko horretakoa.

Interesgarria da, halaber, emakumeek Arabako erroldan eta DBEko jaso tzaileen artean duten
pisua aldera tzea, ba tzuek eta besteek prestazioa balia tzerakoan sor tzen diren aldeak bereizteko.
Alde horretatik, deigarria da DBE jaso tzen dutenen artean Europar Batasuneko edo
Latinoamerikako emakumeen ehunekoa askoz handigoa dela beren jatorri geografikoaren barne-
an dutena baino. 

Hala, jatorri geografiko horietako emakumeen zaurgarritasuna askoz nabarmenagoa da, i txura
batean, gizonezkoena baino. Alde horretatik, kontuan hartu beharko li tzateke gizarte-zerbi tzuak
eskura tzerakoan eta eska tzerakoan generoak zer-nolako eragina duen; izan ere, ugalketarekin eta
e txeko lanekin loturiko eremua izan da hori, eta lan horiek batez ere emakumeei egokitu zaizkie,
nahiz eta prestazioen onura familia osoaren tzako izan. Hirugarrenik, kontuan izan behar da
Latinoamerikako biztanleen kasuan, migrazio-proiektuan lehen urra tsa emakumeak eman ohi
duela eta hasierako une horretan izaten dela egoera zailena eta gizarte-prestazioen beharrik han-
diena, besteak beste DBErena. 

Kontrako aldean daude Asiako eta Magrebeko emakumeak: erroldan %29,7 eta %40,4 badira
ere, DBE jaso tzen duten jatorri horietako per tsonen artean hurrenez hurren %3,8 eta %26,6 da
emakumea. Magrebeko kasuan, pen tsa daiteke kultura-alderdiek eragina izan dezaketela presta-
zio hori emakume gu txiagok eskura tzerako garaian. Asiako kasuan, azken urteotan Pakistandik
iri tsitako immigrante gehienak gizonezkoak izan dira, eta talde horren ehunekoa nabarmena da
Asiatik heldutako  atzerritarren artean. Beraz, aldagai horri loturik, asiarren artean DBE jaso tzen
duten gehienak gizonezkoak dira.

DBE
guztira

DBE
guztira %

Errolda
guztira %

Gizonak
DBE

Emakumeak
DBE

Emakumeak
DBE %

Emakumeak
Errolda %

Europar Batasuna 228 5,6 10,2 92 136 59,6 42,6
Gainerako Europa 127 3,1 4,3 55 72 56,7 53,5
Magreb 1.673 41,3 28,9 1.226 445 26,6 40,4
Saharaz hegoaldeko Afrika 580 14,3 9,4 350 230 39,7 38,2
Asia 367 9,1 9,3 353 14 3,8 29,7
Hego Amerika 1.027 25,3 30,0 297 730 71,1 59,3
Ozeania 53 1,3 0,0 20 33 62,3 28,6
Atzerritarrak 4.055 100,0 100,0 2.393 1.660 40,9 45,8
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Gipuzkoa

7. taula. Gipuzkoan DBE jaso tzen duten  atzerritarrak, jatorriaren arabera. 2013ko maia tza

Iturria: EINen eta Lanbideren datuak oinarri hartuta egin da.

Gipuzkoan, DBE jaso tzen duten per tsonen artean latinoamerikarra da gehiengoa: %38,9.
Lurralde historiko horretan, demografia aldetik  atzerritarren artean duten pisuaren (%37,6) pare-
koa da beraz, errenta jaso tzen dutenena. Ez da horrela gerta tzen Magrebeko biztanleen kasuan:
DBE jaso tzen dutenen artean %32 da magrebtarra eta a tzerriko biztanleen artean, %14,6.
Magrebekoen kontrako kasua da Europar Batasunako biztanleena: DBE jaso tzen dutenen artean
%10,5 da jatorri horretakoa, eta erroldan, aldiz, %30,7.

Sexuaren arabera, Araban gerta tzen dena gerta tzen da Gipuzkoan ere: Europar Batasuneko eta
Latinoamerikako biztanleen kasuan, DBE jaso tzen duten emakumezkoak gehiago dira gizonezko-
ak baino, erroldako ehunekoekin alderatuz gero. Eta kontrakoa gerta tzen da Magrebeko eta
Asiako emakumeekin; oso litekeena da kultura-osagaiek eragina izatea dinamika horretan.

Bizkaia

8. taula. Bizkaian DBE jaso tzen duten  atzerritarrak, jatorriaren arabera. 2013ko maia tza

Iturria: EINen eta Lanbideren datuak oinarri hartuta egin da.

Bizkaian, DBE jaso tzen duten  atzerritarren artean talde handiena latinoamerikarrena da
(%43,3), demografia aldetik duten pisuaren oso parekoa (%42,7). Ondoren, Magrebetik iri -
tsitakoak (%20,8) eta Saharaz hegoaldeko Afrikatik iri tsitakoak (%18,6) dira gehienak.

DBE
guztira

DBE
guztira %

Errolda
guztira %

Gizonak
DBE

Emakumeak
DBE

Emakumeak
DBE %

Emakumeak
Errolda %

Europar Batasuna 327 10,5 30,7 133 194 59,3 42,3
Gainerako Europa 102 3,3 4,3 32 70 68,6 59,7
Magreb 993 32,0 14,6 736 257 25,9 37,1
Saharaz hegoaldeko Afrika 259 8,4 4,0 185 74 28,6 31,1
Asia 213 6,9 7,9 176 37 17,4 37
Hego Amerika 1.206 38,9 37,6 279 927 76,9 63,3
Atzerritarrak 3.100 100,0 100,0 1.541 1.559 50,3 49,4

DBE
guztira

DBE
guztira %

Errolda
guztira %

Gizonak
DBE

Emakumeak
DBE

Emakumeak
DBE %

Emakumeak
Errolda %

Herrigabeak 439 3,6 0,0 133 306 69,7 30,8
Europar Batasuna 1.143 9,5 23,7 382 761 66,6 48,1
Gainerako Europa 228 1,9 1,9 81 147 64,5 59,1
Magreb 2.504 20,8 13,6 1.831 672 26,8 31,7
Saharaz hegoaldeko Afrika 2.238 18,6 10,2 1.580 658 29,4 31,6
Asia 257 2,1 7,2 200 57 22,2 41,1
Ipar Amerika 6 0,0 0,6 0,0 52
Hego Amerika 5.219 43,3 42,7 1.325 3.893 74,6 62,1
Ozeania 13 0,1 0,1 7 6 46,2 28,6
Atzerritarrak 12.047 100,0 100,0 5.539 6.500 54,0 49,9
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DBE jaso tzen duten  atzerritarren osaera eta ehunekoei dagokienez, datuek, oro har, adierazten
dute joerak oso an tzekoak direla hiru lurralde historikoetan, eta, jatorri bateko nahiz besteko biz-
tanleek demografian izan dezaketen pisuari loturiko diferen tziak gorabehera, hiruetan joerak oso
an tzekoak direla.

4. Datuak hiriburuaren arabera

EAEn eta hiru lurralde historikoetan diru-sarrerak berma tzeko errenta jaso tzen duten per tsonei
buruzko datuak aztertu ondoren, hiru euskal hiriburuetako datuak jasoko ditugu azken analisi
honetan. Horretarako, Lanbidek eta EINek erroldaren bidez emandako datuak erabiliko ditugu.
Alabaina, erroldako datuen kasuan, 2012koak erabili beharko ditugu; izan ere, 2013koetan soi-
lik EAE osokoak eta probin tzietakoak jaso dira. Alde horretatik, berriro azpimarratuko dugu: lan
honetan jasotako datuak eta emai tzak esparru horretan hautemandako joera tzat hartu behar dira
eta hala ulertu behar dira; ho ts, ez dira egia estatistikoak.

9. taula. Biztanleria osoa eta  atzerritarra (2012ko errolda) eta DBE jaso tzen duen biztanleria osoa eta
 atzerritarra (2013ko maia tza) EAEko hiriburuetan

Iturria: EINen eta Lanbideren datuak oinarri hartuta egin da.

9. taulan hiru hiriburuetako eta EAEko datuak jaso dira, bai erroldarenak eta bai DBE jaso tzen
duten per tsonenak. Hiru hiriburuetako biztanleak osotasunean kontuan hartuz gero, ohartuko
gara hiriburuetan bizi diren per tsonen pisu demografikoa baino handiagoa dela DBE jaso tzen
dutenen ehunekoa, bai biztanleria osoaren kasuan (biztanleen %35,6 bizi da hiriburuetan eta
DBE jaso tzen dutenen artean, %43) bai eta  atzerritarren kasuan ere ( atzerritarren %44,7 bizi da
hiriburuetan eta DBE jaso tzen dutenen artean, %48,7). Hala, datu horien argitan, egoera oke-
rrenean daudenak eta DBE jaso tzen dutenak hiriburuetan bizi dira gehiago gainerako udalerrie-
tan baino.

Hiriburu bakoi tzaren berezitasunak kontuan izanda, nabarmen tzekoa da Arabako kasuan,
Gasteizen handiagoa dela  atzerritarren ehunekoa, bai erroldan eta bai DBE jaso tzen dutenen
artean, batean zein bestean Arabako biztanleria osoan duten pisuarekin alderatuta. Gipuzkoan,
kontrakoa da joera; izan ere, a tzerriko biztanleen ehunekoa  txikiagoa da hiriburuan, bai erroldan
eta bai DBE jaso tzen dutenen artean. Bizkaian, aldiz, joera bestelakoa da: hiriburuan bizi eta
DBE jaso tzen duten biztanleen ehunekoa, hala biztanle guztiena nola  atzerritarrena, handiagoa
da probin tzia osoan bizi direnena baino. Horrek adierazten du, nolabait, Bilbon bizi den biztan-
leria osoa nahiz  atzerritarra egoera okerragoan bizi dela. 

Errolda DBE
Guztira Atzerritarrak Guztira Atzerritarrak

K % K % K % K %
EAE 2.193.093 100,0 151.894 100,0 59.788 100,0 19.202 100,0
Gasteiz 242.223 11,0 24.852 16,4 6.623 11,1 3418 17,8
Donostia 186.409 8,5 13.164 8,7 3613 6,0 640 3,3
Bilbo 351.629 16,0 29.887 19,7 15502 25,9 5300 27,6
Guztira 3 hiri. 780.261 35,6 67.903 44,7 25.738 43,0 9358 48,7
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Hiru hiriburuetan DBE jaso tzen dutenen tasak adierazi dira 4. grafikoan, jatorriaren arabera
xehakatuta, eta aurrez hautemandako zenbait joera bereiz daitezke bertan. Hala, bertako biztan-
leen artean DBE jaso tzen dutenen tasa oso  txikia da, eta, aldiz,  atzerritarren artean nabarmena-
goa. Gasteizen eta Donostian, hu tsaren hurrengoa da DBE jaso tzen duten bertako biztanleen
ehunekoa (%1,4 eta %0,8 hurrenez hurren), eta Bilbon, berriz, zer txobait handiagoa, %3,1. 

4. grafikoa. EAEko hiriburuetan DBE jaso tzen dutenen tasa, jatorriaren arabera

Iturria: EINen eta Lanbideren datuak oinarri hartuta egin da.

A tzerriko biztanleen artean, hiru hiriburuetan handixeagoa da errenta hori jaso tzen dutenen ehu-
nekoa: Donostian, %5az azpikoa da (%4,9), baina Gasteizen %13,8koa eta Bilbon %17,7koa.
Aurreko taulan adierazitako joerak berrestera datoz datu horiek. Bilbon, zaurgarritasunak eragin
handiagoa du bai bertako biztanleen eta bai  atzerritarren artean, batez ere azken horien artean.
Gasteizen, zaurgarritasunak batik bat  atzerritarrei eragiten die. Donostian, bertako biztanleen
zaurgarritasuna eta gizarte-bazterketa hu tsaren hurrengoa da, eta  atzerritarrena ere nahiko apala.
Nolanahi ere, gogoan izan behar dugu Donostian 1.668 kasutan jatorria ez dela ezaguna.

5. grafikoa. EAEko hiru hiriburuetan DBE jaso tzen duten  atzerritarrak, jatorriaren arabera. 2013ko maia tza

Iturria: EINen datuak oinarri hartuta egin da.
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Hiru hiriburuetan DBE jaso tzen duten  atzerritarren jatorriari dagokionez, Gasteizen nabarmen -
tzekoa da magrebtarren ehunekoa ( atzerritar guztien %38,2), gainerako hiriburuekin alderatuz
gero; Donostian %15 da jatorri horretakoa eta Bilbon, %17,3. Arabako hiriburuan, orobat,
Latinoamerikako biztanleen joera beste bi hirietakoaren kontrakoa da. Donostian, apalagoa da
Afrikako biztanleen ehunekoa, hala magrebtarrena nola Saharaz hegoaldeko herritarrena; aldiz,
handiagoa da Europar Batasuneko, Europako gainerako herrialdeetako eta batez ere
Latinoamerikako biztanleen pisua. Bizkaian, oso nabarmena da Latinoamerikako eta Saharaz
hegoaldeko biztanleen ehunekoa.

5. Ondorioak

Diru-sarrerak Berma tzeko Errenta jaso tzen duten jatorri  atzerritarreko biztanleei buruzko kapitu-
lu honekin buka tzeko, egindako analisiaren emai tza nagusiak laburtuko ditugu modu sintetiko-
an:

• Hasteko eta behin, azpimarra tzekoa da DBE jaso tzen duten per tsonen %32,1  atzerritarra
dela. Kontuan izanda EAEn bizi diren biztanle guztietatik %6,8 dela  atzerritarra, DBE jaso -
tzen dutenen artean askoz handiagoa da talde horren ehunekoa. 

• Erroldako datuak eta DBE jaso tzen duten per tsonen datuak oinarri hartuta, hauxe da pres-
tazio hori jaso tzen dutenen tasa: bertako biztanleen artean, %1,4koa eta  atzerritarren arte-
an, %13koa.

• Gizartean zaurgarritasuna neur tzeko DBE adierazle egokia izan daitekeela iri tzita, aurrez
aipatutako datuek erakusten dute, argi eta garbi, EAEn bizi diren  atzerritarren artean pobre-
zia eta gizarte-bazterketa nabarmenagoa dela bertako biztanleen artean baino.

• Beste modu batera esanda, zaurgarritasunaren eta gizarte-bazterketaren indarra askoz apa-
lagoa da bertako biztanleen artean, eta nabarmenagoa  atzerritarren artean.

• Jatorriaren arabera, Afrikako taldeak dira DBE gehien balia tzen dutenak, bai Magrebekoak
(%20,7ko tasa) eta bai Saharaz hegoaldeko herritarrak (%25,7ko tasa). Hau da, bost
magrebtarretatik bat DBE jaso tzen ari da EAEn, eta Saharaz hegoaldeko lau herritarretatik
bat.

• Latinoamerikako biztanleen tasa batez bestekoaren oso an tzekoa da, eta horren azpitik
daude Asiatik eta Europar Batasunetik iri tsitako per tsonak.

• Horrenbestez,  atzerritarren artean egoera okerrenean daudenak afrikarrak dira, i txura bate-
an. Asiatik eta Europar Batasunetik iri tsitakok, aldiz, egoera hobean daude eta bertako biz-
tanleen ongizatetik hurbilago.

• Lurralde historikoen arabera, Bizkaian bizi dira DBE jaso tzen duten biztanle gehienak, hala
bertakoak nola  atzerritarrak. Lurralde horretan bizi diren  atzerritarretatik %16,6k jaso tzen
du DBE. Gipuzkoa dago beste muturrean: lurralde horretako  atzerritarren %6,7k jaso tzen du
prestazio hori. Hala ere, uste dugu datu horiek ez direla guztiz fidagarriak, kasu askotan ez
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baitakigu nondik etorriak diren  atzerritar horiek. Araba bien artean dago, baina lurralde
horretan ere nabarmena da  atzerritarren egoera  txarra (%14,4).

• Azkenik, hiriburuei dagokienez, Bilbon bizi dira DBE jaso tzen duten per tsona gehienak, izan
bertakoak izan  atzerritarrak, modu nabarmenean gainera.
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Emakume etorkinek Euskal Autonomia Erkidegoan bizi duten egoera azal tzea eta azter tzea da
kapitulu honen xedea, Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiak eginiko azterketa oinarri
hartuta. EAEn bizi diren A tzerriko Etorkinen Gaineko Inkesta (AEI) ustia tzea, horixe izan da
azterketa egiteko erabili dugun metodologia. Eusko Jaurlari tzak eginiko inkesta horrek kolektibo
horren ezaugarrien argazki garbia erakusten digu. EAEn bizi diren 2.300  atzerritarri egin zaie
inkesta hori, eta bi galdetegitan jaso da: banakako batean eta familiako beste batean. Jatorriaren
eta bizilekuaren (udalerria) araberako estratifikazioari jarraituz egin da inkesta, eta laginketa-
aka tsa +-%1,59koa da.

Emakume etorkinen migrazio-datuak

AEIren datuen arabera, 2010ean 179.582 etorkin  atzerritar zeuden erroldatuta Euskal
Autonomia Erkidegoan (EAE); hau da, Euskadiko biztanleria osoaren %8,2 zen  atzerritarra. A -
tzerritarren talde horretan, %51,6 zen emakumea; hau da, 92.698 per tsona. Gizonezkoak,
berriz, 86.984 ziren 2010eko AEIren arabera; ho ts,  atzerritarren %48,4. 2010eko banaketa
horretan zer txobait gehiago ziren emakumeak 2011ko erroldan jasotako datuetan baino. 2011ko
erroldan,  atzerritarren taldean %48 zen emakumezkoa eta %52 gizonezkoa, batez ere naziona-
lizazio-prozesuaren eta horrek sortutako eraginen ondorioz.

1. taulan ikus daitekeenez, EAEko etorkinen jatorriari erreparatuz gero, Latinoamerikatik iri -
tsitako gehienak emakumezkoak dira, eta Afrikatik iri tsitakoak (Magrebetik eta Saharaz hegoal-
detik), aldiz, gizonezkoak. Errumaniatik eta EBko ekialdeko beste herrialde ba tzuetatik,  Txinatik,
Argentinatik,  Txiletik eta Uruguaitik heldutakoen artean, aldiz, pare tsu dira gizonezkoak eta ema-
kumezkoak. Hain zuzen, AEIk zenbatutako 92.598 emakume etorkinen artean, 3 mul tzo nagu-
si daude:

• Lehena, Kolonbia, Ekuador eta Peruko emakumezkoek osatutakoa da. Herrialde horie-
tako emakumezkoak, guztira, 18.674 dira EAEn ; hau da, emakume etorkin guztien
%20,2.

• EAEn bigarren talde ugariena Magrebeko emakumezkoak dira, 11.139 AEIren arabera;
ho ts, emakumezko etorkin guztien %12,2.

Emakume etorkina Euskal Autonomia Erkidegoan
María José Martín Herrero
Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia
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• Errumaniako eta Ekialdeko EBko beste herrialde ba tzuetako emakumezkoak dira hiru-
garren talde nagusia: 9.568 per tsona, emakumezko etorkin guztien %10,3.

Beste muturrean, aipa tzekoak dira EAEn emakumezkoen presen tzia  txikiena duten jatorriak:
Senegal,  Txina, Paraguai eta Argentina, hain zuzen. Horien artean, senegaldarrek eta paraguaia-
rrek denbora gu txi daramate EAEn.

1. taula. Biztanle etorkinak EAEn nazionalitate nagusien eta sexuaren arabera, emakumeen indizea

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. EOB

Adina. EAEko  atzerritarrak gazteagoak dira bertakoak baino, eta oso gu txi dira 65 urtetik gorako
per tsonak. Alde nabarmenik ez bada ere, gizonezkoen taldea zer txobait gazteagoa da emakumez-
koena baino. EAEn bizi diren emakume etorkinen %47,9 25 eta 44 urte artekoa da; %19,9 45
urtetik gorakoa eta %32,1, berriz, 24 urtetik beherakoa. Gazteenen talde horretan, zer txobait
gehiago dira gizonezkoak: %36. Azkenik, oso gu txi dira 65 urtetik gorako emakume etorkinak,
%1,6 baino ez.

Ikasketa-maila. EAEko emakume etorkinen ikasketa-maila gizonezkoena baino zer txobait handia-
goa da eta, aldeak esangura tsuak ez badira ere, ikasketa kualifikatuak dituzten emakumeak
gehiago dira (%23,7) gizonezkoak baino (%22,3). 2. grafikoan ikus daitekeenez, emakume etor-
kin gehien-gehienek bigarren mailako ikasketak dituzte, eta ondoren, lehen mailako ikasketak
edo hortik beherakoak; gizonezkoen kasuan, berriz, erdiek lehen mailako ikasketak edo hortik
beherakoak dituzte, eta beste erdiek, bigarren mailakoak.

Biztanle atzerritarrak Emakumeen indizea
Áreas de origen Gizonak Emakumeak Guztira % bertikala % horizontala
Latinoamerikako gainerako herrialdeak 2.525 6.798 9.323 7,3 72,9 Emak. nagusi
Brasil, Venezuela, Dominikar Errep. 5.201 9.117 14.318 9,8 63,7 Emak. gehien
Paraguai 2.167 3.380 5.547 3,7 60,9 Emak. gehien
Bolivia 5.780 8.090 13.870 8,7 58,3 Emak. gehien
Kolonbia, Ekuador, Peru 14.358 18.674 33.031 20,2 56,5 Emak. gehien
Argentina, Txile, Uruguai 3.919 4.149 8.068 4,5 51,4 Oreka
Errumania eta Ekialdeko EBko beste batzuk 9.059 9.568 18.627 10,3 51,4 Oreka
Munduko gainerako herrialdeak 5.937 5.565 11.502 6,0 48,4 Oreka
Txina 2.546 2.288 4.833 2,5 47,3 Oreka
Afrikako gainerako herrialdeak 4.500 3.951 8.450 4,3 46,8 Gizon. gehien
Mendebaldeko EB 12.264 9.161 21.426 9,9 42,8 Gizon. gehien
Magreb 16.148 11.139 27.287 12,0 40,8 Gizon. gehien
Senegal 2.583 718 3.301 0,8 21,8 Gizon. nagusi
Guztira 86.985 92.598 179.583 100,0 51,6 Oreka
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1. grafikoa. Biztanle etorkinen mapa EAEn, nazionalitate nagusien eta sexuaren arabera

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. EOB

Jatorriaren araberakoak dira, batez ere, alde nagusiak: lehen mul tzoan, batez bestekotik gorako
ikasketa kualifikatuak dituzten emakumeak daude, hala nola EBko mendebaldekoak,
Argentinakoak,  Txilekoak eta Uruguaikoak. Beste aldean, ikasketa ez-kualifikatuak dituzten ema-
kumeak daude, eta, haien artean, magrebtar eta senegaldar jatorria dutenak dira ugarienak, baita
 txinatar jatorrikoak ere. 

Hizkun tzaren erabilera. Euskadiko emakume etorkin gehienek gaztelaniaz hi tz egiten dute
(%62,2); a tzetik datoz arabieraz hi tz egiten dutenak (%7,9) eta errumanieraz egiten dutenak
(%7,7). Emakume etorkinen %1,25ek euskaraz hi tz egiten du egunerokoan. Datu horiek gizo-
nezkoekin alderatuz gero, ohartuko gara soilik gizonezkoen %54k hi tz egiten duela gaztelaniaz,
hein batean Latinoamerikatik iri tsitako etorkin gehienak emakumezkoak direlako. Kontrakoa
gerta tzen da arabierarekin, hizkun tza hori erabil tzen dutenen artean gehiago baitira gizonezkoak
(%10,6).
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2. grafikoa. EAEko gizonezko eta emakumezko etorkinen ikasketa-maila, nazionalitate nagusien arabera

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. EOB
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Integrazio-dinamikak

Egoera administratiboa. 3. grafikoan ikusten den bezala, emakumezko etorkinen artean, batez
ere latinoamerikar herritartasunekoak nazionalizatu dira. Horren arrazoia da, hein handi batean,
arlo horretako erregulazioa desberdina dela jatorriaren arabera. Adibidez, latinoamerikarrek, bizi-
leku-baimena izanda Espainian bizi tzen bi urte eman dituztela frogatuz gero, espainiar herritar-
tasuna eska dezakete, baina baldin tza hori zorro tzagoa da, esate baterako, afrikar edo asiarren
kasuan, bizi tzen 10 urte eman dituztela frogatu behar baitute.

3. grafikoa. EAEko emakume etorkinak: lege-egoera jatorriaren arabera (%)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. EOB

Horri gehi tzen badiogu zenbait latinoamerikar nazionalitatek (kolonbiarrak edo ekuadortarrak,
adibidez) beste ba tzuek baino egonaldi luzeagoa egiten dutela, ez da harri tzekoa kolektibo horre-
tan oso handia izatea nazionalizazioen kopurua. Azkenik, ezin dugu alde batera u tzi bertakoeki-
ko berdintasun formala lor tzen dela nazionalitatearen bidez, batez ere Europar Batasunetik kan-
poko biztanleen kasuan; izan ere, EBkoek hein handi batean badutelako berdintasun hori nazio-
nalizatu behar izan gabe. Bestela esanda, nazionaliza tzearen balioa askoz handiagoa da EBtik
kanpokoen tzat, eta, neurri batean, horrek azal tzen du zergatik den  txikia nazionaliza tze-indizea
errumaniarren eta EBko mendebaldeko biztanleen artean.

Egonaldia. Emakume etorkinen %41,7k 6 urte baino gu txiago darama tza EAEn eta zifra hori zer -
txobait altuagoa da gizonezkoen artean (%43,2). Hain zuzen, emakume horiek dute egoera eze-
gonkorrena, EAEn denbora gu txiago daramatelako.

EAEn bizi diren jatorri  atzerritarreko gainerako emakumeen %58,3k sei urtetik gora egin ditu
Euskadin, lehen aldiz iri tsi zenetik. Gizonezkoen artean, gu txiago dira sei urtetik gorako egonal-
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dia egin dutenak: %56. Nolanahi dela ere, migrazio-prozesuaren barnean sei urteko egonaldia
kontuan har tzeko epea da tokian-tokian egonkor tzeko eta finka tzeko. 

Kasu honetan, nabarmendu behar da egonaldia EAEn handiagoa edo  txikiagoa dela jatorriko
nazionalitatearen arabera, eta, hain zuzen ere, bertan denbora gehien daramaten nazionalitate-
etako ba tzuen artean (kolonbiarren eta ekuadortarren artean, adibidez), emakumeen ehunekoa
handiagoa dela. 

4. grafikoa. 16 urte edo gehiago dituzten  atzerritarrak, EAEra lehen aldiz iri tsi zirenetik gurean egindako
urte kopuruaren arabera (%) 

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. EOB

5. grafikoa. EAEra lehen aldiz iri tsi zirenetik 6 urte baino gehiago daramaten 16 urte edo hortik gorako
 atzerritarrak, sexuaren eta nazionalitate nagusien arabera (%)
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Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. EOB

Goran aztertutako bi alderdi horiek (administrazio-egoera eta egonaldia) elkarri lotuta daude:
egoera administratiboa zenbat eta hobea izan, eta egonaldia zenbat eta luzeagoa, orduan eta
hobeak izango dira emakumezko etorkinen integrazio-adierazleak; eta alderan tziz.
Immigrazioaren Euskal Behatokiak egonkortasun-continuum esan izan dio lotura horri, eta
2007ko inkestan ere suma tzen zen. Gure artean 6 urte baino gu txiago darama tzaten emakumez-
ko etorkinen artean (5. grafikoa), Paraguaitik etorritakoak dira ugarienak, hamarretik ia zazpik
(%68,8k) baitarama tzate 6 urte baino gu txiago EAEn; a tzetik datoz Errumaniatik iri tsitako ema-
kumeak eta EBko ekialdetik etorritakoak (%62,5).

Lan-egoera. EAEn bizi diren 92.582 emakumezko etorkinetatik, 77.395 poten tzialki aktiboak
dira. Bigarren taulan ikus daitekeenez, emakumezko etorkinen jarduera-tasa gizonezkoena baino
 txikiagoa da (%68,7 eta %82,9, hurrenez hurren); hala ere, nondik etorri diren kontuan har tzen
badugu, latinoamerikar emakumeek (paraguaiarrek eta boliviarrek, batez ere) %80tik gorako jar-
duera-tasa dute. Gainera, herritartasun horiek dituztenen artean, emakumeak dira migrazio-
proiektuan lehen urra tsa ematen dutenak, eta EAEra lan egiteko eta familiaren tzat dirua lor tzeko
etor tzen dira, gehienetan neskame arituta. Horien guztiz bestaldera daude magrebtar emakume-
ak, oso jarduera-tasa  txikiak baitituzte (%37,9); izan ere, kultura-arrazoiengatik, emakumeak e -
txe barruan lan egin ohi du, ez-aktiboa izan ohi da, eta gizonak lan egiten du e txetik kanpo.

Emakumezko etorkinen okupazio-tasa gizonezkoena baino  txikixeagoa da: %50,5 eta %53,9
hurrenez hurren. Nazionalitateen artean desberdintasun handiak daude: alde batetik, okupazio-
tasa handiak dituzten emakumeak daude: latinoamerikar jatorrikoak –batez ere, paraguaiarrak
(%75,1), boliviarrak (%62,6) eta kolonbiarrak, ekuadortarrak eta perutarrak (%60,1)– eta
 txinatar jatorrikoak (%72,6). Eta, beste muturrean, afrikar emakumeak daude, magrebtarrak,
bereziki (10etik 2k soilik dute lana).

EAEko emakumezko etorkinen langabezia-tasa (%26,5) gizonezkoena (%35) baino  txikiagoa da.
Hala ere, langabeziak nabarmen egiten du gora afrikar jatorriko emakumeen artean, erdiak lan-
gabezian daudelako; zehazki, senegaldarrak (%50,8) eta magrebtarrak (%49,1). Beste muturre-
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an daude Argentinatik,  Txiletik, Uruguaitik, EBko mendebaldetik, Latinoamerikako beste herrial-
de ba tzuetatik eta  Txinatik etorritako emakumeak, batez bestekotik beherako langabezia-tasak
dituztelako.

Zer sektoretan lan egiten duten, zer jarduera-adarretan eta nolako kontratuak dituzten. EAEn lan
egiten duten emakumezko etorkin gehienak zerbi tzu-sektorean ari dira (%96,5), eta, sektore
horren barruan, emakumeen %72,4k hiru jarduera-adar hauetan dihardu: e txeko lanetan
–%38,8–, ostalari tzan –%21,9– eta merkatari tzan –%11,7–.

Egoera hori gizonezko etorkinen egoerarekin aldera tzen badugu, azken horiena oso bestelakoa
da: lan egiten duten gizonen artean, ia erdiek zerbi tzu-sektorean lan egiten dute –%48–, 10etik
3k eraikun tzan –%28–, 10etik 2k industria-sektorean –%18,9– eta gu txiengo batek –%4,8–
nekazari tzan eta arran tzan. Jarduera-sektore horietan, oso  txikia da emakumezko etorkinen
presen tzia, eta industria-sektorean –%2,9– eta eraikun tzan –%0,5– banatuta dago. Nekazari tzan
ia ez da emakume etorkinik ari lanean.

Jatorri geografikoaren arabera, Paraguaiko eta Boliviako emakume gehienak –%78,5 eta %69,4,
hurrenez hurren– e txeko lanetan ari tzen dira, eta Errumaniako eta Ekialdeko EBko emakumeak,
berriz, e txeko lanetan eta ostalari tzan bana tzen dira. Sektore honetan, afrikar emakumeen
presen tzia oso  txikia da; zehazki, magrebtar emakumeen %6,6k dihardu sektore horretan.

Lan egiten duten emakumezko etorkinen %21,9 ostalari tzan ari da, eta zer herritartasun duten
kontuan har tzen badugu, ohartuko gara  txinatar jatorriko emakumeen erdiek sektore horretan lan
egiten dutela, baita magrebtar jatorriko gehien-gehienek ere (%37,2). Beste nazionalitate ba -
tzuek ere batez bestekotik gorako presen tzia dute sektore horretan: errumaniarrek, brasildarrek,
venezuelarrek eta dominikarrek, esaterako; izan ere, lan egiten duten jatorri horietako 10 ema-
kumetik ia 3k dihardute jarduera-adar honetan.

Azkenik, emakumezko etorkinen %11,7k merkatari tzan lan egiten du, eta azpimarragarria da
 txinatar jatorrikoak direla gehiengoa jarduera-adar horretan: %49,2.

Kontratu-motak. EAEn kontraturik gabe lan egiten duten emakumezko etorkinak ia hiru bider
gehiago dira horrela ari diren gizonezkoak baino: %20,8 eta %7,3, hurrenez hurren. Soldatapeko
emakumezko etorkinen artean, mugagabeko kontratazioa %44,4koa da, eta gizonen artean
%53koa. Aldi baterako kontratazioa oso an tzekoa da emakumeen eta gizonen artean (%25,9 -
%27,8).

Zerbi tzu-sektorean kontraturik gabe lan egiten ari diren per tsonen egoera nazionalitateen eta
sexuaren arabera azter tzen badugu, argiago ikusiko dugu polarizazioa gerta tzen dela nazionalita-
teen eta sexuen artean: alde batean, paraguaiar, boliviar eta errumaniar emakumeak daude,
haien artean ehuneko handi batek kontraturik gabe lan egiten baitu; eta bestean, argentinarrak,
 txiletarrak eta uruguaiarrak, baita  txinatarrak eta magrebtarrak ere, kontraturik gabe lan egiten
duten emakumeen ehunekoa batez bestekotik oso behera baitago haien artean.
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Egoera ekonomiko per tsonala

6. grafikoa. 16 urte edo gehiago dituzten jatorri  atzerritarreko biztanleak, sarrera-mota nagusiaren eta
sexuaren arabera (%)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. EOB

7. grafikoa. Sarrera nagusiak lanagatik edo errentengatik dituzten 16 urte edo gehiagoko  atzerritarrak,
nazionalitate nagusien eta sexuaren arabera (%)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. EOB
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Sarrera nagusiak. 6. grafikoan ikusten denez, emakumezko etorkinen sarrera-iturri nagusia lana-
gatik edo errentengatik lortutakoa da (%47,4); ehuneko hori  txikixeagoa da gizonezkoen ehune-
koarekin (%53) alderatuz gero. Diru-sarrerak berma tzeko errenta da bigarren sarrera-iturria ema-
kumeen %11,7ren tzat, eta ehuneko hori  txikixeagoa da gizonen kasuan (%7,2). Independen tzia
ekonomiko handiena duten emakumezko etorkinak  txinatar eta latinoamerikar jatorrikoak dira (7.
grafikoa). Baina, batez ere, azpimarra dezakegu boliviar eta paraguaiar emakumezkoek naziona-
litate bereko gizonezkoek baino independen tzia ekonomiko handiagoa dutela. Datu horrek lehe-
nago aipatu dugun alderdi bat nabarmen tzen du: emakumezko etorkinek, askotan, gizonezkoek
baino erraztasun gehiago dituzte EAEko lan-merkatuan sar tzeko. Hori oso nabarmena da
Latinoamerikako biztanleen kasuan.

Errenta. Emakumezko etorkin bakoi tzak hilean batez beste 864 euroko diru-sarrera dauka EAEn.
Kopuru hori aldatu egiten da jatorriko herrialdearen arabera. Adibidez, afrikar jatorriko emaku-
mezko etorkinek irabazten dute gu txien hilean: magrebtarrek 648 euro, eta senegaldarrek 710
euro. Latinoamerikako emakumezkoen artean, boliviarrek eta paraguaiarrek irabazten dute gu -
txien: hilean 710 euro eta 803 euro, hurrenez hurren. Kontrako aldean, hilean sarrera handie-
nak dituztenen artean, berriz,  txinatar jatorriko emakumeak daude: 1.000 eurotik gora. EBko
mendebaldeko, Argentinako,  Txileko, Uruguaiko, Brasilgo eta Errumaniako emakumeek hilean
900 euro baino gehiago irabazten dute, eta batez bestekoaren gainetik daude.

E txeko egoera ekonomikoaren per tzepzioa

Emakume etorkinen e txeko egoera ekonomikoa zer-nolakoa den hautemateko, bi galdera egiten
dira inkestan: (86g. Gaur egun, nola definituko zenuke zure familiaren egoera…? 87g Baliabide
ekonomikoak ain tzat hartuta, zure e txea zer egoeratan dagoela esango zenuke: egoera oso
 txarrean… oso onean?). 

8. grafikoa. EAEko etorkinek beren egoera ekonomikoaz duten per tzepzioa, sexuaren arabera (%) 

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. EOB
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tinar,  txiletar eta uruguaiarren iri tziz, beren e txeko ekonomiaren egoera ona da; haien artean soi-
lik %6,2k uste du egoera  txarra dela. Emakume  txinatarrak ere iri tzi horretakoak dira, ia inor ez
baita egoera  txarrean senti tzen, %0,4 baino ez.

Gainera, pobrezia/ongizate eskalan familiaren gaur egungo egoerari buruz galdetuz gero, joera
errepikatu egiten da: emakume etorkinen iri tzia hobea da gizonena baino. Era berean, modu
bateko edo besteko per tzepzioa duten emakumeen nazionalitateak ere errepikatu egiten dira:
senegaldarrak, magrebtarrak eta boliviarrak dira eskala horretan egoera okerrenean daudela uste
dutenak (eta horiei paraguaitarrak eta brasildarrak gehitu behar zaizkie). Eta e txeko egoera eko-
nomiko hobea dutela uste dutenen artean, berriz,  Txinako, Argentinako,  Txileko, Uruguaiko eta
EBko mendebaldeko emakumeak leudeke. 

9. grafikoa. EAEko emakume etorkinak: beren e txea pobrea / nahiko pobrea dela uste dutenak (%)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. EOB

Gizarte- eta osasun-arloko arazoen per tzepzioa. Emakumezko etorkinen %28,4k dio gizarte-baz-
terkeria jasaten duela  atzerritarra izateagatik (10. grafikoa), eta %17,9k dio bakardade- eta tris-
tezia-arazoak dituela. Ez dago alde nabarmenik emakumeen eta gizonen artean, baina, besteak
beste, senideren batengandik bereizi beharra, gaixotasun kroniko larriak eta mendeko per tsonak
eduki tzea, arazo nagusiak ez izan arren, maizago gerta tzen dira emakumezko etorkinen artean
gizonezkoen artean baino.

Arestian esan dugunez, gizarte-bazterkeria da etorkinek adierazitako arazo nagusia, hala gizone-
na nola emakumeena. Nazionalitateen arabera aldeak nabarmenak dira: hala, egoera okerrene-
an daudenak emakume senegaldarrak, brasildarrak eta boliviarrak dira, eta egoera ez hain
 txarrean daudenen artean, EBko mendebaldetik iri tsitako emakumeak.
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Emakumezko etorkinak zer jatorri geografikokoak diren kontuan har tzen badugu, desberdintasu-
nak daudela ikus dezakegu. Adibidez, emakume afrikarrek –Senegal eta Magreb– eta boliviar
emakumeek gizarte-arloko arazoak dituzte batik bat: gizarte-bazterketa, bakardade- eta tristezia-
arazoak, senideren batengandik bereizita egotea. EBko mendebaldeko emakumeen artean, osa-
sunarekin zerikusia duten arazoak nabarmen tzen dira: gaixotasun kroniko larriak. Horixe bera da
emakume magrebtarren arazo nagusietako bat.

10. grafikoa.Aitortutako gizarte-arazoak dituzten familia-unitateetako emakume  atzerritarrak, jatorriko
eremu geografikoaren arabera (haien %, arazoren bat dutela adierazi duten unitateetan)

E txe honetan, arazo hauetakoren bat al dute? 52g-tik 60g-ra.
Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. EOB

Emakumezko etorkinak EAEn integra tzea – hautemandako integrazio-maila. Alde azpimarragarri-
rik ez egon arren, emakumezko etorkinak gu txiago integratuta senti tzen dira harrerako herrian
gizonezkoak baino. Emakumezko etorkin gehien-gehienek diote ez dutela harreman-arazorik ber-
takoekin (%90). Etorkinekiko harremanei dagokienez, berriz, ehuneko horiek  txikixeagoak dira
(%86). Hala ere, nazionalitateen araberako integrazio-maila azter tzen badugu, aldeak daudela
ohartuko gara:

• Bertako biztanleen eta etorkinen artean gu txien integratutako taldeak: Emakumezko
 txinatarrek eta afrikarrek –magrebtarrek, batez ere– diote integrazio-arazoak dituztela
bai bertakoekin bai etorkinekin.

• Bertakoen eta etorkinen artean hein batean integratuta senti tzen diren taldeak.
Latinoamerikar emakumeak nahiko ondo integratuta daude, boliviarrak izan ezik, berta-
koekiko harreman-arazoak baitituzte.
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• Integrazio-maila handiagoa duten taldeak: argentinarrak,  txiletarrak, uruguaiarrak eta
EBko mendebaldekoak daude talde honetan, baina integrazio on hori, etorkinekin baino
areago, bertakoekin gerta tzen da, batez ere argentinar,  txiletar eta uruguaiar emakume-
en kasuan.

11. grafikoa. A tzerritarra izateagatik, arrazagatik edo erlijioagatik jasandako gizarte-bazterketa

60g. E txeko inork jasan al du gizarte-bazterketa  atzerritarra izateagatik, erlijioagatik edo arrazagatik? Bizi tzako edo-
zein esparrutan: eskolan, lanean, kalean…
Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. EOB
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12. grafikoa. Emakume etorkinak. Bertakoekiko eta  atzerritarrekiko integrazio maila EAEn, nazionalitate-
en arabera (%)

97g. Zailtasunak dituzu bertako per tsonekin eta taldeekin integra tzeko? (1. Ez dut arazorik, 2. Ez, ez dut horrelako
hartu-emanik bila tzen, 3. Ez, baina nahiago dut nire zonaldeko edo kulturako jendearekin bakarrik egon)
Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tza. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. EOB

Ondorioak

Eusko Jaurlari tzak egindako A tzerriko Etorkinen gaineko Inkestaren bidez (AEI), EAEko emaku-
mezko etorkinen errealitatearen argazki argia lortu dugu, eta ondorio hauek azpimarratu behar
dira:

• EAEn, etorkinen artean, gehiago dira emakumeak gizonak baino, eta, emakumeen artean,
Latinoamerikakoak %54,1 dira; bigarren mul tzo handiena afrikar jatorriko emakumeena da.
Bi kolektibo horiek emakume etorkin guztien %71,2 dira.

• Latinoamerikar emakumeen nagusitasunaren ondorioz –emakumezko etorkinen erdiak baino
gehiago–, talde horren ezaugarrietako asko kolektibo osoaren barruan ere gailen tzen dira.

• Emakumezko etorkinek EAEko migrazio-prozesuetan duten gailentasun hori herrialdearen
gizarte-, ekonomia- eta demografia-egiturari estu lotutako faktore ba tzuek baldin tza tzen
dute; faktoreok, besteak beste, hauek dira: ongizate-maila handia, beste autonomia-erkide-
go ba tzuekin alderatuta; bertako emakumeek lan-merkatuan sar tze handia izatea, eta,

Mendebaldeko EB

Errumania eta ekial.

EBko beste

Magreb

Argentina, Txile, 

Uruguai

Kolonbia, Ekuador, 
Peru

Bolivia

Paraguai
Brasil

Gain. Latinoamerika

Senegal

Gain. Afrika

GUZTIRA

70

80

90

100

Txina

40

50

60

40 50 60 70 80 90 100

ETORKINEKIKO INTEGRAZIOA (%)

B
E
R

TA
K
O

E
K
IK

O
 I
N

TE
G

R
A
Z
IO

A
 (

%
)

150

Immigrazioa eta krisiaren eragina

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:46  Página 150



horren ondorioz, e txeko lanak ez ezik, lana, orokorrean, banatuta egotea; eta emakumeek
bete tzen dituzten rolei lotutako fun tzioak. Gainera, egitura demografikoa oso zahartuta dago,
eta jaio tze-tasa oso  txikia da.

• Horrelako egoera batean, ez da ustekabekoa emakumezko latinoamerikar etorkinen garran -
tzia, eta emakume horiek erraztasun gehien izatea lana aurki tzean, beren kultura- eta
hizkun tza-ezaugarriengatik euskal gizartearen beharretara ongien egoki tzen direnak direlako.

• Ba tzuetan, gainera, lanera tze handiago horren ondorioz, latinoamerikar emakumeen sarrera
ekonomikoak handiagoak dira, kasuren batean, boliviar eta paraguaiar emakumeen kasuan,
adibidez, nazionalitate bereko gizonenak baino. Horrek guztiak argi uzten du kolektibo
horren autonomia ekonomiko eta sozial handiagoa, bai eta latinoamerikar emakumearen
ahaldun tze handiagoa ere. Horri dagokionez, ezin dugu ahaztu, kolektibo horretan, migrazio-
proiektuaren lehen urra tsa, emakumeek ematen dutela, eta ez gizonek. Beste muturrean
afrikar emakumeak daude: egoera askoz prekarioagoan, lan-merkatuan sar tzeko aukera gu -
txiagorekin eta gizonekiko askoz mendetasun ekonomiko eta sozial handiagoan.

• Lan-merkatuan egoki tze handiago hori lan-baldin tza eskas samarren kontura lor tzen da, nor-
malean gizonezko etorkinenak baino  txarragoak direlako emakumeen baldin tzak, zenbait
daturen bidez ikusi ahal izan dugun bezala: kontraturik gabeko enplegu-tasa handiagoa,
kontratu-egoera  txarragoa, sarrera  txikiagoak…

Nolanahi ere, besteak beste gizartera tzeari edo lanera tzeari dagokionez, alde handiak aurki dai-
tezke, eta alde horiek bertako biztanleen artean sexuaren arabera dauden desberdintasunen an -
tzekoak dira neurri handi batean. Alderdi horietako ba tzuetan, desberdintasunak nabarmenago-
ak dira emakumezko etorkinen kasuan. Jatorri geografikoa erabakigarria da, oro har, etorkin guz-
tien egoera eta, bereziki, emakumezko etorkinena azter tzeko. Eta hala, zenbait talde edo kolek-
tibo bereiz di tzakegu tipologia moduan, EAEn bizi diren emakumezko etorkinen gizartera tze- eta
lanera tze-mailaren arabera:

- Kolektibo integratua: Gizartera tze handia – lanera tze handia. Lehenik eta behin, EBko
mendebaldeko eta, besteak beste, Argentinako eta  Txileko emakumearen egoera azpi-
marra dezakegu. Kolektibo horrek ditu adierazlerik onenak integrazio sozial eta ekono-
mikoari nahiz bertako per tsonekiko elkarreraginari dagokienez. Haien kopurua ez da oso
handia emakumezko etorkin guztien barruan.

- Egoera ahulean dauden etorkinak: Gizartera tze  txikia – lanera tze  txikia. Mul tzo honetan
daude afrikar jatorriko emakumeak; haien integrazio-adierazleak apal samarrak dira,
eta, aldiz, gizarte-ezegonkortasuna eta -ahultasuna, oso handiak. Alde batetik, haien jar-
duera- eta okupazio-indizeak gainerakoenak baino nabarmen  txikiagoak dira, bai eta
hezkun tza-maila ere; gainera, diskriminazio handiagoa eta bertakoekiko elkarreragin
 txikiagoa hautematen dira mul tzo horretako emakumeen artean. Kasu honetan ere beste
azpi-sailkapenen bat egin dezakegu: magrebtar emakumeek aipatutako ezaugarri horiek
dituzte, baina haien erregulartasun-tasa handiagoa da, adibidez, senegaldar emakume-
ena baino. Horri dagokionez, azpimarratu behar da senegaldar emakumeen egoera oso
 txarra dela, aipatutako arazoei irregulartasun-tasa handia gehi tzen zaielako, eta faktore
hori, ikusi dugun bezala, fun tsezkoa da kolektiboa integra tzeko. Afrikar emakumeen
kolektiboa, kopuruei dagokienez, garran tzi tsuena da latinoamerikar emakumeenaren a -
tzetik. Mul tzo horretan boliviar eta paraguaiar emakumeak ere sartu behar ditugu. Talde
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horretan, integrazio-adierazleak apalak dira, egonaldi laburragoaren eta administrazio-
egoera ezegonkorragoaren ondorioz. Bi nazionalitateok ezaugarri desberdin eta bereziak
dituzte gainerako kolektiboekin alderatuz gero, lan-merkatuan sar tze handia izan arren,
ezegonkortasun-maila handia ere badutelako lan- eta gizarte-esparruetan.

- Gizartera tzen ari diren etorkinak: Gizartera tze ertaina – zerbi tzu-sektorean lanera tzea: e -
txeko lanak. Emakumezko etorkin hauek lan-merkatuan sar tze handia dute –gehienetan
nazionalitate bereko gizonena baino handiagoa–, batez ere e txeko lanen sektorearen
bidez egituratua, eta, neurri  txikiagoan, ostalari tzaren bidez. Mul tzo horretan daude
emakumezko kolonbiarrak, ekuadortarrak eta perutarrak: integrazio-adierazle handiago-
ak dituzte, egonaldi luzeagoen eta egoera administratibo hobearen ondorioz. Hauxe da
talde garran tzi tsuena EAEn.

- Erdi integratutako etorkinak: Gizartera tze  txikia – lanera tze handia (ostalari tza eta
merkatari tza). Azkenik, bere espezifikotasuna dela eta, emakumezko  txinatarra nabar-
mendu behar da: lanera tze handia dauka, integrazio ekonomiko ona eta oso elkarrera-
gin  txikia bertakoekin. Nolanahi ere, oso kolektibo  txikia da emakumezko etorkin guz-
tien barruan.

Immigrazioa eta krisiaren eragina

152

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:46  Página 152



A tzerriko etorkinei egindako inkestak oso lagungarriak izaten dira haien ezaugarriei eta egoerari
buruzko informazio balio tsua lor tzeko. Baina oso zaila izaten denez halako galdeketak mar txan
jar tzea, gure inguruan ez dira aldizkako inkesta sakon eta fidagarri asko egiten. Europa mailan,
badira Eurostaten datu ba tzuk eta zenbait erakundek egindako inkestak; adibidez, Europar
Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Agen tziak egindakoa (FRA, 2009). Estatu mailan ere bada
lanen bat edo beste; esate baterako, Estatistikako Institutu Nazionalak 2007. urtean egindako
Etorkinen Inkesta Nazionala (EIN, 2008). Baina esan beharra dago inkesta horrek ez duela
jarraipenik izan azken urteetan. Erkidegoei dagokienez, azpimarra tzekoak dira Madrilgo
Erkidegoan 2008an eta 2009an egindako inkestak eta Nafarroan 2008an eta 2010ean eginda-
koak (Nafarroako Immigrazioaren Behatoki Iraunkorra, 2009; 2010). 

Euskadin, berriz, gai horrekin loturiko bi inkesta ditugu. 2007. urtean, Immigrazioaren Euskal
Behatokiak lehenengo inkesta egin zuen (Aierdi, Basabe, Blanco eta Oleaga, 2008). Lehen azter-
keta kuantitatibo hori oso interesgarria izan zen etorkinen gizartera tzea azter tzeko, prozesu
horren ezaugarriak zehazteko eta zenbait joera bereizteko. 2010. urtean bigarren inkesta bat
egin zuen Eusko Jaurlari tzak: Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren a tzerriko etorkinen gaine-
ko inkesta, 2010 –AEI 2010– (Eusko Jaurlari tza, 2011).

Bi inkestetako datuak oso abera tsak direla eta bi inkestek an tzekotasun handiak dituztela kon-
tuan izanik, konparaziozko azterketa bat egitea erabaki dugu, EAEn bizi diren a tzerriko etorkinen
ezaugarri bereizgarriak hobeto zehazteko, eta halaber, denborazko azterketa bat egiteko, ahal den
neurrian jakin dezagun zer bilakaera ari den izaten etorkin horien gizartera tze-prozesua.
Metodologiari dagokionez, azpimarra tzekoa da ba tzuetan oso zaila izan dela zenbait gairi buruz-
ko konparazio fidagarriak egitea, bi iturri desberdin erabil tzeagatik. Horregatik, kasu ba tzuetan
alde batera u tzi ditugu konparazioak eta daturik berrienen analisian jarri dugu arreta, 2010eko
AEIko datuen analisian, alegia.

 txosten hau, zehazki, hiru helburutan oinarrituta antolatu dugu. Lehendabizi, etorkinen egungo
karakterizazio zeha tza egin nahi dugu, eta horretarako, 2010eko AEIko datuetan oinarrituko
gara, batik bat. Ondoren, lotu egingo ditugu 2007ko datuak eta 2010ekoak, migrazio-fenome-
noaren bilakaeran sakondu ahal izateko. Azkenik, krisiak etorkinengan zer-nolako eragina eta

Fenomenoaren hurbilketa estatistikoa

153

Etorkinen gizartera tze-prozesuaren bilakaera Euskal
Autonomia Erkidegoan
Julia Shershneva
Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:46  Página 153



efektuak izan dituen aztertuko dugu. Ho ts, sakon-sakon aztertuko ditugu krisiarekin loturiko
alderdi ba tzuk eta krisiaren eragina gizartera tze-prozesuan.

Egiturari dagokionez, etorkinen datu orokorrak (AEItik hartutakoak) azaldu ondoren, gizartera -
tzearekin loturiko zenbait eremu aztertuko ditugu. Horretarako, konparaziozko azterketa bat egin-
go dugu. Hala, alderdi hauek guztiak sakon azaldu ahal izango ditugu: egoera administratiboa,
ikasketa-maila, lan-merkatua, bizi-baldin tzak eta kide tza- eta gizartera tze-mailak. Ondorioen ata-
lean, amai tzeko,  txostenean landutako ideia nagusiak laburbildu, eta zenbait mul tzo bereiziko
ditugu, gizartera tze-maila kontuan hartuta. Horrez gain, epe laburrean estu aztertu beharreko eta
etorkizunari begira kezkagarriak diren zenbait gai jorratuko ditugu, ekonomia- eta lan-krisiaren
ondorio direnak neurri handi batean.

1. Datu orokorrak

EAEn bizi diren a tzerriko etorkinei egindako inkestaren datuen arabera, a tzerrian sortutako
179.582 lagun bizi ziren EAEn 2010ean. Kopuru hori nabarmen handiagoa da Estatistikako
Institutu Nazionalaren datua (139.369) baino, Eusko Jaurlari tzako AEIk kontuan har tzen baiti-
tu,  atzerritarrez gain, a tzerrian sortu baina Espainian nazionalizatu direnak, eta beraz, estatisti-
ka ofizialetan ager tzen ez direnak. Horrenbestez, a tzerrian sortutakoek EAEko biztanleriaren
%8,2 osa tzen dute, eta EAEko biztanleriaren %6,4k a tzerriko nazionalitatea du. 

1. taula. EAEko biztanle  atzerritarrak, jatorriaren arabera (2010)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

1. taulan ikusten denez, etorkinen ia %47 Latinoamerikan sortua da. Kolonbiarrek, ekuadorta-
rrek eta perutarrek etorkinen %18,4 osa tzen dute, baina nabarmen tzekoak dira boliviarrak ere,
%7,7 osa tzen baitute eta haien kopuruak gora egin baitu azken urteotan.

Guztira 179.582
Europar Batasuna 11,9
Errumania eta Ekialdeko EBko beste herrialde batzuk 10,4
EUROPA 22,3
Magreb 15,2
Argentina, Txile, Uruguai 4,5
Kolonbia, Ekuador, Peru 18,4
Bolivia 7,7
Paraguai 3,1
Brasil, Venezuela, Dominikar Errep. 8
Latinoamerikako gainerako herrialdeak 5,2
LATINOAMERIKA 46,9
Txina 2,7
Senegal 1,8
Afrikako gainerako herrialdeak 4,7
AFRIKA 21,7
Munduko gainerako herrialdeak 6,4
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Europan sortutakoek osa tzen dute etorkinen bigarren mul tzorik handiena, etorkinen %22,3 bai-
tira, eta Afrikan sortutakoek hirugarrena, %21,7 baitira. Europako etorkinen artean, aipa tzekoa
da errumaniarren kopurua, Ekialdeko EBn sortutako etorkinen mul tzorik handiena osa tzen bai-
tute eta etorkin guztien %10,4 baitira. Afrikako etorkinen artean, aipa tzekoak dira Magreben sor-
tutakoak, %15,2 osa tzen baitute; Afrikako gainerako herrialdeetako etorkinek, berriz, askoz ere
mul tzo  txikiagoak osa tzen dituzte: senegaldarrak, adibidez, etorkinen %1,8 baino ez dira.

Sexuaren eta adinaren araberako datuei dagokienez, ez dago desberdintasun handirik Ikuspegik
erroldan oinarrituz beste ba tzuetan landutako datuen aldean (Ikuspegi, 2011). Gainera, Eusko
Jaurlari tzako AEIk zenbait joera berresten ditu; hala nola emakumeen garran tzia EAEko migra-
zio-fluxuetan: 2010eko inkestaren arabera, emakumeak nagusi dira (etorkinen %51,6 osa tzen
dute), latinoamerikarren artean, batez ere. Halaber, a tzerriko biztanleria bertakoa baino gaztea-
goa dela berresten du aipatutako inkestak, eta a tzerrikoen artean gu txi direla 65 urtetik gorako-
ak (a tzerriko etorkin guztien %1,2 baino ez).

2. taula. EAEko biztanle  atzerritarrak, jatorriaren eta sexuaren arabera (2010)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

3. taula. EAEko biztanle  atzerritarrak, adinaren arabera (2010) 

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

Gizonak Emakumeak
Guztira 48,4 51,6
Mendebaldeko EB 57,2 42,8
Errumania eta Ekialdeko EBko beste batzuk 48,6 51,4
Magreb 59,2 40,8
Argentina, Txile, Uruguay 48,6 51,4
Kolonbia, Ekuador, Peru 43,5 56,5
Bolivia 41,7 58,3
Paraguai 39,1 60,9
Brasil, Venezuela, Dominikar Errepublika 36,3 63,7
Latinoamerikako gainerako herrialdeak 27,1 72,9
Txina 52,7 47,3
Senegal 78,2 21,8
Afrikako gainerako herrialdeak 53,2 46,8
Munduko gainerako herrialdeak 51,6 48,4

0-5 5,9
6-15 10,9
16-24 17,3
25-44 47
45-64 17,8
16-64 82,1
65 edo gehiago 1,2
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2. Egoera administratiboa

Etorkinen egoera administratiboa oso aldagai garran tzi tsua da haien gizartera tzea azter tzeko, oso
estu lotuta baitago etorkinek hemen emandako denborarekin. Era berean, egoera administrati-
boa eta hemen emandako denbora oso estu lotuta daude gizartera tze-prozesuarekin: zenbat eta
hobea izan egoera administratiboa eta zenbat eta denbora gehiago eman hemen, orduan eta
hobeak dira gizartera tzearen adierazleak, eta alderan tziz. Immigrazioaren Euskal Behatokian
egonkortasun-continuum izena jarri diogu lotura horri (Moreno eta Aierdi, 2008), eta 2007ko
inkestan ere argi eta garbi suma tzen zen.

Horren haritik, 2007ko eta 2010eko datuak konpara tzen baditugu, EAEn bizi diren etorkinen
egoerak hobera egin duela ikusiko dugu argi eta garbi. 2007an, etorkin guztien %22,8 zegoen
legez kanpo, baina ehuneko horrek behera egin zuen, eta %8,1ekoa zen 2010ean.
Egonkortasun-continuumaren ildoan, hasierako egoi tza-baimena zutenen ehunekoa %13,4tik
%1,4ra jai tsi zen. Bestalde, egoera egonkorrean zeudenen ehunekoa igo egin zen 2010ean: egoi -
tza-baimen iraunkorra zutenena %15,8tik %54,7ra igo zen 2007tik 2010era bitartean, eta
Espainiako nazionalitatea zutenena, berriz, %8,5etik %20ra.

Izan ere, 2010ean, etorkinen ia hiru laurden (%74,7) egoera administratibo egonkor eta finko-
an zeuden (Espainiako nazionalitatea edo baimen iraunkorra zuten); 2007an, aldiz, etorkinen
%24,3 soilik zegoen egoera horretan. 

1. grafikoa. Egonkortasun-continuuma

Iturria: Egileek egina

Halaber, nabarmen tzekoa da EAEn gaur egun legez kanpoko egoeran daudenak %8,1 direla,
aurreko urteetan baino askoz gu txiago, eta horrek beherako joera erakusten du. Bestela esanda,
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10 etorkinetatik 9k baino gehiagok dute egoi tza-baimenen bat edo Espainiako nazionalitatea, eta
beraz, baztertu egin behar da etorkin gehienak legez kanpoko egoeran daudelako ustea.

Legez kanpoko egoeran daudenen datuei dagokienez, gerora sortutako legez kanpoko egoeren
zifrei erreparatuko diegu oraingoan (Izquierdo, 2008; 2009; Arnoso et alt, 2011; Moreno eta
Bruquetas, 2011). Krisiak areagotu egin ditu egoera horiek pixka bat, baina hala ere, azpimarra -
tzekoa da, AEIren arabera, egoera horretan daudenen pisua oso-oso  txikia dela EAEko etorkinen
artean (guztien %0,4). Edonola ere, datozen urteetan alderdi hori gertutik azter tzea komeni da,
horrek berekin dakarrenagatik eta egonkortasun-continuumaren haustura ekarriko duelako. Izan
ere, zenbait per tsona, hemen bizi tzen urte ba tzuk eman ondoren, beren migrazio-proiektuaren
hasieran bezala daude (an tzeko egoera administratiboan), eta horrek izugarrizko ondorioak ditu
hainbat arlotan, gizartera tzearen arloan, batik bat.

Espainiako nazionalitatea izatea legez kanpo egotearen alderan tzizkoa da, Espainian sortutako
edozein per tsonak duen legezko estalduraren an tzekoa ematen baitu nazionalitateak; egonkorta-
sun administratibo gorena adierazten du (Ikuspegi, 2011b). Alde horretatik, egoerak hobera egin
du: 2007an, etorkinen %8,5ek zuen Espainiako nazionalitatea, eta 2010ean, berriz, %20k.

2. grafikoa. EAEko etorkinen egoera administratiboaren bilakaera (2007-2010)

Iturria: Ikuspegi eta 2010eko AEI.

Datu horiek guztiek EAEko migrazio-fluxuak finkatu egin direla adierazten dute, eta azken urte-
otako joera-aldaketa berresten (Moreno eta Aierdi, 2011). 2007. urtean, etorrera asko izan ziren,
baina etorkinen stockak ez ziren oso handiak oraindik. Orduko etorkinen egoera administratibo-
ari erreparatuz gero, garbi ikusten da legez kanpokoak edo hasierako egoi tza-baimena zuten etor-
kinak zirela nagusi. 2010. urtean, aldiz, fluxuak jai tsi egin ziren, eta stockak egonkortu: errotu-
tako egoera administratiboa zuten etorkinak ziren nagusi. Adierazi bezala eta lan honetan zehar
azalduko dugunez, aldaketa horiek fun tsezkoak dira EAEko etorkinen gizartera tze-prozesuaren
bilakaerarekin loturiko datuak hobeto ulertu ahal izateko.

Etorkinen jatorri geografikoaren arabera, alde handiak egon ohi dira ba tzuen eta besteen egoera
administratiboen artean. 3. grafikoan garbi ikusten dira jatorriaren araberako aldakortasuna
nahiz heterogeneotasuna. Etorkinen mul tzo ba tzuetan, gehien-gehienak daude egoera adminis-
tratibo erregularrean (ia denak); adibidez, errumaniar gehienak (%99,7),  txinatar gehienak
(%99,6), Mendebaldeko EBko gehienak (%99,4) eta kolonbiar, ekuadortar eta perutar gehienak
(%98,4). Baina beste mul tzo ba tzuetan, nahiz eta gehienak egoera erregularrean egon, legez
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kanpoko egoeran daudenen pisua handi samarra da. Esate baterako, legez kanpoko egoeran
daude paraguaitarren %42, senegaldarren %25,6 eta boliviarren %16,5.

3. grafikoa. EAEko etorkinen egoera administratiboa (erregularra / legez kanpokoa), jatorriaren arabera
(2010)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

Desberdintasun horiek bi faktore garran tzi tsuren ondorio dira. Batetik, Europar Batasuneko
herrialdeetan sortutakoek beste estatus administratibo bat dute, eta horri esker, errazagoa zaie
egoera erregulariza tzea. Eta bestetik, hemen emandako denbora oso faktore garran tzi tsua da,
izugarrizko eragina baitu egoera administratiboan eta haren hobekun tzan, esan bezala. Hortaz,
EAEn finkatuta dauden mul tzoetako etorkinen artean askoz handiagoak dira egoera erregularre-
an daudenen ehunekoak azken urteotan bertan kokatu berri diren edo koka tzen ari diren mul -
tzoetako etorkinen artean baino.

Horri dagokionez, latinoamerikarren kasua paradigmatikoa da, mul tzo horretakoen etorrerak bola-
daka izan baitira, jatorriaren arabera. Hasiera batean, aurreko hamarkadaren erdialdean, batez
ere, hainbat kolonbiar eta ekuadortar etorri ziren. Gero, aurreko hamarkadaren bukaera aldera,
boliviarren etorrerak nagusitu ziren. Azken urteotan eta gaur egun, paraguaitarrak ari dira gailen -
tzen fluxuetan. 3. grafikoan garbi ikusten denez, etorrera-bolada horiek egoera administratiboa-
ren mailaketa ekarri dute: lehen taldean, %1,6 dago legez kanpoko egoeran; bigarren taldean,
%16,5; eta hirugarrenean, %42.

3. Ikasketa-maila eta hizkun tzaren ezaguera

Ikasketa-mailari dagokionez, egun, etorkinen %8,2k ez du ikasketa esangura tsurik. %28,7k,
berriz, lehen mailako ikasketak ditu; %35,4k, bigarren mailakoak; %9,6k, lanbide-heziketako-
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ak; eta %18,2k, uniber tsitate-ikasketak. Oro har, beraz, etorkin gehienek lehen edo bigarren
mailako ikasketak dituzte; %64,1ek, hain zuzen ere.

2007ko egoeraren aldean, ez dago desberdintasun handirik, uniber tsitate-ikasketak dituztenen
ehunekoan izan ezik, %14,9tik %18,2ra igo baita. Lehen mailako ikasketak dituztenen ehune-
koa, aldiz, %31,7tik %28,7ra jai tsi da.

4. taula. EAEko etorkinen ikasketa-mailaren bilakaera (2007-2010)

Iturria: Ikuspegi eta 2010eko AEI.

Egoera administratiboari eta beste alderdi ba tzuei dagokienean gerta tzen den moduan, oraingo-
an ere alde handiak daude jatorriaren arabera. Horrenbestez, aldakortasuna handia da ikasketa-
mailako datuei dagokienez. Esan beharra dago inkestako datuak zuhur tziaz aztertu behar direla,
hezkun tza-eredua eta -egitura ez baitira berdinak etorkinen jatorrizko herrialde guztietan. Hori
kontuan izanik eta 4. grafikoa erreferen tzia tzat hartuta, hiru mul tzo bereiziko ditugu:

4. grafikoa. Ikasketa esangura tsurik ez duten edo lehen mailako ikasketak dituzten EAEko etorkinak,
jatorriaren arabera

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

1. Mul tzo batean, ikasketa-maila baxukoen ehunekoa batez bestekoa (%36,9) baino  txikiagoa
duten eremuak sar tzen dira, Latinoamerikako zenbait herrialde, batik bat; adibidez,
Argentina,  Txile eta Uruguai (%23,3) eta Paraguai (%26,4).

2007 2010
Ikasketa esanguratsurik ez 7,1 8,2
Lehen mailako ikasketa ofizialak 31,7 28,7
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Lanbide-heziketako erdi-mailako ikasketak 9,0 9,6
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2. Europako etorkinen mul tzoa batez bestekotik hurbil dago. Batez bestekotik behera erruma-
niarrak eta ekialdeko EBko herrialdeetakoak daude (%34,5), eta haren gainetik, berriz, men-
debaldeko EBko herrialdeetakoak (%44,6).

3. Hirugarren mul tzoan, azkenik, nahiko handiak dira ikasketa-maila baxua dutenen ehuneko-
ak. Mul tzo horretan, aipatu beharra dago Afrikako eremuetan ikasketa esangura tsurik ez
duten edo lehen mailako ikasketak soilik dituztenek %50 baino gehiago osa tzen dutela
(%52,3 Magrebekoen artean, eta %66,4 senegaldarren artean).

5. grafikoa. EAEn bizi diren a tzerriko etorkinek hizkun tza ofizialen inguruan duten ezagueraren bilakae-
ra (2007-2010)

Iturria: Ikuspegi eta 2010eko AEI..

Hizkun tzak jakitea hobeto eta errazago gizartera tzen lagun tzen duen faktore bat dela esan ohi
da. Bada, horri dagokionez, hobetu egin da EAEko bi hizkun tza ofizialen ezaguera-maila.
Edonola ere, bi hizkun tzen arteko aldea nabarmena da. 2010. urtean, a tzerriko etorkinen
%81,4k zekien gaztelaniaz, baina euskaraz zekitenak %3,8 baino ez ziren. 2007. urtean, bi
datu horien arteko aldea oso an tzekoa zen, eta hiru urte horietan euskararen ezaguera-maila
hobetu arren, oso-oso etorkin gu txik dakite euskaraz.

4. Lan-merkatua eta lan-baldin tzak

Lana gizartera tzeko arda tzetako bat da etorkinen tzat; oinarrizko arda tza, seguruenik. Horregatik,
ezinbestekoa da lan-merkatuarekin loturiko alderdietan sakon tzea, etorkinen egoera eta bilakae-
ra zein diren hobeto jakin ahal izateko, are gehiago egungo egoera zein den kontuan hartuta; izan
ere, krisi ekonomiko larria bizi dugu gaur egun, eta horrek eragin handia dauka etorkinengan.

5. taulan ikusten den bezala, etorkinen lan-egoerak okerrera egin du, langabetuen eta ez-aktibo-
en ehunekoak nabarmen hazi baitira: %17,8tik %31ra eta %12,4tik %24,5era, hurrenez
hurren. Landunen ehunekoak, berriz, behera egin du 2007tik 2010era bitartean, %69,3tik
%52,1era. 

Pen tsa tzekoa denez, krisiaren eta krisiak lan-merkatuan izan duen eraginaren ondorio dira datu
horiek. Biztanle ez-aktiboen igoera krisiaren beraren ondorioa izan da; lagun ba tzuk biztanleria
aktiboaren taldetik atera egin dira, ez baitute lana lor tzeko inolako i txaropenik. Baina beste
alderdi batek ere izan du eragina igoera horretan, nahiz eta neurri  txikiagoan izan: etorkinen
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egonkor tzeak. Izan ere, egonkor tze horren ondorioz, gero eta familia gehiago ari dira hemen
berriz elkar tzen, eta alde gu txiago dago etorkinen eta bertakoen jarraibideen artean.

5. taula. EAEko etorkinen lan-egoeraren bilakaera (2007-2010)

Iturria: Ikuspegi eta 2010eko AEI.

AEIk etorkinei buruz emandako datuak eta 2010eko Biztanleria Aktiboaren Inkestak EAEko biz-
tanleriari buruz emandakoak konpara tzen baditugu (bi iturritako datuak konpara tzea oso egokia
ez dela jakin arren), garbi ikusten da etorkinen jarduera-tasa tasa orokorra baino askoz handia-
goa dela; aldea 19 por tzentaje-puntukoa baino gehiagokoa da, hain zuzen ere. Langabezia-tasek
ere alde handia dute: etorkinen langabezia-tasa %31koa da, eta EAEko biztanleen langabezia-
tasa orokorra, berriz, %9,5ekoa (Biztanleria Aktiboaren Inkestaren arabera). Edonola ere, eta
etorkinen langabezia-tasa langabezia-tasa orokorra baino askoz handiagoa izan arren, etorkin lan-
dunen tasa (%52,1) handiagoa da landunen tasa orokorra (%51) baino. Bestela esanda, krisian
egonik ere, 2010ean, EAEn etorkin gehiago ari ziren lanean bertako biztanle baino, propor tzioan.

Estatuan ere datuak an tzekoak ziren krisia etorri zen arte. Gaur egun, ordea, aldatu egin dira
kopuruak: langabezia izugarri zabaldu da etorkinen artean, eta orain, Biztanleria Aktiboaren
Inkestaren arabera, landunen tasa handiagoa da bertakoen artean  atzerritarren artean baino.

6. grafikoa. EAEko etorkinen langabezia-tasak, jatorriaren arabera (2010)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

Etorkinen jatorriari errepara tzen badiogu, desberdintasun handiak daude langabezia-tasari dago-
kionez. Ia eskualde guztietako etorkinen langabezia-tasak handiagoak dira bertakoena baino, eta
salbuespen bakarra  txinatarren langabezia-tasa da, oso  txikia baita (%5,3); are gehiago, berta-
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koena baino  txikiagoa da. Beren ezaugarriak eta lan-merkatuan sar tzeko bideak direla-eta,
 txinatarrak salbuespena dira etorkinen lan-egoeraren aldetik.

Argentinan,  Txilen eta Uruguain sortutakoen adierazlea da onena: haien langabezia-tasa
%19,8koa da. Oro har, nabarmen tzekoa da jatorri gehienetako etorkinen langabezia-tasak batez
bestekotik (%31) gertu daudela, baina badela salbuespen bat, Afrikan sortutakoenak askoz ere
handiagoak baitira (%50etik gorakoak): Magreben sortutakoen langabezia-tasa %51,3koa da;
Senegalen sortutakoena, %51,6koa; eta Afrikako gainerako herrialdeetan sortutakoena,
%59,5ekoa. Laburbilduz, Afrikan sortu eta EAEn bizi direnen erdiak baino gehiago langabezian
daude.

7. grafikoa. Etorkinen lan-egoera, egoera administratiboaren arabera (2010)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

Ondoren, etorkinen lan-egoera azter tzen jarraituko dugu. Orain, egoera administratiboa kontuan
izanik landuko dugu gai hori. Izan ere, lehen esan bezala, egoera administratiboa oso alderdi
garran tzi tsua da etorkinen gizartera tze-prozesuaren bilakaeran.

7. grafikoan ikusten denez, landunen tasak gora egiten du continuum horretan aurrera egin eta
egoera administratiboa hobea den neurrian. Adibidez, legez kanpoko egoeran daudenen artean
%29,5ekoa baino ez da landunen tasa, eta 2. aldiz berritutako baimena dutenen artean, berriz,
%68,3koa da. Baina grafikoan ikusten da landunen tasa jai tsi egiten dela egoera hobea dutenen
artean; ho ts, egoi tza-baimen iraunkorra edo Espainiako nazionalitatea dutenen artean. Zaila da
egonkortasun-continuumaren haustura horri buruzko azalpen zorro tza ematea. Edonola ere, pen -
tsa tzekoa da hemen urte asko emandakoak zaharragoak direla; eta adinak eragin handia du lan-
dunen tasan, bai bertakoen tasan, bai a tzerrikoen tasan.

Langabezia-tasaren datuek joera beherakorra adierazten dute continuumean, argi eta garbi.
Legez kanpoko egoeran dauden etorkinen %40,1 dago langabezian; baimen iraunkorra dutenen
artean, aldiz, %21,5ekoa da ehuneko hori, eta %16,8koa Espainiako nazionalitatea dutenen
artean.
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8. grafikoa. Etorkinen kontratu-motak, egoera administratiboaren arabera (2010)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

8. grafikoak kontratu-motei buruzko datuak bil tzen ditu, etorkinen egoera administratiboaren
arabera. Grafikoa adierazgarriagoa izan dadin, alde batera u tzi ditugu aldi baterako kontratuei
buruzko datuak, eta bi muturretako datuak baino ez ditugu adierazi: kontratu mugagabea dute-
nen datuak eta kontraturik gabekoen datuak. 

Berez, legez kanpoko egoeran daudenek ezin dute lan-kontraturik izan, eta horrenbestez, pen -
tsa tzekoa denez, mul tzo horretako gehien-gehienak (%95,6) kontraturik gabe ari dira lanean.
Ildo horretan, grafikoan garbi ikusten da egoi tza-baimena izatea fun tsezkoa dela kontratua iza-
teko orduan. Izan ere, beste egoera administratibo ba tzuetan daudenen artean, askoz  txikiagoak
dira kontraturik gabekoen ehunekoak, %10etik beherakoak ia denak. Alde horretatik, lanean
kontraturik gabe ari direnen ehunekoei dagokienez, badirudi ez dagoela egonkortasun-continuu-
mik eta faktore nagusia ez dela egoi tza-baimen bat edo beste bat izatea, baimena izatea baizik.
Halaber, esan beharra dago hasiera batean kontraturik ez izatea egoera administratiboaren adie-
razlea bada ere, ezkutuko ekonomiaren adierazlea dela gerora:  atzerritar guztien %14,6 ari da
ezkutuko ekonomian lanean, legez kanpoko egoeran daudenak ere kontuan izanik. Baina datu
hori  txikiagoa da benetan, ikusi dugunez, kontraturik gabekoen ehunekoak %10etik beherakoak
baitira beste egoera administratibo ba tzuetan daudenen artean.

Kontratu mugagabea dutenen datuei errepara tzen badiegu, ordea, garbi ikusten da zenbat eta
egoera administratiboa hobea izan, orduan eta handiagoak direla kontratu hori dutenen ehune-
koak; era berean, azpimarratu behar da lotura estua dagoela hemen emandako urteen eta egoe-
ra administratiboaren artean. Zehazki, egoi tza-baimen iraunkorra edo Espainiako nazionalitatea
dutenen %50ek baino gehiagok du kontratu mugagabea; %55,2k eta %59,9k, hurrenez hurren.
Eta datu horiek etorkinen gizartera tzeari buruzko adierazle onak dira.

Kontratu mugagabea dutenen datuak jatorriaren arabera azter tzen baditugu (9. grafikoa), lan-
merkatuarekin loturiko beste alderdi ba tzuk azter tzean aipatutako joerak errepikatu egiten dire-
la ikusiko dugu, nahiz eta desberdintasun ba tzuk ere badiren.
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Oraingoan ere  txinatarren datua beste herrialde ba tzuetako etorkinen datuak baino hobea da,
baita bertako biztanleen datua baino hobea ere: lanean ari diren  txinatarren %75,1ek du kontra-
tu mugagabea. Bestalde, aipa tzekoa da, Magrebeko etorkinen lan-adierazleak oro har negatibo-
ak izan arren, kontratu mugagabea duten magrebtarren ehunekoa (%55,7) batez bestekoa
(%48,8) baino handiagoa dela. Beste adierazle ba tzuetan batez bestekotik gertu dauden mul tzo
ba tzuek, ordea, datu okerragoak dituzte kontratu mugagabeei dagokienez; Boliviak (%31,7) eta
Paraguaik (%17,7), esaterako. 

9. grafikoa. Kontratu mugagabea duten EAEko etorkinak, jatorriaren arabera (2010)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

Datu horiei erreparatuta, badirudi kontratazio mugagabeari dagokionez, hemen emandako den-
bora fun tsezko faktorea dela. Horregatik, boliviarren eta paraguaitarren datuak beste ba tzuenak
baino okerragoak dira, etorkin horiek berriki kokatu baitira hemen, oro har. Magrebtarren kasua
berezia da, marokoarrena, batik bat, haien etorrera-prozesuan bi aldi bereizten baitira: maroko-
ar asko eta asko duela urte ba tzuk etorri ziren, eta orain, beste ba tzuk ari dira etor tzen.
Horregatik, kontratu mugagabea dutenen propor tzioa handia da (hemen denbora gehien darama-
tenek dituzte kontratu mugagabeak, gehienbat); baina bestalde, langabezia-datuak ere oso han-
diak dira (etorri berriak daude langabezian, batez ere).

5. Bizi-baldin tzak

Lana eta lan-merkatua izan ohi dira hobeto eta errazago gizartera tzen lagun tzen duten fun tsez-
ko tresnak edo ibilgailuak. Errenta, e txebizi tzaren egoera eta ongizatea, berriz, gizartera tze-
prozesua eta haren bilakaera neur tzeko balio duten adierazleak dira. Atal honetan, etorkinen bizi-
baldin tzak aztertuko ditugu, hain zuzen ere. Horretarako, diru-sarrerak, e txebizi tzako eduki tza-
erregimenak, pobrezia-tasa eta prestazio ekonomikoak jaso tzen dituztenen datuak analizatuko
ditugu, besteak beste.
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10. grafikoa. EAEko etorkinen hileko diru-sarrerak, hemen emandako urteen arabera (2010)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

Etorkinen hileko batez besteko diru-sarrerak 696,37 eurokoak dira. Pen tsa tzekoa denez eta 10.
grafikoak adierazten duenez, hemen emandako denbora aldagai garran tzi tsua da: hemen zenbat
eta denbora gehiago eman, orduan eta handiagoak dira diru-sarrerak. Adibidez, hemen bi urte
baino gu txiago darama tzaten etorkinen diru-sarrerak 426,74 eurokoak dira batez beste; 15 urte-
tik 19 urtera bitartean darama tzatenenak, 851,48 eurokoak; eta 19 urte baino gehiago darama -
tzatenenak, 920,58 eurokoak.

11. grafikoa. EAEko etorkinen e txebizi tzako eduki tza-erregimenaren bilakaera (2010)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

Jabe tzako e txebizi tza izatea gizartera tzeari buruzko adierazle ona da, edo bestela, datu horrek
adierazten du, gu txienez, jabeak harrera-lekuan luzaroan geldi tzeko asmoa duela. Eta 11. grafi-
koan ikusten denez, jabe tzako e txebizi tzan bizi diren etorkinen propor tzioa %14,1etik %25,8ra
igo zen 2007tik 2010era bitartean. Hala ere, etorkin gehienak alokairuan bizi dira, nahiz eta
propor tzio hori jai tsi egin den (%71,4tik %60,2ra). E txebizi tza konpartituan edo u tzitakoan bizi
direnen ehunekoak askoz  txikiagoak dira. Bi datu horiek pixka bat igo dira 2007tik 2010era
bitartean, eta igoera hori (e txebizi tza konpartituaren igoera, gehienbat) krisiak nahiz krisiari aurre
egiteko hartu beharreko biziraupen-estrategiek eragin dute, agian. 

Ondoren, 12. eta 13. grafikoetan, etorkinen pobreziari eta ongizateari buruzko datuak adierazi
ditugu, egoera administratiboaren arabera. Oraingoan ere egonkortasun-continuuma isla tzen
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dute datuek. Etorkinen egoera administratiboa zenbat eta hobea izan, orduan eta handiagoak
dira eroso bizi direnen ehunekoak: legez kanpoko egoeran daudenen %10,3 soilik bizi da eroso;
Espainiako nazionalitatea dutenen artean, aldiz, %29,5ekoa da propor tzio hori. Joera an tzekoa
da pobreziari dagokionez, baina kontrako noranzkoan, pen tsa tzekoa denez: legez kanpoko egoe-
ran daudenen %22,7 da pobrea, eta Espainiako nazionalitatea dutenen %8,7 baino ez.

12. grafikoa. EAEko etorkinen pobrezioa eta ongizatea, egoera administratiboaren arabera, gerora sortu-
tako legez kanpoko egoeran daudenen datuak kontuan hartu gabe (2010)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

13. grafikoa.EAEko etorkinen pobrezia eta ongizatea, egoera administratiboaren arabera, gerora sortuta-
ko legez kanpoko egoeran daudenen datuak kontuan hartuta (2010)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

Nahiz eta a priori bi grafikoak desberdinak iruditu, datuak berberak dira; alde bakarra da 13.
grafikoan gerora sortutako legez kanpoko egoeran daudenen datuak sartu ditugula, eta 12. gra-
fikoan, aldiz, alde batera u tzi ditugula datu horiek. Kasu gehienetan, gerora sortutako legez kan-
poko egoeran dauden etorkinen datuak ez azter tzea erabaki dugu. Izan ere, guztien %0,4 baino
ez dute osa tzen, eta lagin-kopurua oso  txikia denez, lagina ez da seguruenik adierazgarria izan-
go.

%22,7
%20,2

%9,9 %8,7%10,3
%6,5

%19,6 %19,1

%26,5
%29,5

%11,7 %10,9

%

%10

%20

%30

%40

Pobrezian Eroso

Legez kanpoko

egoera

Hasierako

lan-baimena

1. aldiz

berritutako

lan-baimena

2. aldiz

berritutako

lan-baimena

Egoitza-baimen

iraunkorra

Espainiako

nazionalitatea

%22,7 %20,2

%49,8

%8,7

%19,6 %19,1
%26,5

%2,2

%29,5

%11,7           %10,9 %9,9

%10,3
%6,5

%

%20

%40

%60

Pobrezian Eroso

Legez kanpoko

egoera

Hasierako

lan-baimena

1. aldiz

berritutako

lan-baimena

2. aldiz

berritutako

lan-baimena

Egoitza-baimen

iraunkorra

Espainiako

nazionalitatea

Gerora

sortutako

legez kanpoko

egoera 

166

Immigrazioa eta krisiaren eragina

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:46  Página 166



Kasu honetan kategoria hori sar tzea erabaki dugu, garbi ikusi baitugu egonkortasun-continuuma
automatikoa dela hura gabe, bai pobrezian bizi direnen datuei dagokienez, bai eroso bizi dire-
nen datuei dagokienez (12. grafikoa). Ho ts, egoera administratiboa zenbat eta hobea izan,
orduan eta gu txiago dira pobrezian bizi direnak eta orduan eta gehiago dira eroso bizi direnak.
Baina egoera erregularrean egon ondoren (gehienenetan luzaroan egon ondoren) ustekabean
legez kanpoko egoeran geratu direnei dagokienez, adierazleak askoz  txarragoak dira: legez kan-
poko gainerako etorkinen egoeraren an tzekoan daude, edo haiek baino okerrago.

Egonkortasun-continuumak, esan bezala, joera gorakorra erakusten du eroso bizi direnen datue-
tan (ongizatea adierazten duten datuetan), eta joera beherakorra pobrezian bizi direnen datue-
tan. Baina gerora sortutako legez kanpoko egoeran bizi direnen datuak sartuz gero, continuum
hori hau tsi egiten da erabat; haien datuak okerrenak dira, %49,8 bizi baita pobrezian, eta %2,2
baino ez eroso (alde handia dago kopuru horien eta beste mul tzoetako etorkinen kopuruen arte-
an). EAEko etorkinen artean oso gu txi daude gerora sortutako legez kanpoko egoeran, eta gaine-
ra, lagina ez denez ia batere adierazgarria, hipotesia baliorik gabe u tz daiteke. Hala ere, mul tzo
horren datuak kuantitatiboki oso aipagarriak ez izan arren, kualitatiboki oso garran tzi tsuak dire-
la uste dugu. Halaber, datu horiek gertutik azter tzea komeni dela deri tzogu, gehienbat krisiak eta
batez ere enplegu-galerak bere horretan jarrai tzen badute, langabezia baita legez kanpoko egoe-
ra gerora eragin dezaketen faktoreetako bat.

Etorkinen gabezia ekonomikoaren eta pobreziaren adierazleetako bat gizarte-prestazioak jaso tzen
dituztenen datuak dira. EAEn, gabezia ekonomikoari eta gizarte-bazterketari aurre egiteko tres-
na nagusia Diru-sarrerak Berma tzeko Errenta (DBE) da, gu txieneko errenten Euskadiko progra-
ma (Laparra eta Ayala, 2009).

2007. urtean, etorkinen %6,6k jaso tzen zuen prestazio hori, eta 2010ean, %9,6k (esan beha-
rra dago zailtasunak daudela bi kopuruak aldera tzeko). Egoi tza-baimenik ez zutenen artean,
aldiz, %25,2k jaso tzen zuen aipatutako prestazioa.

14. grafikoa. Diru-sarrera nagusia DBE zuten etorkinak, jatorriaren arabera (2010)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.
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Diru-sarrerak Berma tzeko Errenta jaso tzen zuten etorkinen datuak jatorriaren arabera azter tzen
baditugu, beste alor ba tzuetan sumatutako joerak alor honetan ere suma tzen direla ikusiko dugu.
EAEn finkatuta edota egoera ekonomiko onean zeuden etorkinen artean, prestazio hori jaso tzen
zutenen ehunekoa batez bestekoa (%9,6) baino  txikiagoa zen; esate baterako, Argentinan,  Txilen
eta Uruguain sortutakoen %2,1ek jaso tzen zuen, eta Mendebaldeko EBn sortutakoen %2,2k.
Afrikan sortutakoen eta hemen berriki kokatutako latinoamerikarren artean, aldiz, batez beste-
koa baino askoz handiagoa zen aipatutako ehunekoa; adibidez, Magreben sortutakoen %12,4k
jaso tzen zuen Diru-sarrerak Berma tzeko Errenta, Senegalen sortutakoen %22,2k, Paraguain sor-
tutakoen %11,1k, eta Bolivian sortutakoen %20,5ek. 

Boliviarren kasua berezia da. Izan ere, hemen urte ba tzuk eman arren (ez dira etorri berrienak),
DBE jaso tzen duten boliviarren ehunekoa oso handia da, eta horrek erakusten du talde bereziki
ahula dela egoera ekonomikoari dagokionez.

Azkenaldian, krisi ekonomikoaren ondorioz, areagotu egin da honako gai honi buruzko eztabai-
da: nola erabil tzen duten etorkinek prestazio hori, eta zer eragin duen horrek etorkinak lan-mer-
katuan sar tzeari eta prestazioa kroniko egiteari dagokienez, besteak beste. Bertako biztanleen iri -
tzi nagusia da prestazioa jaso tzen duten etorkinek ez dutela inolako estimulurik lana bila tzeko,
eta programarekiko mendekotasuna sor tzeko eta kroniko bihur tzeko arriskua dagoela (Moreno eta
Fullaondo, 2011). 2010eko AEIko zenbait datu aztertuko ditugu, adierazpen horietan sakon -
tzeko.

15. grafikoa. DBE jaso tzen zuten etorkinen ehunekoak, hemen emandako urteen arabera

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

15. grafikoak joera heterogeneoa erakusten du DBE jaso tzen zutenen ehunekoei dagokienez.
Lehendabizi, azpimarra tzekoa da 2007. urteko grafikoa nahiko desberdina zela, eta continuuma
garbiago isla tzen zela grafiko hartan: hemen zenbat eta denbora gehiago eman, orduan eta gu -
txiago ziren DBE jaso tzen zutenak. Badirudi etorkinek batez ere hasieran eska tzen zutela DBE,
gizartera tzeko lehen tranpolin gisa erabil tzeko (Moreno eta Aierdi, 2008), ondoren lana izanik
gizartera tze ekonomikorako fun tsezko elementua. 

Orain, ordea, haustura dual bat ikusten da continuumean; hemen 10 urte baino gu txiago
darama tzatenen eta hortik gora darama tzatenen artean, hain zuzen ere. Zaila da grafikoa
interpreta tzea, baina pen tsa tzekoa da, krisiaren eragin ekonomikoaren ondorioz, DBE ez dela
orain gizartera tzeko lehen bul tzada etorkin ba tzuen tzat, gizartean baztertua ez izateko azken
segurtasun-sarea baizik, bertakoekin gerta tzen den bezala. Halaber, esan daiteke migrazio-
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proiektuari duela 10 urte baino gehiago ekin ziotenek aurrera egin dutela gizartera tze-prozesuan,
eta baliabideak eta kapital soziala izateak arindu egiten dituela krisiaren efektuak. Duela gu txi
etorri direnak, aldiz, ez daude oso errotuta gizartean, eta krisia benetako torpedoa izan da haien
gizartera tze-prozesuaren flotazio-marran. Nolanahi ere, hipotesi horiek sakondu egin beharko
lirateke, azterketa estatistiko zeha tzagoak eginda eta horri buruz egon daitezkeen materialak
berrikusita.

Laburbilduz, etorkinek bertakoek baino ahultasun-adierazle handiagoak dituzte diru-sarrerei,
pobrezia-tasari eta DBE jaso tzen dutenen datuei dagokienez, besteak beste.

6. Diskriminazioa eta gizartera tze-maila

EAEn bizi diren etorkinen egoera eta egoera horren bilakaera aztertu ditugu orain arte, etorkinen
gizartera tze-prozesuaren mailan eta norabidean sakon tzeko; jarraian, azterketari amaiera emate-
ko, gizarte har tzailearen diskriminazioari eta etorkinen gizartera tze-mailari buruzko zenbait datu
emango ditugu.

6. taula. EAEn bizi diren eta arrazakeria, xenofobia, arbuioa edo bazterketa sumatu duten etorkinak,
jatorriaren arabera (2010)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

EAEko etorkinen %19,6k nolabaiteko diskriminazioa sumatu du, eta %6,5ek, diskriminazio
larria. Beraz, etorkin gehienek ez dute diskriminazio-arazo larririk sumatu. Hala ere, jatorriaren
araberako datuei errepara tzen badiegu, eskualde ba tzuetako eta besteetako etorkinen artean des-
berdintasunak badirela ikusiko dugu. Alde horretatik, Latinoamerikako herrialde jakin ba tzueta-
ko etorkinek sumatu dute gehien arrazakeria, xenofobia, arbuioa edo bazterketa: hain zuzen ere,
Kolonbian, Ekuadorren eta Perun sortutakoen %23,3k nabaritu du arazoren bat; boliviarren
%28,9k; eta Brasilen, Venezuelan eta Dominikar Errepublikan sortutakoen %31,6k.
Senegaldarren %25,7k eta Afrikako gainerako herrialdeetan sortutakoen %35,3k ere sumatu
dute arazoren bat. Herrialde horietako etorkinen ezaugarriak kontuan izanik, badirudi arrazen
arteko desberdintasunek eragin handia dutela diskriminazioaren per tzepzioan, eta etorkinen eta
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Arazoren bat Arazo larriak
Guztira 19,6 6,5
Mendebaldeko EB 6,3 2,5
Errumania eta Ekialdeko EBko beste herrialde batzuk 17,2 3,5
Magreb 20,0 6,8
Argentina, Txile, Uruguai 12,1 5,2
Kolonbia, Ekuador, Peru 23,3 9,0
Bolivia 28,9 8,5
Paraguai 15,4 4,3
Brasil, Venezuela, Dominikar Errep. 31,6 9,7
Latinoamerikako gainerako herrial. 18,1 7,5
Txina 13,1 1,7
Senegal 25,7 8,6
Afrikako gainerako herrialdeak 35,3 16,9
Munduko gainerako herrialdeak 10,5 0,0
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gizarte har tzaileko biztanleen arteko arraza-desberdintasunak zenbat eta handiagoak izan,
orduan eta handiagoa dela diskriminazioa. Dena den, gai hori sakonago azter tzeko, beste alder-
di ba tzuk ere izan beharko lirateke kontuan; adibidez, mul tzo bakoi tzaren jatorri kulturala eta i -
txaropenak.

16. grafikoa. EAEko etorkinek beren gizartera tzeari buruz duten per tzepzioa, egoera administratiboaren
arabera (2010)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

Sumatutako diskriminazioarekin batera, etorkinek beren gizartera tze-mailari buruz duten per -
tzepzioa ere aztertu beharra dago. Alde horretatik, etorkinen %80,8k oso edo nahiko gizartera-
tuta dagoela uste du, eta %11k, berriz, gu txi gizarteratuta edo gizarteratu gabe dagoela. Hemen
zenbat eta denbora gehiago eman edo etorkinen egoera administratiboa zenbat eta hobea izan,
orduan eta hobea da per tzepzioa: 16. grafikoak adierazten duenez, legez kanpoko egoeran dau-
den etorkinen %42,7k uste du gu txi gizarteratuta edo gizarteratu gabe dagoela; Espainiako
nazionalitatea dutenen artean, berriz, %8,8k bakarrik du uste hori.

Halaber, beste datu ba tzuek ere erakusten dute a tzerriko etorkin askok uste dutela oso edo nahi-
ko gizarteratuta daudela. Adibidez, %76,7k bere burua asko edo dezente identifika tzen du
EAErekin, eta %87k positiboki balora tzen ditu bertako biztanleak. 

Atal hau buka tzeko eta etorkinek gizartera tze-mailari buruz duten per tzepzioan sakon tzen jarrai -
tzeko, EAEn betiko bizi tzen geldi tzeko asmoarekin loturiko datuak aztertuko ditugu. 2007ko
datuak 2010eko datuekin aldera tzen baditugu, garbi ikusiko dugu asko igo dela hemen betiko
geldi tzeko asmoa duten etorkinen kopurua; %59,3tik %82,3ra, hain zuzen ere. Bestalde, etor-
kinen %92k epe laburrean eta ertainean EAEn geldi tzeko asmoa du.

Hemen geldi tzeko asmoa dutenen kopuruaren igoerak EAEko migrazio-fluxuen zikloa aldatu egin
dela berresten du neurri batean. Beste aldaketa hau ere berresten du: etorrera-fluxuak nagusi
ziren duela gu txi, eta etorkin heldu berriak eta gu txi sustraitutakoak ziren azpimarra tzekoak;
baina orain, fluxuak jai tsi egin dira nabarmen, eta etorkin gehienen koka tze-joerak egonkorrak
eta sendoak dira. 

Krisiaren eraginez ere igo da hemen geldi tzeko asmoa duten etorkinen kopurua, eta joera hori
beste inkesta ba tzuek ere eman dute adi tzera (Nafarroako Immigrazioaren Behatoki Iraunkorra,
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2010). Izan ere, etorkinak duela urte ba tzuk baino errotuago daude harrera-lekuan, batetik, eta
bestetik, jatorrizko herrialdeko egoera ere okerra da, eta beraz, orain eta etorkizunean gizarte har -
tzailean aukera gehiago eta hobeak izango dituztela uste dute etorkinek.

17. grafikoa. Hemen geldi tzeko eta hemendik joateko asmoa duten etorkinen ehunekoak, hemen eman-
dako urteen arabera (2010) 

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila.

Hemen emandako urteak aldagai garran tzi tsua dira hemen geldi tzeko asmoari dagokionez, noski.
Hala ere, bi txi samarrak dira 17. grafikoko zenbait datu. Nor bere herrira i tzul tzeko asmoa dute-
nen ehunekoei dagokienez, bi fase bereizten dira argi eta garbi. Urte gu txi darama tzatenen arte-
an, handiagoak dira i tzul tzeko asmoa dutenen ehunekoak, urterik gogorrenak izan ohi dira-eta
lehenak. Hemen zenbat eta denbora gehiago eman eta etorkinen egoera zenbat eta hobea izan,
garbi dago jai tsi egiten dela jatorrizko herrialdera i tzul tzeko asmoa. Hain zuzen ere, hemen den-
bora gehien daramaten etorkinen artean da  txikiena asmo hori dutenen ehunekoa: 19 urte baino
gehiago darama tzaten etorkinen %2,9k soilik du i tzul tzeko asmoa.

Hemen geldi tzeko asmoa dutenen datuei dagokienez, an tzeko joera ikusten da, nahiz eta hain
garbi ez izan. Etorri berrien artean  txikiagoak dira asmo hori dutenen ehunekoak, eta hemen zen-
bat eta denbora gehiago eman, orduan eta handiagoak dira aipatutako ehunekoak. Baina, bi txia
izan arren, badirudi hemen 10 urtetik 19 urtera bitartean darama tzaten etorkinek nolabaiteko
desilusioa dutela; horrenbestez, tarte horretan behera egin du hemen geldi tzeko asmoa dutenen
ehunekoak, baina hala ere, jatorrizko herrialdera i tzul tzeko asmoa dutenen ehunekoa ez da igo
tarte berean. 

Ez da erraza horren azalpena ematea, baina pen tsa tzekoa da harrera-lekuan denbora asko dara-
maten eta ondo gizarteratuta dauden etorkinek ez dutela konparazioa jatorrizko herrialdearekin
eta biztanleekin egiten, gizarte har tzailearekin eta bertako biztanleekin baizik. Beraz, horrek
aldatu egin dezake etorkinek gizartearen eta norberaren egoerari buruz dituzten per tzepzioa eta
balorazioa, konparaziozko irizpidea aldatu egin delako.
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7. Ondorioak

Jarraian, laburbilduta eta sistematizatuta azaldu behar ditugu lan honetan ateratako ondorio
nagusiak; ho ts, EAEn bizi diren a tzerriko etorkinen gaineko inkesta –AEI 2010– aztertuz eta
inkesta hori Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiak 2007an etorkinei egindako inkestare-
kin konparatuz atera ditugun ondorio nagusiak.

Krisiak etorkinengan duen eragina kontuan izanik, bi inkesta horien analisiaren bidez lehenik eta
behin jakin nahi izan dugu 2007an argi eta garbi sumatutako egonkortasun-continuumak
2010ean ere bere horretan jarrai tzen zuen edo krisiak continuum horren haustura ekarri duen.

Aztertutako datuei oro har errepara tzen badiegu, 2007an sumatutako joera berresten dutela iku-
siko dugu; are gehiago, badirudi joera hori areagotu egin dela. Etorkinen egoera administratibo-
ari dagokionez, hobekun tzak izan dira Espainiako nazionalitatea edo egoi tza-baimen iraunkorra
lortu dutenei eta erroldatu direnei buruzko datuetan, etorkinak hobeto gizarteratu diren eta gizar-
te har tzailean egonkortu diren adierazgarri.

Alderdi ekonomikoei, sozialei eta kulturalei dagokienez ere, hobetu egin dira adierazle gehienak,
lan-arloko ba tzuk izan ezik, okerrera egin baitute krisialdiaren ondorioz; horren adibiderik garbie-
na langabezia-tasaren okerrago tzea da.

Bestalde, adierazleek adi tzera ematen dutenez, migrazioa finkatu egin da EAEn. Badirudi joera
aldatu egin dela azken urteotan: etorrera-fluxuak nagusi ziren duela gu txi, eta etorkin heldu
berriak eta gu txi sustraitutakoak ziren azpimarra tzekoak; baina orain, stockak handiak dira, erro-
tutako egoera administratiboa duten etorkinak dira nagusi, eta beraz, gizartera tzearekin eta aniz-
tasunaren kudeaketarekin loturiko alderdiak sendotu behar dira. Horregatik, EAEn migrazio-feno-
menoaren zikloa aldatu egin dela esan daiteke (Moreno eta Aierdi, 2011).

EAEn bizi diren etorkinek osa tzen dituzten taldeei dagokienez, lehenik eta behin nabarmen -
tzekoa da etorkinek ez dutela mul tzo bakar eta homogeneo bat era tzen. Ai tzitik, zenbait mul -
tzotan banatuta daude. Desberdintasun handiak daude ba tzuen eta besteen artean, eta are
gehiago, baliteke ba tzuen eta besteen zenbait ezaugarri kontrakoak izatea. Ildo horretan, hiru
mul tzo bereizi ditugu, elementu eta adierazle jakin ba tzuk kontuan izanik:

1. Egoera ahulean dauden etorkinak. Mul tzo honetako etorkinen gizartera tzeari buruzko
adierazleak okerragoak dira beste mul tzoetako etorkinen adierazleak baino, eta gizarte-,
ekonomia- eta lan-arloko egoera ezegonkorragoa dute. Hemen berriki kokatutako etorki-
nek eta egoera administratibo  txarrean daudenek osa tzen dute mul tzo hau, hala nola boli-
viarrek, paraguaitarrek, senegaldarrek eta Afrikako beste herrialde ba tzuetakoek. Etorkin
guztiek osa tzen duten mul tzoaren barruan, mul tzo hau ez da ez handia ez  txikia.
Mul tzo honen barruan, aipa tzekoa da Magrebtarren kasu berezia, marokoarrena, batik
bat. Izan ere, bi aldi bereizten dira haien etorrera-prozesuan: marokoar asko eta asko
duela urte ba tzuk etorri ziren (oso finkatuta daude bertan), eta azken bi edo hiru urtee-
tan, beste ba tzuk ari dira etor tzen. Horren ondorioz, bi joera bereizten dira etorkin horien-
gan: ba tzuek denbora luzea daramate hemen eta egoera administratibo onean daude;
beste ba tzuk, berriz, etorri berriak dira eta, adierazleen arabera, besteak baino egoera
okerragoan daude.
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2. Gizartera tzen ari diren etorkinak. Mul tzo honetako etorkinen gizartera tzeari, bizi-baldin -
tzei eta bizikide tzari buruzko adierazleak ez dira ez onak ez  txarrak. Hemen denbora
dezente edo denbora asko daramaten eta egoera administratibo onean dauden etorkinek
osa tzen dute mul tzo hau, hala nola errumaniarrek, perutarrek eta, batez ere, kolonbiarrek
eta ekuadortarrek. Etorkin guztiek osa tzen duten mul tzoaren barruan, mul tzo hau handi
samarra da.

3. Erabat gizarteratuta edo nahiko gizarteratuta dauden etorkinak. Mul tzo honetako etorki-
nek egoera sozialari eta lan-egoerari buruzko adierazlerik onenak dituzte; are gehiago,
etorkin horien adierazle asko bertako biztanleen adierazleen parekoak dira. Era berean,
mul tzo honetako etorkinek bizikide tza estua eta harreman handia dute bertako biztanle-
ekin. Hemen denbora gehien daramaten edota egoera administratiborik onenean dauden
etorkinek osa tzen dute mul tzo hau, hala nola argentinarrek,  txiletarrek eta uruguaitarrek
nahiz Mendebaldeko Europako etorkinek. Etorkin guztiek osa tzen duten mul tzoaren
barruan, mul tzo hau  txikiena da.
Mul tzo honen barruan,  txinatarrak dira aipagarrienak: haien ekonomia- edo lan-adieraz-
leak oso onak dira (bertakoek baino adierazle hobeak dituzte zenbait kasutan), baina, aldi
berean, oso gabezia larriak dituzte  txinatarrek gizarte har tzailearekiko bizikide tzaren eta
harremanen aldetik. Alegia, barne-kohesio handi-handia dute, baina oso gu txi gizartera-
tu dira.

Bestalde, aztertutakoaren barruan badira etorkizunari begira kezkagarriak diren zenbait gai, kri-
siaren ondorio direnak neurri handi batean:

• Langabezia. Krisiak etorkinen langabezia-tasa igoaraztea ez da berria, baina, nolanahi
ere, etorkinen lan-merkatuak okerrera egin duela adierazten du. Horri dagokionez,
2010eko AEIko datuak nabarmen okerragoak dira 2007an argitaratutakoak baino, eta
joera hori berresten dute. Lana etorkinak gizartera tzeko oinarrizko arda tzetako bat dela
kontuan izanik, datu horiek sakon azter tzea eta oso gogoan izatea komeni da.

• Ahultasun sozialari eta Diru-sarrerak Berma tzeko Errenta jaso tzen dutenei buruzko
datuak. Bizi-baldin tzei buruzko atalean etorkinak oso egoera ahulean daudela ikusi dugu,
eta halaxe erakusten dute diru-sarrerei, pobrezia-tasari eta DBE jaso tzen dutenei buruz-
ko datuek. Datu horiek nabarmendu izan dira jada beste azterketa ba tzuetan (Eusko
Jaurlari tza, 2009), eta prin tzipioz, adierazleak hobetu egiten badira denborarekin, horrek
ez luke kezkagarria izan beharko, kontuan izan behar baita etorkinen egoera ahulagoa eta
ezegonkorragoa izaten dela etorri berritan. Hala ere, krisiak areagotu egin dezake ahulta-
suna, eta zenbait datu horren adierazgarri dira; adibidez, DBE jaso tzen dutenen kopurua
igo egin da (igoera hori mul tzo jakin ba tzuetan izan da, batez ere; boliviarren eta sene-
galdarren mul tzoetan, esaterako). Gabezia ekonomikoei aurre egiteko prestazio hori oso
garran tzi tsua dela eta prestazio horrekin loturiko alderdiek komunikabideetan oihar tzun
handia dutela kontuan hartuta, hurrengo hiletan gai horren jarraipen zorro tza egitea
komeni da.

• Gerora sortutako legez kanpoko egoerak. EAEn bizi diren etorkinetatik, oso gu txi daude
gerora sortutako legez kanpoko egoera administratiboan: etorkin guztien %0,4 baino ez
AEIren arabera. Litekeena da lagina adierazgarria ez izatea, eta horregatik, zuhur tziaz
aztertu behar dira talde horri buruzko ondorioak. Nolanahi ere, adierazleek erakusten
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dute egoera horretan daudenak oso gu txi gizarteratu direla eta oso ezegonkor daudela.
Hortaz, talde horren segimendu zorro tza egin beharko dugu.

Laburbilduz, egungo egoera nahiko ona da, eta egonkortasun-continuuma automatikoa da, gu txi
gorabehera. Are gehiago, ez dirudi krisiak eragin larria izan duenik EAEn bizi diren etorkinak
gizartera tzeko prozesuan, orain arte gu txienez. Alegia, krisiaren eragina apalagoa izan da hemen
inguruko erkidegoetan baino, etorkinen tzako lan-ni txo nagusietan, batez ere, eta hori izan daite-
ke, hain zuzen ere, aipatutako egoeraren arrazoietako bat. Edonola ere, ezin dira alde batera u -
tzi hemen azpimarratu ditugun eta neurri handi batean krisi ekonomikoaren ondorio diren zen-
bait gai.
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Sarrera

Kapitulu honetan, Euskadiko immigrante-talde nagusien argazkia egin nahi da: Afrikako, Asiako,
Europako eta Latinoamerikako immigranteen argazkia. Eta argazkia hiru ikuspuntutatik egingo
da: lehenengo, talde handi horien ezaugarri soziodemografikoak azalduko ditugu; gero, immi-
granteen gizartera tzearekin loturiko zenbait adierazle aztertuko ditugu (egoera administratiboa,
lan-egoera, hezkun tza, e txebizi tza, sare sozialak, arazo sozialak, osasun-arloarekin lotutakoak…);
eta azkenik, aztertutako taldeekiko bertako biztanleek dituzten per tzepzioak eta jarrerak jorratu-
ko ditugu. 

Datuak azter tzeko, iturri estatistiko primarioak nahiz sekundarioak erabili dira. EAEn bizi diren
 atzerritarren migrazio-datuen berri izateko, Estatistikako Institutu Nazionalaren (EIN) datu esta-
tistikoak erabili dira, bai eta Enplegu eta Gizarte Seguran tzako Ministerioaren datuak ere.
Immigranteen gizartera tze-dinamikak azter tzeko, berriz, Eusko Jaurlari tzak eginiko EAEn bizi
diren a tzerriko etorkinen gaineko inkesta (AEI, 2010). Eta jarrerak azter tzeko, Ikuspegi
Barometroaren datuak (Immigrazioaren Euskal Behatokia).

1. Afrikarrak

Migrazio-datuak

Euskadin 36.190 afrikar bizi dira,  atzerritarren %25. Lurralde historikoei dagokienez, Araban,
 atzerritarren %38,3 da afrikarra; Bizkaian,  atzerritarren %23,8; eta Gipuzkoan, %18,6. Propor -
tzioan Afrikako biztanle gehien dituzten eskualdeak Arabako Errioxa, Markina, Ondarroa eta
Arabako Lautada dira; izan ere, eskualde horietan nekazari tzan eta arran tzan ari tzen dira, eta
afrikarrak ohituago daude jarduera horietara. Udalerrietako datuei erreparatuz gero, EAEko afri-
kar gehienak Gasteizen eta Bilbon bizi dira. 

Afrikar gehienak (%70) Magrebekoak dira (24.217) (EIN, 2013); bestalde, Saharaz hegoaldeko
herrialdeetako 11.993 afrikar bizi dira EAEn. Marokoarrek osa tzen dute EAEko nazionalitate-

Euskadiko immigrante-taldeak eta haien ezaugarri
nagusiak
Iraide Fernández Aragón
Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia
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talde nagusia 2012. urtetik, eta Saharaz hegoaldeko herrialdeetako immigranteen artean, sene-
galdarrak dira nagusi.

Gizonezkoen immigrazioa. Afrikako immigrante gehienak gizonezkoak dira (%34,2 baino ez da
emakumezkoa). Hamarretik bik ez dute inolako ikasketarik, eta %31,9k lehen mailako ikasketak
ditu. Gehienak (%54,7) 25 urtetik 44 urtera bitarteko mul tzoan daude, eta Saharaz hegoalde-
koei dagokienez, %61,3koa da propor tzio hori ( atzerritarren batez bestekoa –%53,7– baino pixka
bat handiagoak dira bi ehunekoak). Magrebtarren %21,9k 15 urte baino gu txiago ditu, eta datu
hori  atzerritarren batez bestekoa (%16,2) baino handiagoa da, bai eta bertakoen batez bestekoa
(%14,6) baino handiagoa ere.

Afrikarren gizartera tze-dinamikak

Afrikarren erregularizazio-tasa batez bestekoa baino  txikiagoa da. EAEn, 29.291 afrikarrek dute
egoi tza-baimena, eta datu hori erroldako datuekin alderatuz gero, erregularizazio-tasa %79,4
ingurukoa dela esan daiteke. Senegaldarrak oso egoera ahulean daude, haien irregulartasun-tasa
%30ekoa baita, EAEn denbora gu txi daramatelako, seguruenik.

Afrikarren lan-egoera beste jatorrietako immigranteena baino ahulagoa da: haien jarduera-tasak
batez bestekoa baino  txikiagoak dira; langabezia-tasak, aldiz, batez bestekoa baino handiagoak.
Eta esan beharra dago magrebtarrak direla lan-adierazlerik okerrenak dituztenak; emakumezkoen
adierazleak dira nabarmen okerragoak. 

Lan egiten duten afrikarrak zerbi tzuen sektorean, industrian, eraikun tzan eta nekazari tzan ari
dira lanean (ordena horretan). Saharaz hegoaldeko gizonezkoak jarduera-sektore hauetan ari dira
lanean nagusiki: industria metalurgikoan, arran tzan eta merkatari tzan. Eta emakumezkoak,
berriz, osasunaren eta gizarte-zerbi tzuen sektorean (%23,3), e txeko lanetako sektorean eta
ostalari tzan. Magrebtarrei dagokienez, lan egiten duten emakumezko gehienak zerbi tzuen sekto-
rean ari dira lanean (%97,8); ostalari tzan, merkatari tzan eta enpresetarako zerbi tzuetan, hain
zuzen ere. Gizonezkoek, berriz, zerbi tzuetan, eraikun tzan eta industrian egiten dute lan, gehien-
bat.

Afrikarren hezkun tza-maila gainerako  atzerritarrena baino  txikiagoa da. Senegaldarren %38k
lehen mailako ikasketak ditu, eta %29k ez du inolako ikasketarik. Magrebtarren datuak, ordea,
oso bestelakoak dira, aljeriarrenak, batez ere: %41ek bigarren mailako ikasketak ditu, eta
%30ek, lehen mailakoak. Marokoar gehienek lehen mailako ikasketak edo bigarren mailakoak
dituzte; %37k eta %27k, hurrenez hurren. 

E txebizi tzako eduki tza-erregimena. Afrikarren artean, joera desberdinak daude: magrebtar gehie-
nak alokairuan bizi dira (%74), eta gu txi ba tzuek jabe tzako e txebizi tza dute (%12,9k). Saharaz
hegoaldeko gehienak ere alokairuan bizi dira, baina kasu honetan propor tzioa  txikiagoa da
(erdia); %37, berriz, e txebizi tza konpartituan bizi da, eta %9,9 baino ez jabe tzakoan.

Kapital soziala – sare sozialak. Afrikarrek ingurukoekin duten harremanari nahiz gizartean eta
elkarteetan duten parte-har tzeari errepara tzen badiegu, badira desberdintasun ba tzuk: Saharaz
hegoaldeko afrikar gehienen esanetan, ez dute arazorik bertako biztanleekin (%92,2k), eta parte-
har tzeari dagokionez, talde informaletan har tzen dute parte (senegaldarrek, batez ere), bai eta
immigranteei lagun tzeko erakundeetan ere.
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Zenbateraino zaude Euskadin gizarteratuta? Magrebtarren %23,2k gu txi gizarteratuta edo gizar-
teratu gabe dagoela uste du. Baina badira desberdintasunak jatorri bateko nahiz besteko immi-
grante afrikarren artean: hamar aljeriarretik zazpik nahiko gizarteratuta daudela uste dute; alje-
riarren %15ek, berriz, oso gizarteratuta dagoela uste du. Marokoarrei dagokienez, %62k nahiko
gizarteratuta dagoela uste du, eta %12k, oso gizarteratuta dagoela. Baina azpimarra tzekoa da
propor tzio horiek  txikiagoak direla Marokoko emakumezkoen artean: emakumezkoen %36k
Euskadin gu txi gizarteratuta edo gizarteratu gabe dagoela uste du.

1. grafikoa. Afrikarrek adierazitako arazo sozialen eta osasun-arloarekin lotutako arazoen sailkapena,
jatorriaren arabera (%)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. EOB

Saharaz hegoaldeko afrikarren artean  txikiagoak dira gizarteratuta daudela uste dutenen datuak,
senegaldarren artean, batik bat. Izan ere, senegaldarren %37,7k Euskadin gu txi gizarteratuta
edo gizarteratu gabe dagoela uste du; %48k, nahiko gizarteratuta dagoela; eta %14k, oso gizar-
teratuta dagoela. 

Arazo sozialak eta osasun-arloarekin lotutako arazoak. Afrikarrek adierazitako arazoen artean,
arazo sozialak azpimarratu behar dira;  atzerritarrak izateagatik jasandako bazterketa, batez ere.
Senegaldarrek, esate baterako, arazo jakin ba tzuk nabarmendu dituzte: senideren batengandik
bereizi beharra, eta bakardadea eta tristura, besteak beste.

Asmoak etorkizunari begira. Magrebtar gehienek EAEn bizi tzen geldi tzeko asmoa dute. Hemen
geldi tzeko asmoa duten senegaldarrak gu txiago dira, beste bost urte baino gehiago geldi tzeko
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asmoa dutenak, batez ere, senegaldarren %40k baino gehiagok hemen dirua lortu eta beren
herrialdera i tzul tzeko asmoa baitute gaur egun.

Bertako biztanleek afrikarrei buruz duten per tzepzioa 

Bertako biztanleek ez dute sinpatia bera senti tzen afrikarrak leku batekoak izan edo beste bate-
koak izan. Bertakoek gogoko dituzte Saharaz hegoaldekoak; hobekien baloratutakoen artean hiru-
garrenak dira, eta balorazioa hobetu egin da 2007. urtetik gaur egun arte. Magrebtarrekin, aldiz,
guztiz kontrakoa gerta tzen da. Izan ere, bertakoen artean sinpatia gu txien eragiten duen taldea
da, eta 2007. urtetik, balorazioa hobetu beharrean, gero eta okerragoa da.

2. Asiarrak

Migrazio-datuak

EAEn 11.566 asiar bizi dira,  atzerritarren %7,8. Gehienak (%80)  Txinakoak (5.252) eta
Pakistangoak (4.126) dira. (EIN, 2013). Gaur egun, pakistandarrak dira Asiako nazionalitate-
talde nagusia Araban eta Gipuzkoan, eta  txinatarrak, berriz, Bizkaian. Azken urteotan hazi egin
da pakistandarren komunitatea, Gipuzkoan, gehienbat; izan ere, pakistandar asko kokatu dira
Azkoitian, Arrasaten eta Bergaran, besteak beste. Araban, berriz, pakistandar gehienak Gasteizen
kokatu dira, eta Bizkaian, Bilbo Handian.

Esan bezala,  txinatarrak dira Asiako nazionalitate-talde nagusia Bizkaian: gehien-gehienak Bilbo
Handian bizi dira, eta 1998. urtetik osa tzen dute nazionalitate nagusia; ondoren pakistandarrak
daude, baina alde handiarekin, askoz pakistandar gu txiago bizi baitira Bizkaian.

Gizonezkoen immigrazioa. EAEn bizi diren asiar gehienak gizonezkoak dira (%37 baino ez da
emakumezkoa). Baina nazionalitate nagusiei dagozkien datuei erreparatuz gero, badira zenbait
desberdintasun. Adibidez, pakistandar gehien-gehienak gizonezkoak dira (%18,4 soilik da ema-
kumezkoa), baina  txinatarren artean nolabaiteko oreka dago (%46,7 da emakumezkoa).

Asiarren gizartera tze-dinamikak

Egoera administratiboa. Asiarren %80 egoera erregularrean dago. EAEn egoi tza-baimena 9.065
asiarrek dutela jakinda eta erroldako datuak zein diren kontuan izanik, asiarren erregularizazio-
tasa handia dela esan daiteke. Baina azpimarratu egin behar da bi nazionalitate-talde nagusien
egoerak kontrakoak direla erabat:  txinatarren erregularizazio-tasa %95ekoa da, baina pakistan-
darren %56,5 soilik dago egoera erregularrean. Pakistandarrak hemen berriki kokatu izanak zeri-
kusi handia izango du horretan, seguru asko.

Hezkun tza-maila. Asiarren %40k bigarren mailako ikasketak edo Lehen mailako Lanbide
Heziketa egin ditu, eta %37k, lehen mailako ikasketak edo hortik beherakoak.  txinatar gehienek
lehen mailako ikasketak dituzte edo ez dute ikasketarik;  txinatarren %42k, berriz, bigarren mai-
lako ikasketak edo Lehen mailako Lanbide Heziketa egin ditu. Bestalde, pakistandarren erdiek
lehen mailako ikasketak edo hortik beherakoak ditu; %30ek, bigarren mailako ikasketak edo
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Lehen mailako Lanbide Heziketa; eta %21ek, Bigarren mailako Lanbide Heziketa edo hirugarren
mailako ikasketak. Pakistandarren %14k, zehazki, uniber tsitate-ikasketak ditu edo ikasketa
horiek egiten ari da.

Lan-egoera.  txinatarren jarduera-tasa %83koa da, gizonezko landunen tasa %85,7koa, eta ema-
kumezko landunena, %72,6koa.  txinatarren langabezia-tasa %5,3koa da. 

Asiar gehienek (%95ek) zerbi tzuen sektorean egiten dute lan, baina badira desberdintasunak bi
nazionalitate-talde nagusien artean: ia  txinatar guztiek zerbi tzuen sektorean egiten dute lan
(%55ek ostalari tzan eta %45ek merkatari tzan); pakistandarren artean, ordea, %84k egiten du
lan zerbi tzuen sektorean, eta gainerakoek, industrian eta eraikun tzan. Filipinarren %100ek e -
txeko lanetako sektorean egiten du lan.  Txinako emakumezkoei dagokienez, nolabaiteko oreka
dago ostalari tzan ari tzen direnen eta merkatari tzan ari tzen direnen artean, baina  Txinako gizonez-
koei dagokienez, gehiago dira ostalari tzan ari tzen direnak merkatari tzan ari tzen direnak baino.

E txebizi tzako eduki tza-erregimena. E txebizi tzako eduki tza-erregimenari dagozkion datuak aldatu
egiten dira asiarren jatorriaren arabera:  txinatar gehienek (%47,5ek) jabe tzako e txebizi tza dute;
pakistandar gehienak, berriz, alokairuan bizi dira (%85); eta filipinar gehienak, doako edo u -
tzitako e txebizi tzan. 

Kapital soziala – sare sozialak.  txinatarrek, oro har, Euskadin gu txi gizarteratuta edo gizarteratu
gabe daudela uste dute. Emakumezko gehiago dira (%52,8) hori uste dutenak gizonezko baino
(%42,2). Bestalde,  Txinako gizonezkoen %36k ez du bertakoekin harremanik izan nahi.

Pakistandarren joera, ai tzitik, gainerako  atzerritarren joeraren an tzekoa da. Pakistango emaku-
mezkoek nahiago dute beren inguruneko eta kulturako jendearekin egon. Pakistango gizonezko
gehienek Euskadin gizartera tzeko inolako arazorik ez dutela adierazi dute.

Arazo sozialak eta osasun-arloarekin lotutako arazoak.  txinatarrek adierazitako arazoen artean,
arazo sozialak azpimarratu behar dira;  atzerritarrak izateagatik jasandako bazterketa, batez ere.

2. grafikoa.  Txinatarrek adierazitako arazo sozialen eta osasun-arloarekin lotutako arazoen sailkapena (%)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. EOB

Txina

2,4

0,0

0,0

0,0

6,8

12,1

0,0

0,0

24,4

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Gaixotasuna

Mendeko pertsonak

Alkoholismoa

Toxikomania

Senideengatik bereizi 

Bakardadea, tristura

Barneratuta

Prostituzioa, eske, trafikoa

Atzerritarragatik bazterketa

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:46  Página 181



Asmoak etorkizunari begira.  txinatar gehienek (%90,2k) hurrengo bost urteetan EAEn geldi tzeko
asmoa dute, baina epe luzerako asmoei dagokienez, %65,3k soilik du etorkizunean hemen geldi -
tzeko asmoa.

Bertako biztanleek asiarrei buruz duten per tzepzioa 

Bertakoek ez dituzte asiarrak oso begi onez ikusten (bost puntu hamarretik). Jatorriaren arabe-
rako sailkapenean, okerren baloratutakoen artean hirugarrenak dira. Errumania okerrago balora-
tuta dago, eta azkenik, okerren, Ekialdeko EB eta Magreb. Dena den, 2007. urtetik gaur egun
arte, batez besteko nota nahiko egonkorra dute asiarrek.

3. Europarrak 

Migrazio-datuak

EAEn 41.301 europar bizi dira,  atzerritarren %28. Gehienak Errumaniakoak dira (%42); 2006.
urtetik, Europako nazionalitate-talde nagusia osa tzen dute errumaniarrek. Gaur egun, europar
gehienak Bizkaian bizi dira (%45,5), gero, Gipuzkoan (%38,4), eta azkenik, Araban (%15) (EIN,
2013).

Immigrazio orekatua. Europako immigranteen artean da handienetakoa gizonezkoen eta emaku-
mezkoen arteko oreka (%46,5 emakumezkoa da). Baina Europako nazionalitate-talde nagusien
datuei erreparatuz gero, desberdintasunak badirela ikusiko dugu. Nazionalitate nagusiari dago-
kionez, oreka dago; errumaniarren %50 emakumezkoa da. Errusiarren artean, aldiz, %70 da
emakumezkoa. Portugaldarren artean, gizonezkoak dira gehienak (%65,1). 

Europarren gizartera tze-dinamikak

Europarren erregularizazio-tasa handia da. Izan ere, Europako 37.452 immigrante daude EAEn
erroldatuta, eta 39.210 europarrek dute egoi tza-baimena; beraz, erregularizazio-tasa %104koa
da. Nazionalitate-talde nagusiek %100etik gorako erregularizazio-tasak dituzte; adibidez,
Errumaniak eta Portugalek. Beste ba tzuek, berriz, %75 ingurukoak dituzte, nahiz eta biztanle
gu txiago egon erroldatuta; Erresuma Batuak, Fran tziak eta Alemaniak, besteak beste. 

Lan-egoera. Errumaniako eta Ekialdeko EBko beste herrialde ba tzuetako immigranteen jarduera-
tasa handiagoa da EAEko  atzerritarren batez bestekoa baino, bai eta Mendebaldeko EBko immi-
granteen tasak baino handiagoa ere. Baina tasa handi hori Errumaniako eta Ekialdeko EBko gizo-
nezkoei dagokie, batez ere. Landunen tasa ere batez bestekoa baino handiagoa dute.

Lan egiten duten errumaniarrak eraikun tzan eta zerbi tzuen sektorean ari dira; ostalari tzan, e -
txeko lanetako sektorean, merkatari tzan eta enpresetarako zerbi tzuetan, besteak beste. Lan egi-
ten duten portugaldar gehienak eraikun tzan ari dira (%43), eta %39, zerbi tzuen sektorean; e -
txeko lanetako sektorean, ostalari tzan, enpresetarako zerbi tzuetan eta merkatari tzan, esate bate-
rako. 
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EAEn bizi diren Europako emakumezkoen artean badira jatorriaren araberako zenbait desberdin-
tasun: Errumaniako eta Portugalgo emakumezkoek e txeko lanetako sektorean egiten dute lan
nagusiki, eta ondoren, ostalari tzan eta merkatari tzan. Bestalde, lan egiten duten emakumezko
fran tziar gehienak hezkun tzan ari dira. 

Ikasketa-maila. Alde handia dago Mendebaldeko EBko immigranteen ikasketa-mailaren eta
Errumaniako eta Ekialdeko EBko immigranteen ikasketa-mailaren artean. EAEn nagusi diren
Europako nazionalitate-taldeetatik, Portugal azpimarratu behar da: EAEn bizi diren portugaldar
gehienek lehen mailako ikasketak dituzte (%53k), eta %17k ez du ikasketa aipagarririk.
Errumaniarren ikasketa-maila pixka bat handiagoa da; izan ere, errumaniarren %31k bigarren
mailako ikasketak ditu, eta %29k, lehen mailakoak. 

3. grafikoa. Europarrek adierazitako arazo sozialen eta osasun-arloarekin lotutako arazoen sailkapena,
jatorriaren arabera (%)

Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. EOB

E txebizi tzako eduki tza-erregimena. Mendebaldeko EBko immigrante gehienek (%57,8k) jabe -
tzako e txebizi tza dute; Ekialdeko EBko gehienak (%70,5), aldiz, alokairuan bizi dira.
Nazionalitate-talde nagusiei dagokienez, errumaniarren %69 alokairuan bizi da, %15, jabe tzako
e txebizi tzan, eta %14, e txebizi tza konpartituan. EAEko portugaldar gehienak jabe tzako e txebizi -
tzan bizi dira (%55).

Arazo sozialak eta osasun-arloarekin lotutako arazoak. Jatorriaren arabera, europarrek arazo des-
berdinak adierazi dituzte: Errumaniako eta Ekialdeko EBko immigranteen %26,4k adierazi du

183

Fenomenoaren hurbilketa estatistikoa

Mendebaldeko EB

15,8

5,2

0,0

0,0

2,8

9,4

0,0

0,0

11,2

0,0 50,0 100,0

Gaixotasuna

Mendeko pertsonak

Alkoholismoa

Toxikomania

Senideengatik bereizi

Bakardadea, tristura

Barneratuta

Prostituzioa, eske, trafikoa

Atzerritarragatik bazterketa

Errumania eta ekialdeko EBko beste

8,6

2,0

0,6

1,4

10,3

14,9

0,0

0,8

23,5

0,0 50,0 100,0

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:46  Página 183



baztertua senti tzen dela  atzerritarra izateagatik; Mendebaldeko EBko immigranteen arazo nagu-
sia, ordea, osasunarekin lotuta dago, %15,6k gaixotasun kroniko larri bat duela adierazi baitu.

Kapital soziala – sare sozialak. Mendebaldeko EBko immigranteen %98,3k ez du gizartera tze-
arazorik bertako biztanleekin, eta %95,1ek ez du arazorik beste immigrante ba tzuekin.
Europarren gizartera tze-maila nahiko handia da gainerako  atzerritarren mailarekin alderatuz
gero. Baina Errumaniako eta Ekialdeko EBko immigranteen artean, gora egin du pixka bat gu txi
gizarteratuta daudela uste dutenen kopuruak. Nazionalitate-talde nagusiei dagokienez, gehien-
gehienek nahiko edo oso gizarteratuta daudela uste dute, eta esan bezala, errumaniarren %15ek
soilik uste du gu txi gizarteratuta edo gizarteratu gabe dagoela.

Asmoak etorkizunari begira. Europarrei EAEn geldi tzeko asmoari buruz galdetutakoan, alde han-
diak daude ba tzuen eta besteen eran tzunen artean. Mendebaldeko EBko immigrante gehienek
(%82k) hurrengo bost urteetan edo epe luzeagoan EAEn geldi tzeko asmoa dute; Errumaniako eta
Ekialdeko EBko immigranteen artean, aldiz, %68,8k baino ez du hemen bost urte baino gehia-
go geldi tzeko asmoa. Kontuan izan behar da Errumaniako eta Ekialdeko EBko immigranteen
egungo helburu nagusietako bat dirua lor tzea eta jatorrizko herrialdera i tzul tzea dela.

Bertako biztanleek europarrei buruz duten per tzepzioa 

Bertako biztanleek ez dituzte europar guztiak berdin ikusten: Mendebaldeko EBkoak hobekien
baloratutakoak dira, eta Ekialdeko Europakoak, aldiz, bertakoen artean sinpatia gu txien eragiten
dutenak; azken horiei 3,88 puntu eman dizkiete hamarretik, eta talde horrek magrebtarrak soi-
lik ditu a tzetik.

4. Latinoamerikarrak

Migrazio-datuak

EAEn 57.273 latinoamerikar bizi dira,  atzerritarren %38,7. Lurralde historikoei dagokienez,
Bizkaian bizi dira latinoamerikar gehienak (%54,6), gero, Gipuzkoan (%30,5), eta azkenik,
Araban (%14,8). Eta eskualdeei dagokienez, Bilbo Handian bizi dira latinoamerikar gehienak
(%46,2), gero, Donostian (%15,6), eta azkenik, Arabako Lautadan (%14,3).

EAEn bizi diren latinoamerikar gehienak Boliviakoak (%19,6) eta Ekuadorkoak (%16,9) dira. 

Emakumezkoen immigrazioa. Latinoamerikar gehienak (%65,7) emakumezkoak dira; adibidez,
boliviarren %61,8 eta kolonbiarren %56,1 emakumezkoa da. Paraguaitarren artean garbi-garbia
da emakumezkoen nagusitasuna (%72,8). Beste nazionalitate-talde batzuetan, berriz, nolabai-
teko oreka dago emakumezkoen eta gizonezkoen artean; ekuadortarren %50,2 da emakumezkoa,
esaterako.  
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Latinoamerikarren gizartera tze-dinamikak

Nazionalitate-talde nagusien erregularizazio-tasak talde horien egoeraren eta hemen daramaten
denboraren araberakoak dira. Kolonbiarren, ekuadortarren eta perutarren erregularizazio-tasa
%100etik gorakoa da; boliviarren tasa, aldiz, %75,1ekoa baino ez da, eta Paraguaiko emaku-
mezkoena, %41,2koa.

Lan-egoera. Latinoamerikarren jarduera-tasa batez bestekoa baino handiagoa da; emakumezko-
en tasak, batez ere. Izan ere, jatorri guztietako emakumezkoen jarduera-tasak dira batez beste-
koa (%68) baino handiagoak; adibidez, Boliviako eta Paraguaiko emakumezkoen tasak %80tik
gorakoak dira. Baina bada salbuespen bat: Argentinako, Uruguaiko eta  Txileko immigranteen
artean handiagoa da gizonezko landunen tasa emakumezko landunena baino.

EAEn bizi diren latinoamerikar gehienek zerbi tzuen sektorean egiten dute lan; gero, eraikun tzan;
eta azkenik, industrian.

Baina badira sexuaren eta jatorriaren araberako desberdintasunak. Emakumezko gehienek zerbi -
tzuen sektorean egiten dute lan, e txeko lanetako sektorean, batez ere (Paraguaiko eta Boliviako
emakumezko gehienek, esaterako). 

4. grafikoa. Latinoamerikarrek adierazitako arazo sozialen eta osasun-arloarekin lotutako arazoen sailka-
pena, jatorriaren arabera (%)

(Continúa en la página siguiente)
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Iturria: AEI 2010. Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila. EOB

Bestalde, Latinoamerikako gizonezkoek jarduera-sektore hauetan egiten dute lan nagusiki: zerbi -
tzuen sektorean, eraikun tzan eta industrian (ordena horretan). Eraikun tzan, zehazki, Kolonbiako
gizonezkoak dira nagusi; gero, Boliviakoak; eta azkenik, Ekuadorkoak.

Hezkun tza-maila. 16 urtetik gorako latinoamerikar gehienek bigarren mailako ikasketak edo
Lehen mailako Lanbide Heziketa dituzte. Nazionalitate-talde nagusiei dagokienez, kolonbiarren
erdiek baino gehiagok (%53k) bigarren mailako ikasketak edo Lehen mailako Lanbide Heziketa
egin dituzte. Boliviarren %48k ere bigarren mailako ikasketak ditu, eta %34k, lehen mailako
ikasketak ditu edo ez du inolako ikasketarik. Ekuadorko immigranteetatik, berriz, %43k ez du
inolako ikasketarik edo lehen mailako ikasketak ditu, eta %48k, bigarren mailako ikasketak edo
Bigarren mailako Lanbide Heziketa. 

E txebizi tzako eduki tza-erregimena. Latinoamerikar gehienak alokairuan bizi dira; Paraguai,
Bolivia,  Txile, Argentina eta Uruguaiko immigrante gehienak, bereziki. EAEn bizi diren
Latinoamerikako nazionalitate-talde nagusiei dagokienez, azpimarra tzekoa da ekuadortarren
%31k jabe tzako e txebizi tza duela, baina horietatik gehienek ordaindu gabe dutela e txea (%1ek
soilik du e txebizi tza guztiz ordainduta). Kolonbiarrei dagokienez, berriz, %23 jabe tzako e txebizi -
tzan bizi da, eta %7k e txebizi tza guztiz ordainduta du.

Arazo sozialak eta osasun-arloarekin lotutako arazoak. Latinoamerikarrek adierazitako arazoen
artean, arazo sozialak azpimarratu behar dira;  atzerritarrak izateagatik jasandako bazterketa,
batez ere. Boliviarrek, esate baterako, arazo jakin ba tzuk nabarmendu dituzte:  atzerritar izatea-
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gatik jasandako bazterketa, bakardadea eta tristura, eta senideren batengandik bereizi beharra,
besteak beste.

Kapital soziala – sare sozialak. Asko dira Euskadin oso gizarteratuta daudela uste duten latino-
amerikarrak, gainerako  atzerritarrak baino gehiago (Mendebaldeko EBkoak alde batera u tzita).
Argentinarrak dira, zehazki, gehien gizarteratutakoak, eta ondoren, kolonbiarrak eta ekuadorta-
rrak. Kolonbiarren eta ekuadortarren erdiek Euskadin nahiko gizarteratuta daudela uste dute, eta
bostetik batek dio oso gizarteratuta dagoela.

Latinoamerikarrek gizartera tze-arazo gu txiago dituzte bertako biztanleekin gainerako immigran-
teekin baino, boliviarrek izan ezik; izan ere, boliviarrak dira bertakoekin nahiz immigranteekin
gizartera tzeko arazo gehien dituztenak.

Asmoak etorkizunari begira. Latinoamerikar gehienek etorkizunean EAEn bizi tzen geldi tzeko
asmoa dute. Baina paraguaitarren eta boliviarren epe luzerako asmoei dagokienez, esan beharra
dago hamarretik lau inguruk ez dutela EAEn geldi tzeko asmorik. Izan ere, azken urteotan etorri-
takoak dira, eta immigrante horien lehentasuna hemen dirua lor tzea eta beren herrialdera i tzul -
tzea da; kolonbiarrek, ekuadortarrek eta perutarrek ere badute helburu hori, baina ez da haien
lehentasun bakarra. 

Bertako biztanleek latinoamerikarrei buruz duten per tzepzioa 

Bertako biztanleek positiboki ikusten dituzte latinoamerikarrak, oro har. Sinpatia gehien eragiten
dutenak argentinarrak dira, eta jarraian, perutarrak, boliviarrak, ekuadortarrak eta kolonbiarrak. 

Ondorioak

1. EAEko immigrante-talde nagusia latinoamerikarrena da (%38,7), gero, europarrena (%28),
eta ondoren, afrikarrena (%25). Azken urteotan, Afrikako biztanleen ehunekoa igo egin da,
eta latinoamerikarrena, aldiz, jai tsi (Latinoamerikako immigranteen nazionalizazioen ondo-
rioz, neurri batean). Europarren ehunekoak bere horretan jarraitu du, eta asiarrena igo egin
da, nahiz eta asiarrak EAEko  atzerritarren %7,8 baino ez diren. 

2. Asiako eta Europako komunitateetan nolabaiteko oreka dago gizonezkoen eta emakumezko-
en artean, baina afrikar gehienak gizonezkoak dira, eta latinoamerikar gehienak, emakumez-
koak.

3. Egoera administratiboari dagokionez,  atzerritarren erregularizazio-tasa handia da. Egoi tza-
baimena duten europarren eta erroldatuta dauden europarren arteko erlazioa puztuta dago,
eta beraz, erregularizazio-tasa %104koa da. Afrikarren tasa, aldiz, %79,4koa da, batez bes-
tekoa baino  txikiagoa. Asiarren erregularizazio-tasak %80koak dira, eta latinoamerikarren
tasen artean alde handiak daude, talde bakoi tzak hemen daraman denboraren arabera.
Kolonbiarren, ekuadortarren eta perutarren tasak %100etik gorakoak dira; paraguaitarrena,
ordea, %41ekoa baino ez.
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4. Lan-egoerari dagokionez, badira desberdintasunak: asiarrek, latinoamerikarrek eta europa-
rrek jarduera-tasa handiak dituzte; afrikarren jarduera-tasak, aldiz, batez bestekoa baino
 txikiagoak dira. Horrez gain, afrikarren langabezia-tasa batez bestekoa baino handiagoa da.
Asiarren artean, ai tzitik, ia ez dago langabeziarik,  txinatarren artean, batik bat.
Latinoamerikarren taldean, emakumezko landunen tasak handiak direla nabarmendu behar
da, e txeko lanetako sektorean, batez ere.

5. A tzerritar gehienak alokairuan bizi dira, oro har, baina europar eta asiar gehienek jabe tzako
e txebizi tza dute. Afrikar eta latinoamerikar gehienak, ordea, alokairuan bizi dira.

6. Arazo sozialak eta osasun-arloarekin lotutako arazoak. A tzerritarrek adierazitako arazoen
artean, arazo sozialak azpimarratu behar dira;  atzerritarrak izateagatik jasandako bazterke-
ta, batez ere. Baina Europako immigranteen arazo nagusia osasunarekin lotuta dago (gaixo-
tasun kroniko larria). Bolivia eta Senegal dira arazo sozialak dituzten per tsonen ehunekorik
handieneko taldeak.

7. Kapital soziala – sare sozialak. A tzerritar gehienek bertakoekin nahiko gizarteratuta daudela
uste dute, baina ez hainbeste gainerako immigranteekin.  txinatarrek hau tsi egiten dute joera
hori, oso harreman gu txi baitute bai bertakoekin bai immigranteekin.

8. Bertako biztanleek immigranteei buruz duten per tzepzioa. Bertako biztanleek ez dute sinpa-
tia bera senti tzen immigrante-talde guztiekiko. Europako talde ba tzuek balorazio positiboa
dute; Mendebaldeko EBkoek, esaterako. Errumaniakoak eta Ekialdeko EBkoak, aldiz, ez
daude oso ondo ikusita. Gauza bera gerta tzen da afrikarrekin ere: bertakoek gogoko dituzte
Saharaz hegoaldekoak, baina magrebtarrak bertakoen artean sinpatia gu txien eragiten dute-
nak dira. Latinoamerikarrek tarteko balorazioa dute, baina argentinarrak,  txiletarrak eta uru-
guaitarrak nabarmendu behar dira, hobekien ikusitakoak baitira.

9. Asmoak etorkizunari begira. Aztertutako talde handi guztietako immigrante gehienek epe
ertainean eta luzean EAEn geldi tzeko asmoa dute. 

Azkenik, eta gizartera tzeari dagokionez, EAEko  atzerritarren talde nagusiak zenbait mul tzotan
banatu di tzakegu:

• Gizarteratuta dauden immigranteak: lanera tze- eta gizartera tze-adierazle onak dituzte;
europarrak dira nagusi mul tzo honetan, baina badira Latinoamerikako zenbait talde ere;
adibidez, argentinarrak,  txiletarrak eta uruguaitarrak.

• Egoera ahulean dauden immigranteak: lanera tze- eta gizartera tze-adierazle oker sama-
rrak dituzte. Horrez gain, immigrante hauen erregularizazio-tasak  txikiak dira, jarduera-
tasak ere bai, eta langabezia-tasak handiak. Afrikarrek osa tzen dute mul tzo hau, beste-
ak beste. Bertakoek ez dituzte afrikar guztiak berdin ikusten: Saharaz hegoaldekoek oso
balorazio positiboa dute; magrebtarrak, aldiz, bertakoen artean sinpatia gu txien eragi-
ten dutenak dira. Boliviako eta Paraguaiko emakumezkoak ere mul tzo honetan sartu
behar ditugu. Dena den, bi talde horiek joera desberdina eta berezia dute gainerako tal-
deen aldean. Izan ere, lanera tze-adierazleak oso onak dituzte (e txeko lanetako sektore-
an), baina oso egoera ezegonkorrean daude beste alderdi ba tzuetan.
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• Gizartera tzen ari diren immigranteak: tarteko gizartera tze-maila – zerbi tzu-sektorean
lanera tzea. Latinoamerikako talde ba tzuek osa tzen dute mul tzo hau; jarduera-tasak eta
enplegu-tasak batez bestekoak baino handiagoak dituzte gehienek, baina e txeko laneta-
ko sektorean ari dira lanean, gehienbat.

• Gu txi gizarteratuta dauden immigranteak: gizartera tze-adierazleak okerrak dituzte,
baina lanera tze-adierazleak, onak. Mul tzo honetan asiarrak nabarmendu behar dira,
 txinatarrak, batez ere; lan-adierazleak oso onak dira (batez bestekoa baino handiagoak),
baina oso gu txi gizarteratuta daude.
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EAEko immigrazioari buruzko 2010eko urtekarian argitaratutako artikulua egunera tzeko eta luza -
tzeko asmoz ida tzi dugu lan hau. Hori horrela, aurrerapenak egiten eta errepikakorrak ez izaten
saiatuko gara, bai eta EAEn bizi diren  atzerritarren ugal tze-portaeran krisiak izan lezakeen era-
gina arretaz azter tzen ere. Hala eta guztiz ere, 2002tik 2011ra arteko datuak aurkeztea erabaki
dugu –neurri batean, Ikuspegi@k-en eskaera ain tzat hartu gabe–, uste baitugu gu txieneko den-
bora-testuinguru bat behar dela portaera demografikoak azter tzeko; gure kasuan, hamarkada bat.
Nolanahi ere, ahaleginak egin ditugu 2010eko  txostenean ez bezalako grafikoak erakusteko eta
orduan emandako informazioa osa tzeko. 

Migratutako per tsonen portaera demografikoa eta, bereziki, haien ugal tze-ereduak fun tsezko
aztergai izan dira eta izaten jarrai tzen dute bai biztanleria bai migrazioak iker tzerako orduan.
Arreta handiz erreparatu izan zaie, besteak beste, migratutako eta tokiko biztanleriaren eredu
demografikoen arteko desberdintasunei, bai eta migrazioek jatorriko nahiz helmugako biztanle-
riei ekarritako ondorioei ere. Bi kontu horiek EAEn izandako eraginari helduko diogu guk. Hain
zuzen, artikulu honetan, EAEn bizi diren  atzerritarren jaio tza- eta ugalkortasun-tasek zer-nolako
bilakaera izan duten azalduko dugu; EAEn bizi diren  atzerritarren ugal tze-portaera alderatuko
dugu, bertako biztanleenarekin eta estatuan bizi diren  atzerritarrenarekin nahiz bertakoenarekin;
eta  atzerritarraren jaio tza-tasak EAEko jaio tza-tasari zenbaterainoko ekarpena egin dion aztertu-
ko dugu. Gainera, ugalkortasunak ezkon tzarekin oso lotuta egoten jarrai tzen duenez, ezkon tza-
tasak azkenaldian izandako bilakaerari buruzko oinarrizko datu ba tzuk emango ditugu.

Beraz, artikulu honen helburu nagusia da deskriba tzea eta azter tzea zer eragin zuzen izan duen
immigrazioak gure erkidegoko jaio tza-tasan eta ugal tze-portaeran. 2010ean adierazi genuenez,
harrera-gizarteko jaio tza-tasan immigrazioak izandako eraginak ez du interes handirik piztu.
Gainera, Roig eta Castro Martínekin (2007) bat etorriz, azken hamarkadotan izandako ugalkor-
tasun-maila baxuekin dago lotuta zenbait testuingurutan komunikabideek eta estatistikak egiten
dituzten erakundeek jarritako arreta.

Duela hiru urte, zera azpimarratu genuen: “Biztanleria zahar tzeak, bai eta zenbait jarrera politi-
kok eta ideologikok prozesu honi buruz sustatutako ikuspegi negatibo eta katastrofistak ere,
herritarren artean interes handia sortu du immigrazioarekiko, eta euskal gizartearen ustezko krisi
demografikoari eran tzuteko bideetako bat izan dadila proposatu dute” (Martín, García eta Luxán,
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2011). Halaber, komunikabideek gai horiek nola jorra tzen dituzten aztertu genuen. Gaur egun,
migrazioei buruzko albiste gehienek diote per tsona mordoa joaten ari dela. Adibidez, El
Confidencial egunkariaren arabera (2013/08/14), 2012. urtean, estatu osoko autonomia-erkide-
go guztien artetik, Euskal Autonomia Erkidegoan gertatu zen biztanleria-exodoaren gorakada
handiena; %165ekoa, zeha tz-meha tz esanda. Dela jendea datorrelako dela badoalako, demogra-
fiaren inguruko gaiak kezkagarriak eta arrisku tsuak izango balira bezala aurkezten dizkigute.
Gure ustez, hori ez da fenomeno demografikoei hel tzeko modu egokia, fenomeno horiek ez bai-
tira berez kaltegarriak edo onuragarriak. Irudi tzen zaigu, portaera horiek interpreta tzerako
orduan, beti hartu behar dela kontuan zer testuinguru sozioekonomikotan eta politiko-kulturale-
tan gertatu diren. 

Azkenik, artikulu labur honen asmoa gaiari hurbil tzea denez, ematen ditugun datuetan
 atzerritarrak ez ditugu bereizi jatorriaren, iri tsi zireneko adinaren eta egoera administratiboaren
arabera, nahiz eta frogatuta dagoen ezaugarri horiek guztiek biztanleria  atzerritarraren ugal tze-
portaeraren aniztasunean eragiten dutela (Delgado eta Zamora, 2006; Roig eta Castro Martín,
2007; Devolder eta Bueno, 2011; Castro Martín eta Rosero-Bixby, 2011). 

EAEn bizi diren  atzerritarren ugal tze-portaera: bilakaera eta egungo egoera

2002tik 2011ra nabarmen hazi zen EAEn bizi diren emakume  atzerritarrek izandako haurren
jaio tza-kopurua. Izan ere, 2002an 850 haur baino gu txiago izan zituzten, eta 2011n, 3.400
baino gehiago. Gorakada hori guk aztertutako epe osoan zehar gertatu zen arren, handiena 2007.
urtekoa izan zen, %40 baino gehiagokoa izan bai tzen. Hala ere, 2009tik aurrera hazkunde-errit-
moa man tsotu egin zen: urtero %5 hazi zen, gu txi gorabehera. 

Baina, zer-nolako ekarpena egin zion horrek EAEko jaio tza-tasari? 2002an, 100 haurretik 4,7
bakarrik ziren ama  atzerritarrenak; 2011n, berriz, 16,2 (ikus 1. grafikoa). Beraz, ondoriozta
dezakegu ekarpen handia egin ziola eta gero eta garran tzi handiagoa hartuz joan zela ikertutako
epean zehar. 

Azter dezagun orain jaio tza-kopuruaren bilakaera biztanleriarekin erlazionatuta; hau da, jaio tza-
eta ugalkortasun-tasen bilakaera, bai eta ugalkortasun-indize sintetikoarena ere. 1. grafikoan
ikus daitekeenez, jaio tza-kopuru absolutuaren kasuan ez bezala, EAEn bizi diren emakume
 atzerritarren ugalkortasun-tasak eta haiek izandako haurren jaio tza-tasak ez zuten goranzko joera
izan: egonkor mantendu ziren, 2008. urtean gorakada  txiki bat izan bazuten ere. Beraz, jaio tza-
tasa gordinak (jaio tza-kopuruaren eta guztizko biztanleriaren arteko erlazioa, alegia) 2008an
gorakada  txiki bat izan zuen arren, egonkor mantendu zen: gu txi gorabehera, 21 jaio tza mila
biztanleko. Ugalkortasun-indize sintetikoari dagokionez (hau da, jaio tza-kopuruaren eta ugal -
tzeko adinean dauden emakume-kopuruaren arteko erlazioa), pixka bat hazi zen aztertutako
denboraldian, baina ez du eredu garbirik erakusten. Hala, ugalkortasun-tasak 2002tik 2006ra
beheran tz egin ostean, gorakada handia izan zuen 2008. urtera arte. Hortik aurrera, behera egi-
ten hasi zen berriz, eta 2010-2011 denboraldian egonkortu egin zen (gu txi gorabehera, 1,7
haur emakumeko).
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1. grafikoa. Guztizko jaio tza-kopuruaren bilakaera amaren nazionalitatearen arabera eta ama
 atzerritarrek izandako haur-kopuruari dagokion ehunekoaren bilakaera (ezkerreko arda tza).
EAE, 2002-2011

Iturria: geuk egina, Eustaten datuekin.

2. grafikoa. Jaio tza-tasa gordinaren (J TS, mila biztanleko jaio tza-kopurua), ugalkortasun-tasa orokorra-
ren (UTO, 15 eta 49 urte arteko mila emakumeko jaio tza-kopurua) eta ugalkortasun-indize
sintetikoaren (U TS, ezkerreko arda tza) bilakaera. EAEn bizi diren emakume  atzerritarrak,
2002-2011

Iturria: geuk egina, EINen datuekin.

Amen adinari dagokionez (3. grafikoa), 2011. urtean 25-29 eta 30-34 adin-taldeetako emaku-
meek izan zituzten haur gehien; zeha tz-meha tz esanda, adin-talde horietako bakoi tzari jaio tza
guztien %30 dagokie. Adin-talde horietan eta 35-39 adin-taldean gertatu zen jaio tza-kopurua-
ren gorakada handiena aztertutako denboraldian zehar.
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3. grafikoa. EAEn bizi diren emakume  atzerritarrek izandako haurren jaio tza-kopuruaren bilakaera,
adin-taldearen arabera. 2002-2011

Iturria: geuk egina, Eustaten datuekin.

Errepara diezaiegun orain adinaren araberako ugalkortasun-tasei; hau da, mila emakumeko jaio -
tza-kopuruei (ikus 4. grafikoa). 2011n, 25 eta 29 urte arteko emakumeek izan zituzten haur
gehien. Denboraldi osoan zehar izandako bilakaerari dagokionez, 2006ra arte gertatutako ugal-
kortasun-tasaren beherakadaren arrazoi nagusia emakume gazteenen ugalkortasun-tasa jai tsi
izana da. Hala ere, 2008an gertatutako ugalkortasun-tasaren gorakadaren zergatia emakume
gazteen zein zaharren ugalkortasun-tasak igo izana da; izan ere, bi kasu horietan, 2008ko datuak
2002koak baino altuagoak izan ziren. 

4. grafikoa. EAEn bizi diren emakume  atzerritarren ugalkortasun-tasaren bilakaera, adinaren arabera.
2002-2011

Iturria: geuk egina, EINen datuekin.

Gizonen kasuan, adinaren araberako datuek erakusten dutenez, aztertutako denboraldi osoan
ugalkortasun-tasa igo egin zen zaharrenen artean, eta jai tsi gazteenen artean. Emakumeek baino
beranduago izan zuten gizonek ugalkortasun-tasa altuena. Esate baterako, 2011n, 29 urte edo
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gu txiagoko emakumeek izan zuten haurren %54; aldiz, haurren %30 izan zen adin horretako
aitena. 

5. grafikoa. EAEn bizi diren gizon  atzerritarren ugalkortasun-tasaren bilakaera, adinaren arabera. 2002-
2011.

Iturria: geuk egina, EINen datuekin.

EAEn bizi diren  atzerritarren ugal tze-portaera, bertako biztanleenarekin eta estatuan
bizi diren  atzerritarrenarekin nahiz bertakoenarekin alderatuta

Ikus dezagun orain zer alde dagoen bertako nahiz kanpoko emakumeen ugal tze-portaeren arte-
an, inten tsitateari eta egutegiari dagokienez. 2010ean adierazi genuenez, ugalkortasun-adieraz-
leen azterketatik zera ondoriozta daiteke: “Desberdintasunak ez zaizkio soilik adinaren arabera-
ko egituraren eragin bereizgarriari zor (…), ugal tze-portaeraren inten tsitatea handiagoa dela biz-
tanle  atzerritarrengan” (Martín, García eta Luxán, 2011: 93). Halaber, alde handiak daude egu-
tegian. Gai horri dagokionez, bi ondorio hauek atera daitezke: batetik, emakume  atzerritarrak
bertakoak baino lehenago izaten direla ama; eta bestetik, emakume  atzerritarren kasuan haurrak
izateko garaia ez dagoela bertakoen kasuan bezain kon tzentratuta adin-talde jakin ba tzuetan.

Ugalkortasunaren inten tsitateari dagokionez (ikus 5. grafikoa), kanpoko nahiz bertako emakume-
en arteko aldea  txikitu egin zen aztertutako hamarkadan, baina prozesu hori ez zen apurka-apur-
ka gertatu. Izan ere, 2002tik 2006ra erdira murriztu zen ba tzuen eta besteen arteko aldea: hau
da, EAEn bizi diren emakume  atzerritarrak, batez beste 1,64 haur izatetik, 1,48 izatera igaro
ziren; eta bertako emakumeak, batez beste 1,07 izatetik, 1,17 izatera. Hain zuzen, aztertutako
denboraldi osotik, 2007an eta 2008an izan zuten inten tsitaterik handiena EAEn bizi diren ema-
kume  atzerritarrek; ordutik aurrera murriztuz joan zen, baina datuak beti egon ziren 2002tik
2006ra erregistratutakoen gainetik. Gure ustez, "gailur" horren zergatia krisiaren eragina da,
emakume  atzerritarren ugalkortasunaren goranzko joeraren amaiera ekarri bai tzuen. 

EAEn bizi diren bertako emakumeei dagokienez, ugalkortasun-tasak gorakada  txikiak izan zituen
ia-ia denboraldi osoan zehar. Nabarmendu beharra dago 2008tik aurrera EAEko emakume
 atzerritarren portaerak an tzekotasun gehiago izan zituela estatuko bertako emakumeenarekin
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(haien kasuan ere, ugalkortasun-tasak pixka bat behera egin zuen) EAEko bertako emakumeena-
rekin baino. Badirudi krisiak UISan izan lezakeen eraginak bertako emakumeei baino gehiago
eragin diela  atzerritarrei, eta EAEn bizi direnei baino gehiago estatuan bizi direnei.

6. grafikoa. Ugalkortasunaren indize sintetikoaren bilakaera (emakumeko haur-kopurua): EAEn nahiz
estatuan bizi diren emakume  atzerritarrak, eta EAEn nahiz estatuan bizi diren bertako ema-
kumeak. 2002-2011

Iturria: geuk egina, EINen datuekin.

7. grafikoa. Ugalkortasun-tasaren bilakaera adinaren arabera. EAEn bizi diren kanpoko nahiz bertako
emakumeak. 2002-2011

Iturria: geuk egina, EINen datuekin.

Aurrez adierazi dugunez, egutegia ere ez da berbera kasu guztietan. Hain justu, 6. grafikoak era-
kusten duenez, EAEn bizi diren emakume  atzerritarren ugalkortasun-tasak inten tsitate handia-
goa izan zuen 20 eta 30 urtekoen artean, eta haurrak izateko garaia ez zegoen EAEn bizi diren
bertako emakumeen kasuan bezain kon tzentratuta adin-talde jakin ba tzuetan; izan ere, bertako
emakume gehienak 30 urtetik aurrera izan ziren ama, eta haurren erdiak 30 eta 34 urte bitar-
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teko emakumeek izan zituzten. Horiek horrela, bertako emakumeen ugalkortasun-tasa handiagoa
izan zen 30 eta 44 urtekoen artean; emakume  atzerritarrena, berriz, 29 urtera bitartekoen arte-
an. Bai kasu batean bai bestean, hazi egin ziren emakume zaharrenen ugalkortasun-tasak. Dena
den, nabarmendu beharra dago emakume  atzerritarren artean behera egin zuela 25 urte baino
gu txiagokoen ugalkortasun-tasak, eta gora, batik bat 25-29 urte bitartekoenak; bertako emaku-
meen artean, 29 urtera artekoei dagozkien tasak egonkor mantendu ziren. Beraz, bi biztanleriek
ugalkortasun-egutegi desberdinak dituzte, baina, inten tsitatearen kasuan bezalaxe, bi portaerak
gero eta an tzekoagoak direla hautematen da. 

A tzerritarren ezkon tza-tasa. Ezkon tza-motak eta horien ezaugarriak

Orain aurkeztuko ditugunak EAEko biztanleria  atzerritarraren ezkon tza-tasari buruzko zenbait
datu dira, Biztanleriaren Berezko Mugimenduko ezkon tzen erregistrotik ateratakoak. Badakigu
datu hauek fenomenora hurbil tzeko bakarrik balio dutela; izan ere, osatutako bikoteen zati bati
bakarrik dagozkie (ez dituzte barne har tzen izatezko bikoteak) eta sailkapen-aldagai tzat naziona-
litatea dute, sorlekua beharrean (Cortina, Esteve eta Jiménez, 2008). Dena den, gure ustez, gaur
egun oraindik jaio tza- eta ugalkortasun-tasekin oso lotuta dagoen fenomeno baten irudia erakus-
ten digute, nahiko lausoa bada ere.

Baina errepara diezaiegun zifrei. 2010etik 2011ra, EAEn ospatutako ezkon tzen %14,4n bi
ezkongaietako bat, gu txienez,  atzerritarra zen. 2008tik 2009ra bezalaxe, bikote-mota horren
propor tzioa  txikiagoa izan zen EAEn estatu osoan baino. Hala ere, esan beharra dago ezkon tza-
mota horren garran tzi erlatiboaren gorakada nabarmenagoa izan zela EAEn estatuan baino (%1,5
eta %0,06, hurrenez hurren).

8. grafikoa. Ezkon tza-kopurua ezkongaien nazionalitatearen arabera. Estatua eta EAE. 2010-2011

Iturria: geuk egina, EINen datuekin.

Ikus dezagun orain nola dauden banatuta ezkon tza horiek. 8. grafikoaren arabera, ezkon tza mis-
toak izan ziren ugarienak, eta ez horrenbeste nazionalitate bereko bi per tsona  atzerritarren arte-
koak. Garran tzi tsua da esatea, Cortina, Esteve eta Jiménezek (2008) adierazitakoaren bat eto-
rriz, sailkapen-aldagai tzat jaiolekua erabiliko bagenu (eta ez nazionalitatea), segur aski ezkon tza-
homogamiaren maila askoz ere altuagoa izango li tzatekeela. 

Ezkongaien sexuari dagokionez, sexu bereko ezkon tzen propor tzioa pixka bat handiagoa izan zen
gu txienez ezkongaietako bat  atzerritarra zen kasuetan: %3, eta EAEn 2010etik 2011ra ospatu-
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tako ezkon tza guztien %1. Guztizko ezkon tza-kopuruaren kasuan bezalaxe, sexu bereko bikote
gehienak (%80, zeha tz-meha tz esanda) mistoak ziren.

9. grafikoa. Ezkon tza-kopurua, gu txienez ezkongaietako bat  atzerritarra izanda eta nazionalitatearen ara-
bera. EAE, 2010-2011

Iturria: geuk egina, EINen datuekin.

Ospakizun-errituari dagokionez, ezkon tzen %66,7 zibila izan zen. Hala ere, komeni da gai hori
sakonago azter tzea, alde handiak baitaude bikote-mota ba tzuen eta besteen artean. Izan ere,
erritu zibila askoz ere ugariagoa izan zen ezkongairen bat  atzerritarra zen kasuetan: ezkon tzen
%90, hain zuzen (bertako bikoteen kasuan, ordea, ezkon tzen %65). Halaber, erlijio-errituen
artean ugariena katolikoa izan zen, batez ere bertakoen arteko ezkon tzetan. Beste erlijio ba tzuen
errituei dagokienez, ugariagoak izan ziren nazionalitate berekoak ez ziren bi  atzerritarren arteko
ezkon tzetan.

Ondorio gisa

Aztertutako denboraldian, 2002tik 2011ra alegia, nabarmen hazi zen ama  atzerritarrek izanda-
ko haurren jaio tza-kopurua, bai eta haren propor tzioa guztizko jaio tza-kopuruarekiko ere: zeha tz-
meha tz esanda, 2011n, %16 baino gehiago. Alde horretatik, Devolder eta Treviñok (2007) adie-
razitakoarekin bat etorriz, esan beharra dago etorkinek ekarpen handiagoa egin diotela jaio tza-
kopuru absolutuari ugalkortasun-tasaren maila agregatuari baino. 

Ikus daitekeenez, nahikoa bilakaera egonkorra izan dute jaio tza-tasa gordinak, ugalkortasun-tasa
orokorrak eta ugalkortasun-indize sintetikoak, eta kasu horietan guztietan, 2008.a izan zen
inten tsitate handieneko urtea. Uste dugu egonkor manten tzeko joera horren zergatia krisiaren
eragina dela, ugalkortasun-tasaren goranzko joera gelditu baitu. Dena den, ez ditugu azken bi
urteotako datuak, eta beraz, zailagoa da ondorioak atera tzea.

Bestalde, EAEn bizi diren bertako eta a tzerriko emakumeen ugalkortasun-indize sintetikoak alde-
ratuz gero, ikus daiteke bien arteko aldea  txikitu egin zela aztertutako hamarkadan eta, emaku-
me  atzerritarrek inten tsitate handiagoa eraku tsi zuten arren (1,7 haur emakume  atzerritarreko,
eta 1,28 haur bertako emakumeko), ugalkortasun-tasak ez zirela altuak. Nolanahi ere, inten -
tsitate-maila hori  atzerritarren jatorriko herrialdeetan erregistratutakoa baino  txikiagoa da. Castro
Martínek eta Rosero-Bixbyk (2011) diotenez, emakume horiek estatu osoko ugalkortasun-indize
sintetikoan izandako eragina oso  txikia da, bi arrazoi direla-eta: batetik, ez direlako ugal tzeko
adinean dauden emakumeen ehuneko altua; eta bestetik, haien ugalkortasun-tasa, bertako ema-
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kumeena baino handiagoa bada ere, ezin delako altu tzat jo. Krisiak izan lezakeen eraginari dago-
kionez, eta jada adierazi dugunez, badirudi gehiago eragin diela emakume  atzerritarrei bertako-
ei baino, eta gehiago estatuan EAEn baino.

Amatasun-adinari dagokionez, 2002tik 2011ra aldatu egin ziren emakume  atzerritarren adina-
ren araberako ugalkortasun-ereduak: gazteenen ugalkortasun-tasak behera egin zuen, eta zaha-
rrenenak, berriz, gora. Gainera, ugalkortasun-tasaren oso hazkunde handia gertatu zen 25 eta 29
urte arteko emakumeengan. Aurrez adierazi dugunez, emakume  atzerritarrak bertakoak baino
lehenago izaten dira ama, eta haurrak izateko garaia ez dago bertako emakumeen kasuan bezain
kon tzentratuta adin-talde jakin ba tzuetan. 

Ezkon tza-tasari buruz honakoa esan genuen 2010eko urtekarian: “Ezkon tza-tasa ez zaio horren
deigarria egin estatuko zien tzia-komunitateari (…) azterketak bikote horien osaeran jarri du arre-
ta, eta hori integrazioaren adierazle gisa ulertu dute ba tzuek” (Martín, García eta Luxán, 2011:
98). Gure kasuan, erabilitako iturriaren ezaugarrien ondorioz, eta nahiz eta egiaztatu dugun
ezkongaietako bat  atzerritarra duten ezkon tza gehienak mistoak direla, irudi tzen zaigu gai horri
kontu handiz heldu behar zaiola. Bestalde, interesgarria da ikustea sexu bereko per tsonen arte-
ko ezkon tzen eta ezkon tza zibilen in tziden tzia handiagoa dela ezkongaietako bat  atzerritarra den
kasuetan.

Sarreran adierazi dugunez, artikulu honen mugetako bat da ez dugula egin  atzerritarren ugal tze-
portaeraren azterketa zeha tza eta bereizia. Baina hori ez da muga bakarra. Erabilitako datu-itu-
rriak direla-eta, fenomenoari zeharka bakarrik hurbil gaitezke; hau da, uneko ugal tze-portaerari
eta ezkon tza-tasari buruzko informazioa daukagu, baina ez dakigu ezer iraganean gertatutakoari
buruz, ez eta, adibidez, jatorriko gizartean izandako haurrei edo ospatutako ezkon tzei buruz ere.
Gainera, iturri horien ezaugarriek mugatu egiten dute fenomenoaren deskribapenera gertura tzea,
eta ondorioz, ezinezkoa da ugalkortasun-tasaren zenbait faktore erabakigarri iker tzea. Badirudi
faktore horietako zenbaitek (ikasketa-mailak, adibidez) bertako eta kanpoko emakumeen portae-
ren arteko aldeak azaldu di tzaketela (Hierro eta Comas, 2010; Castro Martín eta Roseo-Bixby,
2011). Gainera, jaiolekua beharrean nazionalitatea erabili dugu aldagai tzat, eskura genituen
datuek horretara eraman baikaituzte. Horixe da kapitulu honen muga garran tzi tsuenetako bat,
eta etorkizunean, datu-iturriak egokiagoak direnean, jaiolekuaren araberako ugal tze-portaeraren
ikerketa egin beharko da.

Azkenik, hainbat ikerlarik adierazi dutenez (Devolder eta Bueno, 2011; Castro Martín eta Roseo-
Bixby, 2011), garran tzi tsua da luzetarako ikuspegia izatea migrazioen eta ugalkortasunaren arte-
ko erlazioak zein diren uler tzeko. Dena den, kopuruei begiratuta migrazioaren fenomenoak gure
komunitatean garran tzi  txikia duenez, ez dauzkagu nahikoa datu-iturri ikerketa-mota hori egite-
ko, baldin eta estatistikoki esangura tsua izan dadin bermatu nahi badugu. 
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Euskadin bizi diren etorkinen osasuna
Unai Martín Roncero
Elena Rodríguez Álvarez
UPV/EHU
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Sarrera

Hurrengo kapituluan, Euskal Autonomia Erkidegoko etorkinen osasun-egoeraren eta hartan era-
bakigarriak diren faktore nagusien esplorazio-azterketa bat jaso tzen da. Horretarako, erakunde
ofizialek eta ikerketa-taldeek argitaratutako informazioa aztertu da, eta, horregatik, ba tzuetan,
ezin izan dira erabili interesgarria izan litekeen beste informazio-mota bat eta berrikiago egune-
ratuta zeuden beste datu ba tzuk. Gainera, zenbaitetan, herrialde jakin ba tzuetatik etorritako per -
tsonen datuak baino ezin izan dira erabili, eta, beste ba tzuetan, ordea, datu orokorrak izan arren,
ez dira segmentatu jatorriaren arabera. 

Lehendabizi, etorkinen osasun-egoerari buruzko emai tzak aurkeztuko dira, eta, besteak beste,
suma tzen den osasunerako nahiz gaixotasun infekziosoetarako neurriak jasoko dira. Gero, sexu-
eta ugal tze-osasunarekin zerikusia duen alderdi bat aztertuko da, etorkinei buruzko ikerketan
garran tzi berezia duela ikusi baita: haurdunaldia borondatez etetea. Azkenik, osasun-zerbi -
tzuetan sarbidea izateari erreparatuko zaio. 

Datuak zenbait datu-iturritan lortu dira; besteak beste, inkesta bidezko azterlanetan −Euskadiko
etorkinen osasunari buruzko inkesta, 2009koa (Rodríguez et al. 2009)− eta osasun-erregistroe-
tan −nahitaez jakinarazi beharreko gaixotasunen erregistroa eta haurdunaldiaren borondatezko
etenduren erregistroa−. Azkenik, Estatistika Institutu Nazionalak (INE) biztanleei buruz metatu-
tako datuak erabili dira.

Etorkinen osasunari buruzko ikerketa: kon tzeptuzko esparrua

Etorkinen osasunari buruzko ikerketan, zenbait hurbilketa eta ikuspegi baliatu dira, eta haiek,
migrazio-prozesuaren ezaugarriei jarraituz, hiru arlotan bana daitezke (Jansá eta Garcia de la
Olalla, 2004; Davies et al., 2010; Orayen, 2013). Lehendabiziko arloan, jatorrizko gizarteen
ezaugarriek etorkinen osasun-egoeran duten eraginari erreparatu zaio nagusiki. Eta hala, eredu
epidemiologikoan dauden aldeen, inguruneko arrisku-faktoreen eta jatorrizko gizarteetako kultu-
ra- eta bizi tza-baldin tzen ondoriozko osasun-baldin tzak aztertu dira ikerketa asko eta askotan.
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Bigarren hurbilketak, berriz, migrazio-prozesuari berari eta hari lotutako ezaugarriei erreparatu
die. Hau da, bai lekualda tzearen ondoriozko arriskuei, bai migrazio-fenomenoari lotutako
deserro tze edo estresaren ondoriozkoei. Azkenik, hirugarren arloan helmugako gizarteak kontuan
hartu dira, eta arreta testuinguru horietan etorkinen bizi-baldin tzek osasunean duten eraginean
jarri da. 

Etorkinen osasun-egoera azter tzeko, beraz, beharrezkoa da osasuna eta hura erabaki tzen duten
faktoreak osasunaren gizarte-ereduak direlakoak oinarri hartuta uler tzea (Martín 2012). Eredu
horien arabera, herritarren osasuna erabaki tzen duten faktoreen ikerketak bana-banako azalpe-
nak (biologikoak nahiz psikologikoak) gainditu behar ditu, eta gizabanakoen sintomak osasuna
erabaki tzen duten gizarte-faktoreak kontuan har tzen dituzten arrazoibide soziologiko, ekonomiko
eta politikoen bidez azaldu behar ditu. Osasunaren gizarte-faktore erabakigarriak azal tzeko zen-
bait eredu proposatu dira, eta Dahlgren-ek eta Whitehead-ek proposatutakoa da onarpen handie-
na izan dutenetako bat. Eredu horrek (1. irudia) eragin-geruza moduan azal tzen ditu osasunaren
faktore erabakigarriak. Eta hala, banakoarengandik hurbilen dauden faktore erabakigarriak
erdialdean daude, eta faktore horiek, hala nola sexua, adina eta heren tzia-faktoreak, gizabana-
koak berak dauzka, eta, hasiera batean, aldaezinak dira. Haien inguruan, gizarte-politiken bitar-
tez teorikoki alda daitezken faktore ba tzuk daude. Bigarren geruzan, berriz, bizi tza-ohiturekin
zerikusia duten faktoreak daude; hirugarrenean, gizarte-lagun tzari eta komunitate-sareei lotuta-
ko faktoreak; eta laugarrenean, besteak beste, lan-baldin tzak, elikadura-sistema eta oinarrizko
ondasun eta zerbi tzuetarako sarbidea, eta osasun-sistema beste esparru bat izango li tzateke
geruza horretan. Azkenik, zirkuluerdia i txiz, gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-baldin tza oroko-
rragoak daude; baldin tzok, neurri handiagoan edo  txikiagoan, beste mailetan ere nabari tzen dira. 

1. irudia. Osasunaren faktore erabakigarriei buruzko Dahlgren eta Whitehead-en eredua

Iturria: Dahlgren eta Whitehead, 1993 

Horregatik, osasunaren gizarte-eredu hori oinarri hartuta, etorkinen osasunaren eta hartan fakto-
re erabakigarri direnen ikerketak ez die soilik erreparatu behar per tsona horien ezaugarri fisiolo-
gikoei, jokabide bereizgarriei edo osasun-sistemarako sarbideari, osasunean erabakigarri diren
gizarte-faktoreak ere kontuan hartu behar direlako. Osasunaren gizarte-faktore erabakigarrien
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ikuspuntu hori, gainera, lagungarria da etorkinen eta bertakoen osasun-egoeran dauden aldeak
uler tzeko, alde horiek batez ere gizarte-faktore erabakigarrien banaketa desorekatuaren bidez
azal tzen baitira, banaketa bereziki etorkinen kalterako izaki harrerako gizarteetan. Horrenbestez,
etorkinen osasuna hobe tzeko plangin tza politikoa osasunaren gizarte-faktore erabakigarri horiei
eraginez gauzatu behar da.

Gizarte-faktore erabakigarri horiek harrerako gizarteetan duten garran tzia dela eta, etorkinen osa-
sun-egoera azter tzean, batez ere berri samarrak diren migrazio-fluxuetan, kontuan har tzen dugu
“etorkin osasun tsuaren efektua” delakoa. Fenomeno horren bidez adierazten da migra tzea
erabaki tzen duten per tsonak gazteenak eta osasun tsuenak izaten direla, eta, beraz, hasieran ber-
takoek baino osasun hobea duten arren, denbora igaro ahala eta bizi-baldin tza  txarragoen ondo-
rioz, etorkinen osasunak okerrera egin ohi duela bertakoenak baino azkarrago (Leao et al., 2009;
De Maio, 2010; Orayen 2013).

Atal hau urtekari zabalago baten barruan dagoenez, eta urtekari horretan etorkinen ezaugarriak
eta bizi-baldin tzak deskriba tzen direnez osasunaren gizarte-faktore erabakigarri gehienez den
bezainbatean (enplegua, bizi-baldin tzak eta abar), hurrengo lerroetan etorkinen osasun-egoera
eta hurbileneko faktore erabakigarriak baino ez dira deskribatuko. Hala ere, herritar horien osa-
sun-egoeraren eta haren faktore erabakigarrien ulerpenak atal honetan azaldutakotik harago joan
behar du, eta urtekariaren gainerako zatietan deskribatutako osasunaren gizarte-faktore erabaki-
garri guztiak kontuan hartu behar ditu. 

Etorkinen osasun-egoera

Oro har, etorkinen osasuna ona zen, gazteei dagokien bezala. Hala ere, alde handiak daude jaio-
terriaren eta sexuaren arabera. Euskadiko etorkinen osasunari buruzko 2009ko inkestan jaso tzen
denaren arabera, orokorrean osasun-egoera ona izan arren, emakumezkoek eta Senegalen nahiz
Magreben jaiotako per tsonek osasun-egoera  txarragoa zuten, eta gizonen nahiz Latinoamerikan
jaiotako per tsonen osasuna batez bestekoa baino hobea zen. Sexuen arteko aldeak handiagoak
izan ziren Magrebetik etorritako per tsonen kasuan (1. grafikoa).

1. grafikoa. Sumatutako osasun-egoera jatorri geografikoaren eta sexuaren arabera. EAE, 2009

Iturria: EAEko etorkinen osasunari buruzko inkesta (Rodriguez et al. 2011)
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Kontuan har tzen bada etorkinen osasunak Espainiara iri tsiz geroztik izandako bilakaera, ikusten
da per tsonen erdiek baino gehiagok ez dutela aldaketarik suma tzen beren osasunean, Magrebetik
etorritakoen artean izan ezik, osasunak  txarrera egin zuela esan bai tzuen haietako %36,1ek
(Rodríguez et al. 2009). Azkenik, etorkin-taldeen eta EAEko bertakoen osasun-egoerak aldera -
tzen baditugu, ikusten da sumatutako osasun  txarra  txikiagoa dela bertakoen artean, gizonezko-
ak zein emakumezkoak izan. 

EAEko etorkinen osasunari buruzko 2009ko inkestak informazioa jaso tzen du osasun-zerbi tzuen
eskaria handiago tzen duten iraupen luzeko eta maiztasun handiko osasun-egoerei buruz. Ikusten
da adierazitako arazo kronikoak handiagoak direla  Txina/Pakistandik etorritako per tsonen artean
(%43,2); a tzetik datoz Senegalgoak (%39,2) eta Magrebeko emakumeak (%41,4). Magrebetik
datozen gizonezkoek adierazitakoak dira arazo kronikoen ehuneko  txikienak. Orokorrean, emaku-
meek aipa tzen dituzte gehiago arazo kronikoak, batez ere Magrebetik etorritakoek.

Osasun-arazoen artean, tuberkulosiak berebiziko garran tzia dauka, etorkinen osasun-egoera iker -
tzen denean. EAEn, 2011. urtean, 103 tuberkulosi-kasu berri izan ziren a tzerrian jaio eta ber-
tan bizi direnen artean; hau da, 56 kasu berri 100.000 herritarreko. Tasa handiagoa izan zen
gizonen artean (62,0) emakumeen artean (50,6) baino, eta askoz handiagoa etorkinen artean
bertakoen artean baino; azken horien artean tasa orokorra hau izan zen: 12,1 kasu 100.000 biz-
tanleko (hurrenez hurren, 15,2 eta 9,1 gizonen eta emakumeen artean). 

Tuberkulosi-tasetan, aldeak ez dira bakarrik ikusten haien magnitudean, bai eta aztertutako
aldian izandako bilakaeran ere. Bertakoei dagokienez, kasu berrien kopuruak beheranzko joera
argia izan zuen; etorkinen artean, berriz, kasuen kopuruak argi eta garbi egin zuen gora aldiaren
lehen zatian, eta aldatu gabe iraun zuen bigarrenean. Eta hala, 2003an, kasu guztien %9,9 etor-
kinei zegokien, baina 2012an ehuneko hori %29,8 izan zen.

2. grafikoa.Izandako tuberkulosi-kasu berrien bilakaera jatorriaren arabera, eta a tzerrian jaiotako per -
tsonei dagozkien kasu guztien ehunekoa (lerro berdea eta eskuineko arda tza). EAE, 2003-
2012

Iturria: grafikoa Osasun Sailaren datuak oinarri hartuta egin da.

Etorkinen eta bertakoen artean, aldeak adinarekin batera aldatu ziren. Aldeak gazteenen artean
izan ziren handienak, eta helduen artean  txikiagoak, 65 urtetik gorakoen artean desager tzeraino.
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3. grafikoa. Tuberkulosi-kasu berrien tasak jatorriaren arabera: a tzerria (etorkinak) edo Estatua (berta-
koak). EAE, 2008-2012

Iturria: grafikoa Osasun Sailaren eta INEren datuak oinarri hartuta egin da.

Haurdunaldiaren Borondatezko Etendurak

2011n, haurdunaldia 1.814 aldiz eten zituzten borondatez a tzerrian jaio eta EAEn bizi diren
emakumeek; hau da, ugal tzeko adinean dauden ia mila emakumeko 30,2 kasu gertatu ziren.
Aztertutako aldian, haurdunaldiaren borondatezko etendurak (HBE) ugaritu egin ziren
 atzerritarren artean, 2011n %61 handiagoa izan zelako HBEen kopurua 2009an baino. Ugal -
tzeko adinean dauden mila emakumeko kopuruak ere gora egin du: 20,7, 2009. urtean, eta
30,2, 2011. urtean.

4. grafikoa. Haurdunaldiaren borondatezko etenduren bilakaera EAEn bizi diren emakumezko etorkinen
artean. Kopuru osoa (barrak eta ezkerreko arda tza) eta mila biztanleko tasa (lerro urdina eta
eskuineko arda tza). 2009-2011

Iturria: grafikoa Osasun, Gizarte Zerbi tzu eta Berdintasun Ministerioaren, Osasun Sailaren eta INEren datuak oinarri
hartuta egin da.

HBEen tasa askoz handiagoa izan zen a tzerrian jaiotako emakumeen artean gainerakoen artean
baino. Adibidez, 2011. urtean, lehenengoen artean 30,2 HBE gertatu ziren ugal tzeko adinean
zeuden mila emakumeko; besteen artean, berriz, 6,5. 
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Era berean, EAEn bizi diren emakumeen artean egindako HBE guztien %43,9 a tzerrian jaiotako
emakumeei dagokie, nahiz eta emakume horiek ugal tzeko adinean dauden emakume guztien
%15 baino gu txiago izan. Emakume etorkinen eta bertako emakumeen arteko alde horiek, gai-
nera, handitu egin ziren aztertutako aldian, HBEen kopurua gehiago handitu zelako emakumez-
ko etorkinengan bertakoengan baino. 

5. grafikoa. Haurdunaldiaren borondatezko etenduren bilakaera emakumeen jaiolekuaren arabera
(etorkina edo bertakoa), eta a tzerriko emakumezkoen HBEen ehunekoa (lerro berdea,
eskuineko arda tza). EAE, 2009-2011

Iturria: grafikoa Osasun, Gizarte Zerbi tzu eta Berdintasun Ministerioaren eta Osasun Sailaren datuak oinarri hartuta
egin da.

6. grafikoa. Haurdunaldiaren borondatezko etenduren tasak (milako) adina kontuan hartuta eta emaku-
meen jaioterriaren arabera (etorkina ala bertakoa).EAE, 2009 eta 2011.

Iturria: grafikoa Osasun, Gizarte Zerbi tzu eta Berdintasun Ministerioaren, Osasun Sailaren eta INEren datuak oinarri
hartuta egin da.

Emakume etorkinen artean, adin guztietan gertatu zen HBEen tasa handiagoa, baina kasu guz-
tiak kontuan hartuta, bertakoen artean bezala etorkinen artean ere HBEek prebalen tzia handia-
goa izan zuten adinetan izan zen handiagoa aldea, 20-24 urte-tartean. 

Fenomenoaren eraginean ez ezik, emakumeen profilean ere aurkitu ziren aldeak 2011n, emaku-
meak jaiotako lekuaren arabera (Osasun Saila, 2012). Adibidez, HBEa egin zuten emakumezko
etorkinak gehiagotan bizi ziren bikotekidearekin, baliabide propioak zituzten, eta haien ikaske-
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ta-maila apalagoa zen. Aurrekari obstetrikoei dagokienez ere alde aipagarriak zeuden, emakume
etorkinek haur gehiago zituztelako aurretik, eta, era berean, HBE gehiago eginda zeuzkatelako.
Era berean, metodo antikon tzeptiboak erabil tzen ez zituzten emakumeen artean handiagoa zen
etorkinen ehunekoa, bai eta “emakumeak eskatuta” egindako HBEen ehunekoa ere.

Osasun-sisteman sar tzea: lehen mailako arreta eta larrialdiak

EAEko etorkinen osasunari buruzko inkestaren arabera, 2009an, etorkinen %90 baino gehiagok
esan zuen osasun- txartel indibiduala zeukala (OTI); horri esker, bermatuta zeukan osasun-sare
publikoan sar tzea. Senegaldik etorritako gizonen artean, %5,4k ez zeukan OTI hori elkarrizketa
egin zenean, eta, horregatik, osasun-sisteman sar tzeko aukera bakarra zuen: ospitaleetako
larrialdietarako zerbi tzuetara jo tzea. Egoera berean zegoela esaten zuen Magrebetik etorritakoen
%3,4k, eta gainerako jatorriak zituztenen %2 inguruk. 

Etorkinek lehen mailako arretako osasun-zerbi tzuak erabil tzeari dagokionez, emai tzak askotari-
koak dira jaioterriaren arabera. Estatura iri tsiz geroztik, Magrebetik eta Latinoamerikatik etorri-
takoen %90 baino gehiagok erabiliak zituzten kon tsulta horiek, eta %80 inguruk Senegaldik eta
 Txina/Pakistandik etorritakoen artean. Azken urtean, emakume gehienek erabilia zuten lagun tza-
maila hori, baina  Txina/Pakistandik etorritako gizonen artean erdiek baino gu txiagok. 

7. grafikoa. Azken urtean lehen mailako arreta-kon tsultetara joan ziren herritarren banaketa ehuneko-
tan, jatorri geografikoaren eta sexuaren arabera. 2009.

Fuente: EAEko etorkinen osasunari buruzko inkesta (Rodríguez et al. 2011)

EAEko biztanle guztiekin alderatuta, EAEko etorkinen osasunari buruzko inkestan aztertutako
nazionalitateetako etorkinek gu txiago erabili zuten osasun-sistema, azken urtean egindako kon -
tsulten batez bestekoan ikusten den bezala. Gizonen artean, kon tsulta gu txien Latinoamerikatik
etorritakoek egin zuten; emakumeen artean, Magrebetik etorritakoek. 

Lehen mailako arreta-zerbi tzuak ez erabil tzearekin zerikusia duten faktoreei dagokienez, osasun
 txarrak ez ezik, jatorriak, administrazio-egoerak eta beste zenbait faktorek ere  txikitu egin zuten
lagun tza-maila hori erabil tzeko probabilitatea (Rodríguez et al. 2009). 

Etorkinek larrialdiko arreta-zerbi tzuak erabil tzeari dagokionez ere askotarikoak izan ziren emai -
tzak, per tsonen jaioterriaren eta sexuaren arabera. Espainiara iri tsi zirenetik, Senegalen jaiotako
gizonen %45,6k eta Magrebeko per tsonen %26k erabiliak zituzten larrialdietako zerbi tzuak.
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Erabilera hori neurri  txikiagoan aipa tzen dute jatorri guztietako gainerako per tsonek. Azken urte-
an joera bera ikusi zen, lagun tza-maila hori gehiago erabili bai tzuten gizonezko senegaldarrek.

8. grafikoa. Azken urteko kon tsulta medikoen kopuruaren batez besteko estandarizatua adinaren ara-
bera, sexua eta jatorri geografikoa nahiz sexua kontuan hartuta, 2009

Iturria: EAEko etorkinen osasunari buruzko inkesta (Rodríguez et al. 2011)

Bertako biztanleekin alderatuta, jatorri guztietako etorkinek,  Txina/Pakistandik etorritakoek izan
ezik, propor tzio handiagoan esan zuten erabiliak zituztela larrialdietako zerbi tzuak. Lagun tza-
maila hori erabil tzeko probabilitatean zeuden aldeek jaioterriarekin zuten zerikusia, eta probabi-
litate handiena Senegalen jaiotakoei zegokien.

Ondorioak

Atal honetan, EAEn bizi diren  atzerritar jatorriko etorkinen osasun-egoeraren eta hartan erabaki-
garri diren hurbileneko faktoreen esplorazio-azterketa egin da. 

Etorkinen osasun-egoera orokorra ona zen, gazteei dagokien bezala. Hala ere, EAEra iri tsi zire-
netik haien osasunak okerrera egin duelako zan tzuak deskribatu dira, eta oker tze hori, neurri
handi batean, helmugako gizarteetan dauzkaten bizi-baldin tza  txarren ondorio izan daiteke.

Etorkinen tuberkulosi-tasek aise gainditu zituzten bertakoenak, batez ere gazteen artean.
Gainera, kasuen kopuruak behera egin zuen bertakoen artean; etorkinen artean, berriz, gora. Ku -
tsa tze-tasetan eta haien bilakaeran dauden alde horiek beste azterlan ba tzuetan ere deskribatu
dira nazioartean, estatuan (Sanz-Peláez et al. 2006) eta euskal esparruan (Salinas et al. 2002),
eta, horregatik, patologia hori erronka nagusietako bat da etorkinen osasunari aurre egitean
(Molina et al. 2013). Adostasunik ez dago prebalen tzia handiago horren arrazoiei buruz (Sanz-
Peláez et al. 2006; Molina et al. 2013), baina argi dago, etorkin asko infekzio-prebalen tzia han-
diko herrialde ba tzuetatik etor tzeaz gain, herritar horiek helmugako gizarteetan dauzkaten bizi-
baldin tzek ere fun tsezko eragina dutela. Adibidez, frogatu da, tratamendu eraginkorrak aplika -
tzea ez ezik, herritar horien bizi-baldin tzak hobe tzea ere esku-har tze eraginkorrenetako bat dela
eritasun hori kontrola tzeko.
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Era berean, kapitulu honetan argi adierazi da etorkinen artean tasak askoz handiagoak direla
haurdunaldiaren borondatezko etendurei dagokienez. Gainera, emai tzen arabera, badirudi ema-
kumezko  atzerritarren artean garran tzi handiagoa daukala honako emakume-profil honek: HBEak
lehenago ere eginak zituen, seme-alabak zeuzkan, metodo antikon tzeptiboak gu txiago erabil tzen
zituen eta ez zen bizi gurasoen e txean. Emakume etorkinei dagokienez, HBEen tasa handiagoa
Estatuko gainerako lekuetarako ere deskribatu da (Gispert et al. 2008; Orjuela et al. 2009), eta
aldeak azal tzeko arrazoien artean, gizarte- eta demografia-aldeez gain, migrazio-prozesuaren
beraren garran tzia ere nabarmendu da, bai identitate-esparruari dagokionez, bai, batez ere, kal-
teberatasun sozialeko egoerari dagokionez (Emakumearen Behatokia, 2006). Alde horretatik,
Madrilen HBEen eskariari eran tzuten dioten profesionalek emandako informazioa oinarri hartuta
egindako ikerketa batek hau azpimarratu zuen: “... orokorrean, emakumeak askotan iri tsi berriak
ziren, ez zuten lan-egonkortasunik, ez eta baliabide ekonomikorik ere, gizarte-estaldura urria
zuten, egoera erregularizatu gabe zeukaten, ez zuten familia-lagun tzarik eta bikotekidea ez zego-
en Espainian” (Llácer et al., 2006). Gainera, honako hauek ere azpimarratu dira: etorkinek gu -
txiago erabil tzen dituzte metodo antikon tzeptiboak, eta gu txiago dakite haiei buruz; gehiago
kosta tzen zaie plangin tza-neurrietara eta larrialdiko antikon tzeptiboetara sarbidea izatea; eta,
azken batean, genero-hierarkiaren eragina nabarmenagoa da haien artean, eta horrek eragina
dauka harreman afektibo eta sexualetan, hala nola prostituzio-egoerak gehiago izatean. 

Azkenik, azaldutako emai tzek adierazten dute herritar horiek gu txiago balia tzen dituztela osasun-
zerbi tzuak, eta administrazio-irregulartasunak eragina duela balia tze urriago horretan.
Administrazio-irregulartasunak lehen mailako arreta-zerbi tzuak erabil tzeko probabilitatean eragi-
na izateak, zerbi tzu horietarako sarbide formala izan arren, baliteke zerikusia izatea, besteak
beste, lan-ezegonkortasunarekin, administrazio-irregulartasunari estu lotuta baitago. Kontuan
hartuta EAEko osasun-sisteman zuzeneko diru-kosturik ez dagoela, emandako datuak bildu ziren
garaian behin tzat, litekeena da zeharkako kostuek muga tzea kon tsulta medikoaren eskaria, eta,
haien artean, joan-etorrietan eta i txaroten ematen den denborak, enplega tzaileari eskatu beha-
rreko baimenek... Argi dagoela ematen du osasun-arreta orokor tzea, beharrezko baldin tza izan
arren, ez dela nahikoa berdintasuna berma tzeko etorkinen artean, osasun-zerbi tzuetara sarbidea
izateari dagokionez. 

Hala ere, egungoak garai  txarrak dira, eta kolektibo horren sarbidea hobetu beharrean, egungo
krisi ekonomikoa eta hari emandako eran tzun neoliberalak gehiago eragozten ari dira per tsona
horiek osasun-sisteman sarbidea izatea. Alde horretatik, apirilaren 20ko 12/2012 Errege lege-
dekretua indarrean jarri izanak murriztu egin dio kolektibo horri osasun-zerbi tzuetan sarbidea
izatea, eta, horrenbestez, arreta-eredu orokorra hau tsi da.

Baina, osasunaren ikuspuntutik, krisi ekonomikoak eta eran tzun politikoek ez dute berekin baka-
rrik ekar tzen etorkinen osasunerako eskubidea urra tzea, osasun-sistema balia tzeko aukera
murrizteagatik. Kapituluaren hasieran esan bezala, herritarren osasuna haien bizi- eta lan-
baldin tzek erabaki tzen dute neurri handi batean, eta kontuan har tzen badugu egungo krisia oso
eragin handia izaten ari dela etorkinen bizi-baldin tzetan, logikoa da pen tsa tzea egoerak herrita-
rren osasun-egoeran ere izango duela eragina. 
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Immigrazioa Euskal Herrian, hurbilketa kuantitatibo eta
lurraldekoa 
Asier O txoa de Retana
Imanol Esnaola
Gaindegia, Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategia

215

Sarrera

GAINDEGIA irabazi asmorik gabeko entitatea da, Euskal Herriko ekonomia eta gizartearekin kon-
prometitutako per tsonek sortutakoa. Bere misioa Euskal Herriaren garapenean eragiten duten
ekonomia eta gizarte arloko ezagu tzak eta ikuspegiak eskain tzea da. 

Horrenbestez, gure herri errealitatea uler tzeko baliagarri izango diren elementu objektiboak ema-
tea du xede GAINDEGIAk, modu horretan, etorkizunari buruzko eztabaida hornituz. Etorkizun hori
jatorriari muzin egin gabe elkarrekin bizi daitezkeen identitateak uztar tzen dituen gizarte gisa
baino ez zaigu begitan tzen, aniztasunean oinarritutako gizarte eta herrialde bat era tzeko boronda-
tez, elkarrekin eraikitako etorkizunarekin identifikatuta eta inplikatuta senti gaitezen guztiok.

Lan hau IKUSPEGI immigrazioaren euskal behategiren tzat osatu dugu. Behategi horretako kide-
ek, aldez aurretik, Gaindegiaren beste argitalpen ba tzuetan parte hartu izan dute. Gizarte eragi-
le nahiz eragile teknikoen artean lankide tza egotea ezinbesteko tzat deri tzogu, ezagu tza besteren-
du eta eztabaida plazara tzeko espazio bat era tzen joateko urraska, Euskal Herriak horren guztia-
ren onura jaso dezan. Konpromiso intelektuala da, baina, aldi berean, erronka i tzela alderdi asko-
tan aski atomizaturik dagoen herri baten tzat.

Azterketaren helburua eta bere ikerketa

Lan honetan Euskal Herrian immigrazioa zertan den azter tzen da, ikuspegi kuantitatibo eta
lurraldeko batetik. Horrenbestez, Euskal Herriko herritar askoren jatorria ezagutu eta ezagutara-
zi nahi dugu. Halaber, gizarte-fenomeno honek lurraldeka duen errealitatea azal tzera iri tsi nahi
dugu, lurraldez lurralde banatutako ikuspegi bat eman asmoz. 

Eginahal horretan zailtasun asko ager tzen zaizkigu. Formalki aitortu gabeko herrialdea gara eta,
horrenbestez, lurraldearen errealitate bateratua jorratuko duten egitura publikorik gabea. Horren
ondorioz, immigrazioa zenba tzea eta koka tzea nahikoa zail gerta tzen da, izan ere, jatorriz
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Hegoaldekoa den per tsona bat Iparralden bizi delarik (eta alderan tziz) immigrante eta  atzerritar -
tzat jo tzen dute errolda ofizialek gaur egun paira tzen dugun zatiketa administratiboaren eragi-
nez. 

Immigrazioa jorra tzerakoan sor tzen diren zailtasunek ez dute bere tratamendua ekidin behar, ez
eta bere azterketa baliogabetu behar ere. Euskal Herriko lurralde guztien inguruan nahikoa datu
badago Euskal Herriaren osotasunari buruzko argazki koherente bat izateko. Haatik, ez dira asko,
gure aztergaiari so, baliagarriak zaizkigun datu homogeneoak. 

Era berean, estatuetako mugek Euskal Herria bi tradizio eta bi ibilbide estatistiko aski desberdi-
netan bana tzen dute. Material estatistikoaren diseinua eta ekoizpena Euskal Herria ain tzat har -
tzen ez duen estatu-logika batetik egiten da zalan tzarik gabe. Eustat da estatistika-plana eta
berezko baliabideak dituen Euskal Herriko estatistika-institutu bakarra, baina aztergai dugun
subjektuaren zati bat baino ez du uki tzen. Horrenbestez, gure helburua bete tzeko, Estatuko esta-
tistika-institutuek ematen duten informazioa bilatu eta aztertu behar dugu. Modu horretan,
Euskal Herriaren osotasuna islatuko duen argazkia osa tzeko. Eginkizun hori buru tzean, ohikoa
izaten da lurralde guztietarako datu homologagarririk ez izatea.

Dena den, gero eta ikerketa gehiago eta hobeak (eta iker tzaile gehiago eta hobeak) daude, immi-
grazioaren fenomenoa kualitatiboki uler tzen lagun tzen digutenak, demografikoki, ekonomikoki,
sozialki eta kulturalki. Hegoaldeari so, gainera, material kuantitatibo ugari ekoizten da.
Iparralden ez da gauza bera gerta tzen normalean. Ofizialki aitortu gabeko lurraldea izaki, ezagu -
tzarik eza izaten da nagusi estatistikez min tzo garelarik. Aitorpen eza berariazkoa da, zalan tza-
rik gabe, azter tzen ari garen gaiak dituen ondorioetan ikus daitekeenez.

Ikerketa hau buru tzeko erabili ditugun datuak Fran tziako (INSEE) eta Espainiako (INE) estatis-
tika-institutuek eratutako estatistika-informaziotik hartu ditugu. Hegoalderen kasuan, errolda-
datuak erabil tzea lehene tsi dugu (Biztanleriaren eta E txebizi tzen Errolda; INE, 2011) homoge-
neizazio metodologiko hobe bat lor tze aldera, izan ere, Iparraldeko datuak ere errolda-informa-
ziotik (Recensement de la population; INSEE, 2010) hartuak dira. Gainera, jatorriaren erreferen -
tzia zehazteko jaioterria lehene tsi dugu herritarrei ofizialki ematen zaien nazionalitatetik harata-
go, gure azterketa-eremuari dagozkion alderdi agerikoak direla medio. Dena den, herritarren
nazionalitate formalari buruzko erreferen tziak ere ematen ditugu.

Hegoaldearen inguruko errolda-informazioari dagokionez, oraindik udalerriz udalerriko datuak ez
dira argitaratu (2013ko abenduan argitara tzea aurreikusten dira). Horrenbestez, kasu honetan
ezinezkoa zaigu udalerri edo eskualde mailako geografia bat aurrera tzea.

Atal hau amaitu aurretik adierazi nahi dugu ikerketa honetan ez direla barne migrazio-mugimen-
duak azter tzen, Hegoalde eta Iparralde artean ematen direnak salbue tsita. Haatik, horretarako
konpromisoa har tzen dugu, ahal dugun neurrian jorra dezagun.

A tzerabegirako oharrak

Euskal Herria immigrazio-mugimenduen ohiko har tzaile izan da historian zehar. Gaur egun bada-
kigu Atlantikoaren er tzean eta Penin tsularen eta Europako kontinentearen arteko igarobide estra-
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tegiko batean dagoen lurraldeak beste lurralde ba tzuetatik etorritako biztanleak jaso izan ditue-
la historiaurreaz geroztik. Eta haiekin batera iri tsi dira haien ezagu tzak, tradizioak, etab. 

Euskal Herriak pasaeran igaro diren herritarrak (Europako iparraldetik eta ekialdetik etorritako
tribuen migrazioak, merkatariak, armadak, etab.) nahiz bertan egonkor tzera iri tsitako per tsona
eta komunitateak (artisauak, gaskoiak, Europako iparraldetik etorritako ingeniari eta enpresariak,
hainbat kontinentetako marinelak, Penin tsulako beharginak, Parisko pen tsiodunak a tseden bila,
etab.) jaso izan ditu. Horrenbestez, Euskal Herria herrialde har tzailea izan da eta, halaxe da
oraindik ere.

Gaur egun, bere egitura ekonomiko aurreratuari, bertako gizartearen garapen-mailari nahiz gizar-
te eta ikerketa arloko erakundeei esker, lurralde erakargarria da mundu hobe batekin eta gizar-
tearen zein teknologiaren garapenarekin arduratuta dauden beste lurralde ba tzuetako per tsonen -
tzat. Iparraldek duen nekazari tza-eredu iraunkorrak akuilaturik bertara tzen den fran tziar jatorri-
ko nekazari gaztea, gure egitasmo kulturalak, mediatikoak edo kooperatiboak ezagutu nahi dituz-
ten per tsonak edota Ikerbasquek hautemandako iker tzaileak dira bisitarietako zenbait. Horrela,
Euskal Herria talentua erakar tzen duen eremu bilakatu da eta guztiok gara horren onuradun.

Dena den, mugimendu ia guztiak halabeharrezkoak izan dira. Zenbaitetan immigrantearen era-
bakiz eta, beste zenbaitetan, berezko interesak dituzten agintari tzen aginduz. Hori dela eta, gaur
egun ez dago informazioa jaso, immigrazioaren jarraipena egin eta prozesu horiek iker tzeaz
ardura tzen den formalki aitortutako erakunde aholkularirik, etorkinen integrazioa eta egoki -
tzapena hobetuko lukeena, Euskal Herria jardute-eremu izanik.

Immigrazioaren fenomenoak protagonismoa hartu du azken hamarkadan zehar, izan ere, immi-
grazio-fluxu handien lurralde har tzaile bilakatu gara modu nabarian, egungo ekonomia-zikloaren
hasiera bitartean bederen. Horrela azal daiteke, neurri handi batean, azken hamarkadan eremu
ba tzuetan izandako hazkunde demografikoa, jaio tze-tasaren igoera, edo biztanleriaren zahar tze-
prozesuaren motel tzea. Gainera, horren urrun ez dagoen etorkizun batean beste herrialde ba -
tzuetako per tsonak gure gizartean  txerta tzeko premia hautematen da dagoeneko.

Jatorri aldetiko aniztasuna Euskal Herriko biztanleen artean

Euskal Herria orain har tzaile, orain igorle izan da, are gehiago, aldi berean har tzaile eta igorle
ere izan da. Haatik, mugimendu horien eragina desberdina izan da lurraldearen arabera. Alde
batetik, Zuberoak azken lau hamarkadetan, milurteko berria hasi bitartean, biztanle asko galdu
du. Ai tzitik, Lapurdi, Nafarroa Garaia edo Araban guztiz kontrakoa gertatu da, nahiz eta kasu
bakoi tzean berezko berezitasun ba tzuk nabarmen tzen diren [ikus 1. taula].

Bidasoaren iparralde eta hegoaldera azken hamarkadan izan den migrazio-fluxua asimetrikoa
izan da. Azken mende erdiko migrazio-mugimendu garran tzi tsuenek joera desberdinak izan
dituzte. Eremu bakoi tzean gertatutako mugimendua fenomeno hori kudeatu duen herrialdearen
eta bere politikaren araberakoa izan da. 

Lurralde bakoi tzaren ehundura ekonomikoaren berezitasunak, edo beste herrialde ba tzuetako
eskulan premiak zein soberakina dira, neurri handi batean, mugimendu horien faktoreak.
Hegoalderen kasuan, jarduera ekonomiko biziak eta eskulanaren premiak bul tzatuta, Espainiako
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Estatutik eta Portugaldik iri tsitako langileak erakarri ditu eta, neurri  txikiagoan, beste kontinen-
te ba tzuetako langileak, bereziki Magreb edo Hegoamerikakoak, Espainiako Erreinuko kolonia
zaharretakoak, eta Europako herrialdeetakoak, Europar Batasunaren testuinguruan.

Ai tzitik, Iparralde Parisetik urrun samar dagoenez, eta hiriburuak muga-eremu batean garapen
ekonomikoa ez bul tza tzeko duen interes eskasak bul tzatuta (are gu txiago, lurralde horretan
komunitate berezi eta mugakide bat egonik, euskalduna, alegia), inten tsitate urriko hirugarren
sektorea sustatu da bertan. Horren ondorioz, alde batetik, bertako biztanleriak kanpora egiten du
etengabe, baina, bitartean, pen tsiodunak iristen dira a tseden bila, Fran tziako eskualdeetatik eto-
rritako fun tzionario eta langileekin batera.

Horrenbestez, azalerari dagokionez nahikoa “ txikia” bada ere, Euskal Herria askotarikoa da
immigrazio-fenomenoen nolakotasunari so. Mugimendu horiek uztartuz gero, Euskal Herria plu-
rala eta konplexua osa tzen da, eta askotarikoa, lurralde bakoi tzaren ezaugarriak ain tzat hartuz.

Gaur egun, Euskal Herriko biztanleriaren %28,5 bere lurraldetik kanpo jaiotakoa da (INE, 2011;
INSEE, 2010). Bi lurralde nabarmen tzen dira immigrazio-propor tzio handiagatik: Iparralde
(%42,6) eta Araba (%33,6). Ai tzitik, Gipuzkoa (%22,6) eta Nafarroa Garaia (%26,5) dira
propor tzio baxuena dutenak [ikus 1. grafikoa]. 

Euskal herritarren jatorriari dagokionez, hauek dira zenbakiak. Hegoalden Espainiako Estatuko
erregio desberdinetan sortutakoak Euskal Herriko biztanleen %16,2 dira (INE, 2011). Mul tzo
hori da ugariena euskal gizartean. Fran tziako1 erregioetan jaiotakoei dagokionez, propor tzio hori
%3,3koa2 da, ho ts, bigarren mul tzo ugariena da (INSEE, 2010). Bi mul tzoen baturak %19,5
osa tzen du, hau da, bost biztanletik bat mul tzo horretakoa da. Hala ere, kasu honetan garran tzi -
tsua da lurralde bakoi tzaren ezaugarriei errepara tzea. Iparralden, hiru biztanletik batek du fran -
tziar jatorria (%35,6). Araban lau biztanletik bat (%23,0) da Estatu Espainiarrean jaiotakoa.
Bizkaiaren kasuan, berriz, bost biztanletik bat (%20,8) da Estatu Espainolean jaiotakoa [ikus 2.
taula]. 

Euskal Herriko biztanleen %9,0ari administrazioak ofizialki nazionalitate  atzerritarra edo nazio-
nalitate bikoi tza aitor tzen dio (jatorrizkoa, espainiarra edo fran tziarra izateaz gain) (INE, 2011;
INSEE, 2010). Lurraldeka, propor tzio hori nabarmendu egiten da Nafarroa Garaian (%13,6) eta
Araban (%10,6), Euskal Herriko batez bestekotik gora daudelarik. Gainera, administrazioaren
arabera  atzerritarra izanik, nazionalitate espainiar edo fran tziarra duten biztanleak biztanleria
osoaren %2,4 dira. Mul tzo hori bereziki nabarmena da Nafarroa Garaian (%4,1), baina ez
horrenbeste gainerako lurraldetan. 

Zenbaki horiei so, agerian gera tzen da Euskal Herrian jaiotako biztanleen mugaz gaindiko migra-
zio-mugimendua. Aurrez ohartarazi dugunez, Iparralden bizi den Hegoaldeko per tsona bat ofi-
zialki etorkin gisa har tzen da, eta alderan tziz. Hegoaldeko zen tsuan Fran tzian jaiotako 2.422
per tsona zenba tzen dira eta udal-erroldari so 3.325 (INE, 2011). Biztanle horien artean, hirutik
bat Gipuzkoan bizi da (%83a Bidasoa Beherea eta Donostialdeako eskualdeetan). Edozein kasu-
tan, Fran tziako estatuan jaiotako biztanleak %0,09-0,12 bitartean dira Hegoalden. 

1Ikerketa honetan halako tzat uler tzen da, Fran tziako Estatuan jaiota, Pirinio Atlantikoko departamenduan jaio ez
den biztanleria.
2Hegoalden finkatutako biztanleria zenbatu gabe.
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Ai tzitik, Espainiako estatuan jaio eta Iparraldera joandako per tsonak 12.000tik gora direla
kalkula tzen dugu. Hau da, Iparraldeko biztanleria osoaren %4,3. Ezinezkoa da zehaztea hauen
artean zein den euskaldun jatorririk ez duten biztanleen propor tzioa. Ziurrenera, Iparralden bizi
arren, arrazoi fiskal edo lanekoak direla medio Hegoalden erroldatuta dauden per tsonak zenba-
tuko balira, propor tzio hori handiagoa izango li tzateke.

Aurreran tzean, ikuspegi analitiko bateratua mantendu arren, Iparralde eta Hegoalde bereiz azter-
tuko ditugu, arrazoi ugari direla medio. Lehen arrazoiak alderdi metodologikoekin du zerikusia,
datuen eskuragarritasunarekin eta horiek homogeneiza tzeko zailtasunekin. Iparralde osorako
ditugun datuak ez dira zorrozki baliokideak Hegoalderako, lurraldeka banatuz gero. 

Migrazioen nolakotasunari errepara tzen badiogu, Euskal Herria bereizten duen mugak, era bere-
an, administrazio-eremu bakoi tzeko joera eta ezaugarri nagusiak bereizten dituela esan daiteke
objektiboki. Hori li tzateke bigarren arrazoia. Ez da gauza bera jatorriz fran tziarra den biztanleriak
Euskal Herri osoan duen garran tzia (%3,3) Iparralde mailan neur tzea (%35,6). Euskal Herriko
migrazio-fenomenoa azter tzetik haratago, batez ere, Iparralde hartu nahi dugu aztergai, hori baita
gu txien aztertu den lurraldea. Horixe li tzateke bi lurraldeak banaka azter tzeko azken arrazoia.

Immigrazioa Iparralden

Iparraldeko ekonomia eta gizartearen datuei dagokionez galderaz betetako lurraldea izan ohi da.
Alderdi jakin ba tzuk ezagu tzen ditugu, baina alderdi askotan ezagu tza sakona falta zaigu. Migrazio-
mugimenduak ez dira salbuespena. Kapitulu honetako helburu nagusietako bat horretan apur bat
gehiago sakon tzea da. Ezezagunak diren alderdi nagusietako zenbait argi tzea espero dugu. Kasu
ba tzuetan, ordea, zain egon beharko dugu, datu gehiago edo ikerketa sakonagoak izan arte.

Lan honen hasieran aipatu dugu Iparraldeko biztanleria osoa kontuan hartuta, biztanleen %42,6
lurralde horretatik kanpo jaiotakoa dela. Miarri tze (%61,1), Hendaia (%58,2), Angelu (%51,2)
eta Baionako (%51,1) azpi-kantonamenduetan (Canton-ou-ville)3 propor tzioa %50etik gorakoa
da (INSEE, 2010). Ai tzitik, oso gertuko eremuetan guztiz kontrako egoera aurki tzen dugu, esate
baterako, Iholdi (%14,9), Atharra tze-Sorholüze (%16,7) edo Baigorrin (%20,1) [ikus 1. mapa].

Iparraldera bizi tzera etorritakoen artean, lautik hiru Fran tziako eskualdeetan dute jatorria, ho ts,
guztien (%35,6) herena. Miarri tzeko azpi-kantonamenduan jatorriz Fran tziako estatukoak diren
herritarrek biztanleria osoaren ia erdia osa tzen dute (%49,0). Beste eremu ba tzuetan ere propor -
tzio hori batez bestekotik oso gora dago, esate baterako, Angelun (%42,2), Baionan (%39,4),
Donibane Lohi tzunen (%37,6) eta Baiona iparraldean (%35,7). Ai tzitik, propor tzio horiek
 txikiagoak dira landa izaerako azpi-kantonamenduan, esate baterako, Iholdi (%13,0) edo
Baigorrin (%13,3) [ikus 2. mapa].

Fran tziako estatuan jaiotakoen artean, erdia baino gehiagok hiru eskualdetan dute jatorria. Île-
de-France (Pariseko metropoli-eremua har tzen duena) eskualdekoak dira etorkin guztien %8,3.
Pirinio Atlantikoez kanpoko Akitaniako beste lekuren batekoa da immigrazioaren %7,6 eta Midi-

3Kantoia ez bezala, “Canton-ou-ville” (edo sasi-kantoi) udalerri oso bat edo gehiago har tzen dituen mul tzoka tzea
da (INSEE, 2013). Gure kasuan, ohiko kantoiekiko aldea da BAM (Baiona, Angelu, Miarri tze) osa tzen duten hiru
udalerriek sasi-kantoi bat era tzen dutela.
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Pyrénées izenekotik iri tsiak dira %3,3a. Île-de-France eskualdetik iri tsitako biztanleen propor -
tzioa handiagoa da Hegoalden Gaztela eta Leonen jaiotako biztanleen propor tzioa baino. Beste
eskualde ba tzuk ere adierazgarriak dira biztanleriaren gaineko bolumenari dagokionez, esate
baterako, Nord-Pas-de-Calais (%1,4), Poitou-Charentes (%1,3), Pays de la Loire (%1,2), Rhône-
Alpes (%1,2), Bretagne (%1,1) edo Centre (%1,0).

Beste eskualdeen artean bana tzen da Fran tziako eskualdeetatik iri tsitako gainerako biztanleria
(%7,9). Horietako bakarrak ere ez du biztanleriaren %1a gaindi tzen. Hona tx eskualde horiek:
Provence-Alpes-Côte d’Azur (biztanleria osoaren %0,9),Lorraine (%0,8), Languedoc-Roussillon
(%0,7), Picardie (%0,7), Haute-Normandie (%0,7), Champagne-Ardenne (%0,6), Bourgogne
(%0,5) edo Basse-Normandie (%0,5). Propor tzio  txiki (erlatiboki) horien dimen tsioaz ohar tzeko,
Hegoaldeko adibide bat ekarriko dugu. Arestian aipatutako azken eskualdeak Iparraldeko demo-
grafian duen garran tzia kuantitatiboa, Hegoalden Kolonbiako biztanleriak duen garran tziaren
parekoa da.

Fran tziakoak ez diren eskualdetatik etorritako herritarrei dagokienez, horien banaketa desberdi-
na da Lapurdin, Nafarroa Beherean eta Zuberoan. Hemere tzi azpi-kantonamendutatik hamahiru-
tan administrazioak  atzerritar tzat jotakoen propor tzio ofizialak ez du Gipuzkoakoan Espainiako
Estatutik kanpo jaiotakoek duten propor tzioa (%7,5) gaindi tzen. Haatik, biztanle mota horren
kon tzentrazioa ain tzat hartuz datua oso adierazgarria da, izan ere, biztanle mota horren %85,5
(Iparralde osoa kontuan izanik) Lapurdiko kostaldeko sei azpi-kantonamendutan bil tzen da. Kasu
honetan, beraz,, propor tzioa, oso altua da. Hendaian (%33,3), Miarri tzen (%12,1) eta Baionan
(%11,7) propor tzioa %10aren gainetikoa da, eta beste eremu ba tzuetan ere propor tzio hori han-
dia da, esate baterako, Donibane Lohi tzune (%9,4) eta Angelun (%9,1). 

Zenbaki horien a tzean bada arazo saihestezin bat, datuen eskuragarritasunarekin lotutakoa:
Ofizialki  atzerritarra den biztanleria kopuru handi hori, gehienbat, Hego Euskal Herritik iri tsitakoa
dela pen tsa daiteke, batez ere, Hendaiaren kasuan. Azpi-kantonamenduei dagokienez, ez dugu
datu eguneraturik gertaera hori Hendaian eta Iparralde osoan zein propor tziotan gerta tzen den
zehazteko. Dena den, baditugu ikerketarako interesgarriak izan daitezkeen hurbilketa-datuak.

Baionako hiri-aglomerazio edo -unitatea4 (Unité urbaine 2010 de Bayonne) 27 udalerri eta
220.000 per tsona baino gehiago har tzen dituen zonalde bat da. Lurralde horretan meta tzen da
Iparraldeko biztanleria osoaren %71,2. Horrenbestez, zenbakiei dagokienez nahikoa ondo isla -
tzen du errealitatea. Arazo nagusia zera da, Ipar Euskal Herriko lurraldetik iparraldera dauden
Fran tziako hiru udalerri ere har tzen dituela zonalde horrek (Tarnos, Saint-Martin-de-Seignanx eta
Saint-André-de-Seignanx). Dena den, hiru horietan ez dira 20.000 biztanle baino gehiago bizi.
Zonalde horretan bada beste xehetasun adierazgarri bat, izan ere, ofizialki  atzerritar izendatuak
diren biztanleen propor tzioa (%8,0) Iparralde osoari dagokion propor tzioa baino handixeagoa da
(%6,9). Hori horrela da barnealdeko landa-eremuak ez direlako kontuan har tzen, eta Iparraldez
kanpoko kostaldea, par tzialki bada ere, kontuan har tzen delako. Adierazi dugun moduan, biztan-
le mota horren zatirik handiena har tzen duen eremua da.

Hori esanda, ofizialki  atzerritar izendatuak diren biztanleen jatorriari dagokionez nabarmendu
beharreko lehen ezaugarria erdiak baino zer txobait gehiagok espainiar nazionalitatea dutela edo,

4Hiri-unitatearen nozioa eraikitako azaleraren eta biztanle kopuruaren jarraitutasunean oinarri tzen da. Eraikin-
zonalde jarraitu bat ageri duten udalerriak dira (eraikinen artean 200 metroz gorako espazio hu tsik egon gabe),
gu txienez, 2000 biztanle izanik (INSEE, 2013).
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bestela esanda, Baionako hiri-aglomerazioko biztanleria osoaren %4,3 (INSEE, 2010). Nagusiki
Hegoaldetik iri tsitako biztanleak direla pen tsa tzen dugu, baina ezin zehazta dezakegu lurralde
horretakoak ez diren etorkinen propor tzioa, gu txiengoa dela uste dugun arren. Hori da gaur egun-
go paradoxa: Etorkin (Immigré) gisa ager tzen dira, Euskal Herritik irten ez diren arren.

Horrela, Pirinio Atlantikoetakoak ez diren Fran tziako eskualdeetan eta Hegoalden (gure usteari
eu tsiz) jaiotako per tsonez gain, jatorriz Portugalekoak diren per tsonek osa tzen dute Iparraldeko
etorkinen mul tzo ugariena, biztanleria osoaren %1,2. Propor tzio hori Nafarroa Garaian finkatu-
tako portugaldarren (0,8) edo kolonbiarren (%1,1) parekoa da. Europar Batasuneko beste
herrialde bateko nazionalitatea duen biztanleriak garran tzia nahikoa handia du (%0,6). Hala ere,
ezinezkoa zaigu zehaztea nazionalitate horiek zein propor tziotan dauden, italiarrena (biztanleria
osoaren %0,1) eta aurretiaz zehaztutakoena (espainiarra eta portugaldarra) salbue tsita.
Etorkizunean datu zeha tzagoak izatea espero dugu, banketa xeheagoak egin ahal izateko.

Presen tzia handia du, halaber, nazionalitate marokoarrak (biztanleria osoaren %0,4). Haatik,
propor tzioan, Hegoaldeko lau herrialdeetan baino presen tzia  txikiagoa du komunitate horrek.
Hona tx gainerakoak: Batasunaz kanpoko Europako herrialdeak (%0,2), aljeriarrak (%0,1), turkia-
rrak (%0,1), beste herrialde afrikar zenbait (%0,3) eta beste herrialde ba tzuk (%0,7) (INSEE,
2010). Nazionalitate aljeriarra duten biztanleek ere presen tzia handiagoa dute Hegoalden
(%0,3). Dena den, iraganean Fran tziako estatuaren kolonia izan zela, eta garai batean Estatuak
aljeriarren migrazio-fluxu handi samarra hartu zuela ain tzat hartuz, litekeena da Iparralden alje-
riar sustraiak dituen eta Fran tzian jaio den biztanleria jakin bat egotea, horien propor tzioa nabar-
menegia ez izan arren (estatuaren testuinguruan, behinik behin). Hegoalden ez li tzateke halako-
rik gertatuko oraindik, ez maila horretan bederen, prozesu berria baita.

Adinari dagokionez, Iparralden ofizialki  atzerritarra izendatua den biztanleria osoaren %56,2k
30-64 arteko adina du (INSEE, 2010). Dena den, nazionalitateen arabera adinean bada alderik.
Laburbilduz, lan egiteko adinean direnen propor tzioa handiagoa da Afrikako herrialdeetatik iri -
tsitakoen artean, Europako herrialdeetatik iri tsitakoen artean baino. Adinez zaharrenak Europatik
iri tsitakoen artean ager tzen dira. Horren adibide dira italiarrak, izan ere, %67,7ak 55 urte baino
gehiago ditu. Gauza bera gerta tzen da Fran tziako eskualdetatik iri tsitakoen artean: %24,3ak 65
urte edo gehiago ditu, bertako biztanleriaren propor tzioa (%18,0) gaindituz.

Bestalde, emakume gehien Europar Batasunetik kanpoko herrialde europarretatik iri tsitakoen
artean ageri da (%76,5). Alderan tzizkoa gerta tzen da Aljeria (%36,9), Turkia (%39,5) edo
Tunezen (%41,9) jatorria duten taldeen kasuan. Orokorki,  atzerritar guztiak ain tzat hartuz, ema-
kumeak dira nagusi (%54,2), baita Fran tziako eskualdetatik iri tsitakoen artean ere (%53,2)
(INSEE, 2010). Hegoalden ez da joera hori gerta tzen, izan ere, administrazioak  atzerritar izen-
datutako guztiak ain tzat hartuz, emakumeak %48 dira (INSEE, 2010).

Era berean, kategoria soziala eta profesionala ain tzat hartuta, etorkinen artean dauden aldeak
ere interesgarriak dira. Afrikako kontinentean eta Turkian jatorria duten biztanleak hartuz, langi-
leen (%23,3) eta enplegatuen (%21,3) kategorian duten propor tzioa Europako Batasuneko biz-
tanleriak (%21,8 biak batuta) duenaren bikoi tza da (INSEE, 2010). Etorkinen artean, langile
gehiago ager tzen da kostaldean eta zer txobait gu txiago barnealdean. Tarteko zonaldean presen -
tzia urriagoa da (INSEE, 2008). Ai tzitik, EB-27 barneko biztanleen artean erretiratuak dira nagu-
si (%28,7), ondoren jarduera profesionalik ez dutenak daude (%22,5), eta neurri  txikiagoan, tar-
teko koadroak (%12,4) eta goi-mailako koadro eta profesional intelektualak (%8,2) ageri dira.
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Fran tziako eskualdeetatik iri tsitako herritarren artean tarteko lanbideak (%13,9), goi-mailako koa-
dro eta profesional intelektualak (%8,1) eta enplegatuak (%15,3) nabarmen tzen dira. (INSEE,
2010). Iparralden erretiratuen propor tzioa batez bestekoaren gainetik dago, bai Fran tziakoak ez
diren eskualdeetatik (%30,1) iri tsitakoena, eta baita Fran tziako eskualdeetatik iri tsitakoena ere
(%29,9). Ai tzitik, bi kolektibo horietan berezko ustiapena duten nekazarien eta jarduera profe-
sionalik gabeko per tsonen presen tzia oso urria da bertako biztanleriarekin alderatuta.

Langabeziaren propor tzioa batez bestekoaren gainetik dago Fran tziatik kanpo jaiotakoen artean,
eta zer txobait apalagoa da Ipar Euskal Herritik kanpo jaiotako fran tziarren artean. Aldi baterako
enpleguen kasuan patroi hori errepikatu egiten da. Enpleguren bat duten fran tziar jatorriko biz-
tanleen artean, soldatapekoen nahiz lanaldi osoko enplegatuen propor tzioa handiagoa da biztan-
leria osoaren propor tzioarekin alderatuta. Horiek, batez ere, zerbi tzuen sektorean lan egiten dute
(%82,9), zehazki esatera, merkatari tzan, garraioan eta askotariko zerbi tzuetan (besteak beste,
ostatu- eta jate txe-zerbi tzuak, finan tza-jarduerak eta aseguru-jarduerak, higiezinen jarduerak,
herri-administrazioa, hezkun tza, osasun-jarduerak eta gizarte zerbi tzuak). Ai tzitik, oso gu txi dira
lehen sektorean edo eraikun tzan lan egiten dutenak. Fran tzian jatorria ez duten biztanleen arte-
an, presen tzia handiagoa da eraikun tzaren sektorean eta merkatari tzan, garraioan eta zerbi -
tzuetan (INSEE, 2010).

Prestakun tza-mailari dagokionez aldeak nabarmenak dira, adierazten ari garen patroiekin bat
etorriz. Fran tziako eskualdeetatik iri tsitako hamalau urtetik gorako per tsonen artean diplomatu-
ra baten edo goi-mailako ikasketen jabe diren biztanleen propor tzioa %32,2koa da. Pirinio
Atlantikoko departamenduan jaiotakoen artean propor tzio hori %20,8koa da. Fran tzian jatorria
ez duten per tsonen artean ere, diplomatuen edo goi-mailako ikasketak dituztenen propor tzioa
handia da (%27,4), baita lehen ikasketak amaitu ez dituzten biztanleen propor tzioa ere
(%24,7). Komunitate horren barnean argi bereizitako bi etorkin-profil daudela suma tzen da,
baina ezin dugu datua jatorriaren arabera berezitu.

Komunitate bakoi tzaren familia-ereduan edo bizikide tza-unitatean ere badaude aldeak. Fran -
tziako eskualdeetatik etorritako biztanleen artean ezkongabeen batez bestekoa Iparraldeko batez
bestekoaren azpitik badago ere, adierazgarria da biztanleria horren %23,5ak ez duela e txebizi -
tza beste per tsona batekin (familiakoa izan zein ez) parteka tzen. Iparraldeko batez bestekoa,
kasu horretan, %18,7koa da. Orobat, seme-alabarik gabe bikotean bizi direnen propor tzioa han-
diagoa da (%28,8). Fran tzian jatorria ez duten biztanleen kasuan ere batez bestekoa gainditu
egiten da, nahiz eta ezkondutako biztanleriaren propor tzioa askoz ere handiagoa izan (%48,6). 

Horren ondorioz, gu txienez, gurasoetako batekin familia nuklear batean bizi diren per tsonen
propor tzioa askoz ere apalagoa da bi komunitate horien barnean, Pirinio Atlantikoetan jaiotako
biztanleen artean baino. Seme-alabak dituzten departamendu horretako biztanleen artean bi edo
hiru seme-alaba dituzten familia-unitateak gailen tzen dira (%59,6). Fran tzian jatorria ez dute-
nen artean, aldiz, seme-alaba bakar batekin osatutako unitateak dira nagusi (%44,2). Fran tzia-
ko eskualdeetatik etorritako per tsonen artean ohikoagoak dira seme-alaba bakarra duten (%42,2)
eta lau seme-alaba edo gehiago dituzten (%3,7) familiak (INSEE, 2010).

Bizikide tza-unitateetan gerta tzen diren desberdintasun horiek ere isla tzen dira bakoi tzaren e -
txebizi tza motan. Administrazioak etorkin izendatutako biztanleriaren erdia baino gehiago pisu
erako e txebizi tzetan bizi da (%59,7). Gainera, horien e txebizi tzak  txikiagoak dira (%44,4 lau
gela baino gu txiago duten e txebizi tzetan bizi da), biztanleria osoaren datuarekin alderatuta
(%34,1). Fran tziako eskualdeetatik iri tsitako biztanleen artean patroi bera errepika tzen da. Dena
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den, horien artean 10 gela baino gehiago dituzten e txebizi tzak dituztenen propor tzioa (%0,36)
handixeagoa da batez bestekoarekin alderatuta (%0,31). Hori ez da gerta tzen Fran tziakoak ez
diren eskualdeetatik etorritakoen artean. Fran tziako jatorria duen biztanleriaren zati  txiki bat
tamaina handiko e txebizi tzetan bizi dela ondoriozta daiteke.

Immigrazioa Hegoalden

Hegoalden dagoen biztanleriaren %27,1 Hego Euskal Herritik kanpo jaiotakoa da. Gehienak
Espainiako Estatuan jaiotakoak dira (%17,8), zehazki esatera, milioi erdi per tsona baino gehixe-
ago (INE, 2011). Horrenbestez, Espainiako Estatuan jaiotako per tsonek osa tzen dute etorkin-
mul tzo handiena Hegoalden, eta baita Euskal Herria osoan ere.

Per tsona horien jatorria Autonomia Erkidegoen arabera aztertuz, gehienak Gaztela eta Leonen
jaiotakoak direla ikus daiteke (biztanleria osoaren %7,2). Propor tzio hori, gainera, handiagoa da
Araban (%10,5) eta Bizkaian (%9,6). Berez, Gaztela eta Leonen jaiotako biztanleek Espainiako
Estatutik iri tsitako biztanleriaren %40,3 osa tzen dute.

Kontua xehetasun gehiagoz uler tzeko, esan daiteke Gaztela eta Leonetik iri tsitako biztanleek
Hegoaldeko biztanlerian duten propor tzioa, administrazioak  atzerritar izenda tzen dituen 18 talde
jende tsuenak batera hartuta bezainbestekoa dela. Are, Gaztela eta Leoneko biztanleen propor -
tzioak administrazioak etorkin izendatutakoen propor tzio osoa gaindi tzen du Bizkaiaren kasuan
(%+1,9), eta an tzekoa gerta tzen da Arabarekin aldera tzen badugu. Orokorrean adin aurreratuko
herritarrak dira, bere garaian (1960. eta 1970. hamarkadak) Euskal Herriaren industria-garapen
beteak erakarrita etorri zirenak, edo etorri behar izan zutenak. Horrenbestez, arrazoi sozioekono-
mikoa da etorrera horren arrazoi nagusia. 

Baina Espainia Estatuko beste erkidego ba tzuek ere ekarpen handia egin dute gaur egungo biz-
tanleria-bolumenean: Extremaduran jaiotakoa da Hegoaldeko biztanleria osoaren %2,2a. Propor -
tzio hori handixeagoa da Gipuzkoaren kasuan (%3,2). Galiziatik iri tsitako biztanleak ez dira hain-
beste (biztanleria osoaren %1,8); bai, ordea, Bizkaiaren kasuan (%2,6). Galiziatik iri tsitakoen
propor tzioa errepikatu egiten da ia Andaluziaren kasuan (%1,7). Kasu horretan propor tzioa area-
gotu egiten da Nafarroa Garaian (%2,1) eta Araban (%2,0). Azkenik, aipagarria da Errioxan jaio-
tako biztanleriaren propor tzioa (%1,0). Herritar horiek presen tzia handiagoa dute alboko herrial-
deetan (biztanleria osoaren %2,4 Araban eta osoaren %1,6 Nafarroa Garaian) (INE, 2011).

Espainiako Estatuko gainerako erkidegoetatik iri tsitako biztanleen artean Euskal Herriko biztan-
leriaren %3,9 osa tzen dute gaur egun. Mul tzo horren barnean, aipagarria da Aragoan jaiotako
herritarren propor tzioa Nafarroa Garaiko biztanleria osoaren %1,8 dela. Bizkaiaren kasuan,
Kantabrian jaiotakoen propor tzioa azpimarratu behar da, biztanleria osoaren %1,6, hain justu.
Ildo horretatik, zenbaitetan gertutasun geografikoa eragin aipagarria duen aldaera da, migrazio-
fluxuak azter tzerakoan.

Espainiako estatutik kanpo jaiotako per tsonei dagokienez, adierazgarria da Hegoalden horien
propor tzioa biztanleria osoaren %9,3koa dela. Ikusi dugunez, propor tzio horrek gora egiten du
Nafarroa Garaian (%13,6) eta Araban (%10,6). Gipuzkoan (%7,5) eta Bizkaian (%7,6), ordea,
horien presen tzia ez da hain nabarmena. Mul tzo horretako etorkin gehienek denbora gu txi dara-
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mate finkatuta eta gaur egungo propor tzio hori azken hamarkadan izandako migrazio-fluxuen
ondorioa da.

Nazionalitateen arabera, marokoarra da komunitate ugariena (%0,9), kolonbiarrena (%0,9) eta
ekuadortarrena (%0,9) baino apur bat handiagoa baita. Probin tziak banaka azter tzen baditugu,
Marokotik iri tsitako biztanle gehien har tzen dituztenak Araba (%1,6) eta Nafarroa Garaia (%1,5)
dira. Komunitate horren presen tzia askoz apalagoa da Bizkaian (%0,6) eta Gipuzkoan (%0,7).
Kolonbiar jatorriko biztanleriari dagokionez ere Araba (%1,4) eta Nafarroa Garaia (%1,1) dira
jomuga kuttunenak. Gipuzkoan, aldiz, horien presen tzia eskasa da (%0,5). Ai tzitik, ekuadorta-
rrak gehienbat Nafarroa Garaian meta tzen dira, izan ere, probin tzia horretan biztanleriaren %2,4
dira nazionalitate horretakoak (INE, 2011).

Hiru nazionalitate horien a tzetik badira komunitate nabarmen ba tzuk, horien presen tzia hainbes-
tekoa ez bada ere. Horren adibide dira komunitate errumaniarra (%0,8), boliviarra (%0,5) edo
portugaldarra (%0,5). Azkenik, komunitate fran tziarra, brasildarra, peruarra, argentinarra, alje-
riarra edo bulgariarra koka tzen dira, guztietan ere propor tzioa %0,3koa izanik, gu txi gorabehera.

Lurraldeka dagoen banaketa desorekatua ain tzat har tzen badugu, komunitate bulgariarra paradig-
matikoa da: Nafarroa Garaian biztanleria osoaren %0,9 osa tzen dute bulgariarrek eta probin tzia
horretan meta tzen da Hegoalden bizi den komunitate bulgariarraren %84,9a. Tafallako eskualde-
an, esaterako, komunitate bulgariarrak biztanleriaren %2,7a har tzen du (INE, 2011). Portugaldik
iri tsitako biztanleen artean ez da horren nabarmena pilaketa hori, lurraldez lurralde banatuagoa
baita komunitate hori, nahiz eta Nafarroa Garaian propor tzioa handiagoa izan (%0,8). An tzeko
argazkia ikus dezakegu Perutik iri tsitako biztanleria ain tzat har tzen badugu (Nafarroako biztanle-
riaren %0,5 eta Arabako biztanleriaren %0,3). Azkenik, Aljeriatik eta Brasildik iri tsitako biztanle-
en presen tzia urria bada ere, Araban badute pisua (%0,8 eta %0,4 hurrenez hurren).

Aipatu ez ditugun gainerako nazionalitateek Hegoaldeko biztanleria osoaren %3,1 osa tzen dute.
Adierazgarria da horien propor tzioa %3,8koa dela Araban eta %2,9koa baino ez Bizkaian. Datu
horietan, era berean, ikus daiteke presen tzia oso urria duten nazionalitateek Araban badutela
nolabaiteko presen tzia, esate baterako, pakistandarrak (Arabako biztanleriaren %0,4), eta baita
mikro-komunitate ba tzuek ere, esate baterako, nigeriarrak (%0,2). 

Ondorioak

Euskal Herriko biztanleriak beste herrialde eta kulturetatik etorritako per tsonen osagai garran tzi -
tsua du. Gaur egun, biztanleria osoaren %28,5. Propor tzioa oso handia da Europako testuingu-
ruarekin alderatuta ere [ikus 3. mapa], eta Luxemburgek (%40,9) baino ez du tasa handiagoa.
Adibide batera, Alemania (%13,1), Danimarka (%7,9), Espainiako Erresuma (%14,6), Fran tzia
(%11,6) edo Finlandia (%4,9) gugandik oso urrun daude kanpoan jaiotako biztanleriaren presen -
tziari dagokionez (OECD, 2011). Sui tzan baino ez dugu an tzeko maila aurki tzen (%27,3). Haatik,
Katalunian, prin tzerritik (Principat) kanpo jaiotako per tsonen tasa %36,4koa da (INE, 2011).

Zenbaki nagusietatik haratago, asko dira Euskal Herriak barnera tzen dituen mikro-errealitateak.
Kapitulu honetan egindako banakapena baino handiagoko banaketa-maila erakusten duten datu
eguneraturik ez badugu ere, bi lurralde nabarmen tzen dira beste herrialde ba tzuetatik iri tsitako
per tsona asko baitara tzeagatik: Iparralde (%42,6) eta Araba (%33,6).
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Immigrazioaren jatorria eta arrazoiak aldatu egiten dira leku batetik bestera. Hegoalden argi dago
immigrazioak izaera ekonomikoa duela, lurralde horretan jarduera ekonomikoa handia baita.
Iparralden, aldiz, izaera ezberdineko bi immigrazio-fluxu hautematen dira. Alde batetik, errenta
maila handia duen per tsonen fluxu handia dago, a tseden bila iristen direnak. Beste alde bate-
tik, Iparraldera hirugarren mailako lan-merkatu eskas batera jo tzen duten per tsonak ere iristen
dira, lanerako adinean daudenak. Per tsona horiek Fran tziako eskualdeetatik iristen dira eta, neu-
rri  txikiagoan, Fran tziako Estatutik kanpoko herrietatik (merkatari tza-ganberaren arabera,
2012an Iparralden eskaini ziren 10.000 enpleguetatik %50 aldi baterakoak ziren eta kualifika-
zio maila  txikikoak). 

Gorabehera horiek gerta tzen diren bitartean, Iparraldeko gazte askok kanpora jo tzen du bere
ikasketak egiteko edota lanpostu bat aurki tzeko xedez. Azken hamarkadan Iparraldeko gazteen
iraunkortasuna negatiboa5 izan da. Hegoalden, ordea, kontrakoa gertatu da denbora-tarte berean.

Euskal Herriak atomizazio administratibo eta ekonomiko sakona paira tzen du. Horren eraginez
biztanleriaren osaera konplexua du, beste eskualde ba tzuetatik iri tsitako biztanleak lurraldean
modu desberdinetan hedatu dira. Horren ondorioz, oso egoera eta ingurune soziokultural ezber-
dinak sor tzen dira, denboran metatu egiten direnak. Haatik, Euskal Herria subjektu pasiboa da
Fran tziako eta Espainiako Estatuetako immigrazio-politiketan. Gainera, ez du lurralde barneko
koordinazio edo plangin tzarik, beste herrietatik datozen per tsonei harrera egin eta gizartera tzea
ahalbide tzeko.

Argi dago lurralde bakoi tzean indarrean den plangin tza ekonomikoa elementu erabakigarria dela.
Iparralden, Pirinioetan eta Euskal Herriko hegoaldeko eskualdeetan tokiko biztanleria gal tzen ari da,
kasu ba tzuetan epe ertain edo luzera iraunkortasuna ziurtatuko lukeen birsorkun tza demografikorik
hautematen ez delarik. Beste eremu ba tzuetan, aldiz, jarduera eta biztanleria gero eta handiagoa da.
Iparralderen kasuan egoera hori bereziki larria da, izan ere, hirugarren mailako ekonomia inposa tzen
denez, biztanleriaren izaera aldatu egiten da, eta bertako kohesioa eta birsorkun tza zail tzen ditu.

Errealitate soziolinguistikoa prozesu horiek eta denboran luzeagoak diren beste ba tzuek baldin -
tza tzen dute. Prozesu horien guztien ondorioz, Euskal Herrian jatorri ugari nahasten dira, bi
patroi soziokultural nagusi tzen direlarik: alde batetik, gaztelaniadun biztanleria, Penin tsulatik
nahiz Amerikatik iri tsia; eta, beste alde batetik, fran tsesdun biztanleria, batez ere Fran tziako
Estatutik iri tsia, baina baita fran tsesez hi tz egiten den beste herrialde ba tzuetatik ere (gehien-
bat, an tzina Fran tziako kolonia izandakoetatik).

Euskal Herria, kanpotik beha, erakargarritasun handia duen lurraldea dela ondoriozta dezakegu,
eta aurreran tzean ere hala izango dela uste dugu. Ziurrenera, egun bizi dugun krisi ekonomiko-
aren eraginez, epe ertain eta luzera lehentasun gehiago duten beste gai ba tzuei heldu zaie.
Baina, etorkizunean zeregin aktiboa izan behar duen lurraldea da. Hori dela eta, egun bizi dugun
atomizazioaren gainetik lurralde horretara jo tzea erabaki tzen duten per tsonen gizartera tzea
koordina tzeko eta ahalbide tzeko lurralde barneko plangin tza egitura tzeko baliabideak finkatu
behar dira. Halaber, kohesio sozial handiagoa erdiesteko, ezinbestekoa da lanerako eremu for-
malak izatea, etorkinei buruzko datuak ezagutu eta horien gizartera tzean modu eraginkorrean
esku hartu ahal izateko tokiko mailan.

51999/2009 bitartean, 20-29 urte arteko biztanleen iraunkortasun-tasa negatiboa da Iparralden (%-4,8). Hori are
nabarmenagoa da barnealdeko zonaldean (%-16,9) (INSEE, 1999/2009).
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Eranskinak

1. taula. Batez besteko urteko migrazio-saldoa, epeka adierazita. Euskal Herria, 1962/2011

Oharra: Datu horietan ez daude barne Trebiñoko Konderria eta Villaverde de Trucios. 
Iturria: Biztanleriaren mugimendu naturala, Erregistro Zibila, Biztanleriaren zen tsua, Udal errolda eta biztanleriaren
estatistikak (EUSTAT, IEN, INE eta INSEE).

2. taula. Biztanleria, sorleku nagusiaren arabera banatua (%). Euskal Herria, 2011

Oharrak: Datu horietan ez dira barnera tzen euskal herritarren muga bitarteko joan-etorriak. Propor tzio  txiki hori
Besteak zutabean ezkuta tzen da eta, gure ustez, %0,1ekoa izango da gu txienez (Hegoalderen kasuan), eta
%4,3koa gehienez (Iparralderen kasuan) Datu horietan Trebiñoko Konderria eta Villaverde de Trucios barne daude
(Udal errolda, 2011). Iparralderi buruzko datuak 2010ekoak dira.
Iturria: INE (Biztanleriaren eta E txebizi tzen Errolda, 2011; udal errolda, 2011) eta INSEE (Recensement de la
population, 2010).

1. grafikoa. Biztanleriaren jatorria sorleku nagusiaren arabera adierazita (%). Euskal Herria, 2011

Oharra: Ikus oharrak eta iturriak 1. taulan.

1962/1968 1968/1975 1975/1982 1982/1990 1990/1999 1999/2009 2009/2011
Araba 4.295 3.988 978 268 1.127 2.377 1.413
Bizkaia 14.520 9.326 -7.500 -5.343 -2.248 2.290 1.989
Gipuzkoa 6.223 3.348 -4.703 -3.358 -240 2.196 595
Lapurdi 2.050 1.277 1.606 2.048 1.819 1.867 1.432
Nafarroa Beherea -383 -240 -83 62 88 260 265
Nafarroa Garaia 1.801 211 -98 375 2.029 8.674 3.195
Zuberoa -221 -80 -78 -51 -10 55 82
Euskal Herria 28.332 17.852 -9.878 -5.999 2.565 17.720 8.969

Territorios vascos Estado español Estado francés Resto del mundo TOTAL
Araba 66,4 23,0 - 10,6 100
Bizkaia 71,6 20,8 - 7,6 100
Gipuzkoa 77,4 15,2 - 7,5 100
Nafarroa Garaia 73,5 12,9 - 13,6 100
Iparralde 57,4 - 35,6 6,9 100
Hegoalde 72,9 17,8 - 9,3 100
Euskal Herria 71,5 16,2 3,3 9,0 100
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1. mapa. Pirinio Atlantikoen departamendutik kanpo jaiotako biztanleriaren propor tzioa

Iparraldeko azpi-kantonamenduak (INSEE, 2010)

2. mapa. Fran tziako Estatuan, Pirinio Atlantikoen departamendutik kanpo jaiotako biztanleriaren
propor tzioa

Iparraldeko azpi-kantonamenduak (INSEE, 2010)

227

Immigrazioarekin loturiko hainbat gairi buruzko artikuluak

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:46  Página 227



3. mapa. Herrialdetik kanpo jaiotako biztanleriaren propor tzioa. Europa (OECD, 2011; INE, 2011;
INSEE, 2010).
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2012ko Pobreziaren eta Gizarte Desberdintasunen Inkestari (PGDI) esker, 2007-2012 aldiko
enplegu-krisiak Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) bizi den a tzerriko biztanleriarengan izanda-
ko eragina aztertu daiteke. Kapitulu honetan, PGDIren zifra historiko nagusien azterketatik aipa-
tutako kolektibo horri buruz atera daitezkeen ondorio nagusiak aurkezten dira.

1. Pobreziak askoz eragin handiagoa du a tzerriko biztanleriarengan

PGDIk ezagu tzera eman duenez, azken 15 urteetako Euskadiko pobrezia-dinamikaren faktore
erabakigarri nagusietako bat da fenomeno horren eta  atzerritar immigrazioaren arteko lotura.
Zen tzu horretan, pobrezia-mota desberdinen eragina aztertu da, eta ikusi da pobreziak askoz era-
gin handiagoa duela  atzerritarren artean. 2012an, pobrezia errealaren tasa sintetikoa % 3,6koa
izan zen Estatuko nazionalitatea zutenen artean;  atzerritarren artean, berriz, % 28,6koa izan
zen.

1. grafikoa. Pobrezia errealaren tasak, per tsonaren nazionalitatearen arabera

Iturria: PGDI 2000-2012

Pobrezia eta immigrazioa: PGDIren emai tza nagusiak
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Diru-sarreren eskasiak (manten tze-pobrezia)  atzerritarren artean duen eragin bereizgarria da hori
azal tzen duen elementu nagusia: 2012an, % 31,2koa izan zen haien artean, eta % 5,6koa
Estatuko nazionalitatea dutenen artean. Aldiz, desberdintasuna askoz  txikiagoa da epe luzeko bizi-
baldin tzei lotutako pobreziari dagokionez (meta tze-pobrezia); izan ere, % 4,4koa eta % 1,2koa
izan zen, hurrenez hurren. 

2. grafikoa. Manten tze- eta meta tze-pobreziaren tasak, per tsonaren nazionalitatearen arabera

Iturria: PGDI 2000-2012

1.1. Krisi finan tzarioa baino lehen gauzatutako gertakaria

1. grafikoak erakusten duen bezala, pobrezia errealak a tzerriko biztanleen artean duen eragin
handia ez da 2008-2012 aldiko prozesu ekonomikoen ondorioa. 2000. urteaz geroztik, pobre-
zia errealaren adierazleak kolektibo horretan goranzko joera izan duela ikusten da, eta 2004. eta
2008. urteen arteko beherakada arinak ozta-ozta leundu zutela joera hori.

Testuinguru horretan, hiru alderdi aipatu behar dira EAEko a tzerriko biztanleen arteko pobrezia-
ren dinamika historiko berria uler tzeko. Lehenik eta behin, ikus daiteke kanpo-immigrazioa
Euskadin fenomeno garran tzi tsu bihurtu zen unetik bertatik,  atzerritarrei pobrezia errealaren tasa
handiagoak eragin izan diela: 2000. urtean, % 14,1ekoa izan zen. Horrez gain, 2004. urtean
tasa hori nabarmen hazi zela ikus daiteke, % 26,8ra arte.

Euskadira 2000-2004 aldian iri tsitako  atzerritarrek pobreziarako joera handia dute, eta gainera,
pobrezia hori oso larria da. A tzerriko biztanleriaren ezegonkortasuna diru-sarrerei dagokien
dimen tsioan ikusten da zalan tzarik gabe; izan ere, 2004an, haien manten tze-pobreziarako arris-
ku-tasa % 21,6koa zen, Estatuko nazionalitatea dutenena baino lau aldiz handiagoa (% 5,1).
Baina meta tze-pobreziari lotutako egiturazko dimen tsioan ere ikus daiteke. Kasu horretan,
2004an 5 aldiz handiagoa zen: a tzerriko biztanleen % 17,8ri eragiten zion, eta biztanleria nazio-
nalaren % 3,2ri.

Bigarrenik, azpimarratu behar da 2004-2008 aldiko bizi-baldin tzen hobekun tzak arinki baino ez
zituela murriztu a tzerriko biztanleriaren pobrezia errealaren zifrak (% 26,8tik % 25,2ra).
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Egia da laurteko horretan meta tze-adierazlea asko murriztu zela (% 17,8tik % 3ra); izan ere, aldi
horretako hazkun tza ekonomikoaren ondorioz, hobetu egin ziren kolektiboaren epe luzerako bizi-
baldin tzak. Hala ere, biztanle immigrante berriek etor tzen jarrai tzen duten agertoki honetan,
2006.-2007. urteetatik aurrera zenbait adar ekonomiko eta gizarte-taldetan enpleguak okerrera
egiteak ere ondorioak izan ditu; batez ere,  atzerritarren artean. Izan ere, 2008. urtean, manten -
tze-pobreziaren gora tze nabarmena igarri zen jada: 2004an, arriskuan zeuden per tsonen propor -
tzioa % 21,6koa zen, eta 2008an, % 26koa. Bilakaera horrek agerian jar tzen du a tzerriko biz-
tanleriaren parte baten diru-sarrerek modu goiztiarrean egin zutela okerrera, XXI. mendeko lehen
hamarkadaren amaierako krisia hurbildu ahala.

Azkenik, nabarmendu behar da krisi finan tzarioaren ondorioz berriz areagotu dela  atzerritarren
manten tze-pobreziarako arriskua, eta nabarmen handitu ere: 2008an % 26koa izatetik, 2012an
% 31,2koa izatera igaro da. Era berean, prozesu horrek pobrezia errealaren tasaren hazkun tza
paraleloa dakar berarekin (% 25,2tik % 28,6ra). Hala ere,  atzerritarrek nabarmen eu tsi diote
meta tze-pobreziari –aldi horretan, % 3tik % 4,4ra baino ez zen igo–, eta horri esker, pobrezia
errealari dagozkion zifrak  txikiagoak dira manten tze-pobrezian ikusitako gainbeheraren ondorioz
automatikoki ondorioztatuko liratekeenak baino.

Laburbilduz, PGDIk erakusten du XXI. mendean Euskadira iri tsitako  atzerritarren kolektiboaren
pobreziarako joera handia inoiz ez dela nabarmen gu txitu; pobrezia errealari buruz ari garenean,
behin tzat. Eta ez da 2008aren ondorengo enplegu-krisiaren ondorioa bakarrik, bai eta 2004an
–lehen immigrazio-uhin handiaren ondoren– kolektiboari eragin zion pobrezia-tasa altuarena ere.
Zen tzu horretan, deigarria da ikustea 2000-2004 aldian a tzerriko biztanleriaren pobrezia errea-
laren tasa 12,7 puntu handitu zen arren, 2012ko pobrezia-tasa 2004koa baino 1,8 puntu han-
diagoa besterik ez zela (% 28,6 eta % 26,8, hurrenez hurren).

1.2. Eta kolektibo pobreen artean immigrazioak gero eta garran tzi handiagoa duela adierazten duena 

A tzerriko biztanleriaren pobrezia errealaren tasak epe luzera goranzko joera duen arren, kontra-
koa gerta tzen da biztanleria nazionalaren artean. Kasu horretan, 2008an % 3ko minimora iri tsi
eta gero, krisi finan tzarioaren ondoren adierazleak gorakada leun bat izan zuen; hala ere,
2012an, 2000n baino nabarmen baxuagoa izan zen tasa (% 3,6 eta % 5,1, hurrenez hurren).
Horrela, 2004-2012 aldian, biztanleria nazionalaren pobrezia erreala % 3-3,8koa izan zen, a -
tzerriko biztanleriarena baino askoz baxuago (% 25,2-26,8koa izan zen aldi horretan).

Biztanleria nazionalaren beheranzko dinamikaren –krisi-garaian gorakada  txiki bat izan zuen– eta
a tzerriko kolektiboaren goranzko joeraren arteko kontrasteak, bestalde, adierazten du kolektibo
horrek gero eta garran tzi handiagoa duela pobrezia errealaren barne-banaketan. Nahiz eta 2000.
urtean pobrezia-egoeran zeuden per tsonen % 2 baino ez izan  atzerritarrak, 2004an % 17 ziren,
% 31, 2008an, eta % 35,6, 2012an.

231

Immigrazioarekin loturiko hainbat gairi buruzko artikuluak

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:46  Página 231



3. grafikoa. Pobreziaren banaketa, per tsonaren nazionalitatearen arabera

Iturria: PGDI 2000-2012

1.3. EAEko pobrezia errealaren tasak goran tz bul tzatuz

Immigrazioak gero eta eragin handiagoa dauka Euskadiko pobreziaren dinamika orokorrean, eta
horren ondorioz, EAEko tasa orokorrek ere gora egin dute. 2000 eta 2012ko pobrezia errealaren
tasetan ikusitako desberdintasunen a tzean dauden faktoreak kontuan hartuta, ondoriozta daite-
ke a tzerriko immigrazioa dela Euskadin adierazle hori bi urte horien artean are modu nabarme-
nagoan ez jaistea eragin duen faktore nagusia.

Izan ere, eta nahiz eta krisiaren ondorioz goran tz egin, 2000.-2012. urteetan pobreziaren tasa
orokorra 0,51 puntu jai tsi da, biztanleria nazionalaren pobrezia errealaren tasaren beheranzko
joeraren ondorioz. Horrekin batera, 0,02 puntu eskaseko beherakada  txiki bat ere egon da, kolek-
tibo horren bolumen demografikoaren beherakadari lotua.

Hala ere, 2000-2012an, 0,53 puntuko beherakada hori a tzerriko immigrazioaren eragin negati-
boarekin orekatu da, eta migrazio-faktore horrek pobrezia errealaren tasa 0,67 puntu handi tzea
eragin du. Aipatutako igoera hori nahiko modu orekatuan dago banatuta: zati bat a tzerriko immi-
grante kopuruaren gorakadari lo tzen zaio (+0,31 puntu), eta beste bat, 2012an pobrezia errea-
lak kolektibo horretan izandako eragin handiagoari (+0,36 puntu).

Immigrazioak pobrezia errealaren bilakaeran duen eragin bereizgarria are argiago ikusten da hari
lotutako beste adierazle ba tzuk kontuan har tzen badira. Horrela, 2000-2012an pobrezia errea-
leko egoeran zegoen biztanleriaren kopuru absolutuaren aldakun tzaren eragina aldera tzen badu-
gu azken urte horretako EAEko guztizko biztanleriarekin, a tzerriko biztanleriaren goranzko dina-
mikak biztanleria horren % 1,79ren baliokidea den gorakada eragiten du, baina gorakada hori
orekatu egiten da biztanleria nazionalari ego tz dakiokeen % 1,40ko beherakadarekin.

2000-2012 aldian pobrezia errealaren eraginpean zegoen per tsona kopuruan ikusitako aldakun -
tza eta 2000an egoera horretan zegoen biztanleria alderatuz gero, ikus daiteke immigrazioaren
eraginez % 36,5 handitu dela pobre kopurua. Baina, berriro ere, gorakada hori orekatu egiten da
parte batean, biztanleria nazionalari lotutako % 28,6ko beherakadarekin. Horren ondorioz,
2012an pobrezia errealean zegoen per tsona bolumena 2000n baino % 7,8 handiagoa zen.
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1. taula. Pobrezia errealak 2000-2012an Euskadin izandako eraginaren aldakun tzaren adierazleak,
nazionalitatearen arabera (Aldakun tzaren efektua ehunekotan)

Iturria: 2000. eta 2012. urteetako PGDIko datuak erabilita egina

2. Hala ere, zenbait alderdi positibo nabarmen ikus daitezke 2012an

Hortaz,  atzerritarren mailakako etorrerak eta krisiaren aurretik kolektibo horretan pobrezia errea-
laren tasaren areago tze nabarmena aurreikusteko zailtasunak lagundu egin dute EAEko pobrezia
errealaren zifra absolutu eta erlatiboen goranzko presioari eusten.

Hala ere, aurkeztutako datuek ez dute automatikoki erakusten Euskadin garatutako gizarte-poli-
tikak porrot egin duela. Zen tzu horretan, ez dira ahaztu behar PGDIk  atzerritarren artean pobre-
zia-egoeren preben tzioari buruz islatutako zenbait alderdi positibo.

2.1. Fun tsezko eran murriztu da meta tze-pobreziaren eragina

Bereziki nabarmendu behar da hobetu egin direla EAEn bizi diren  atzerritarren epe luzerako bizi-
baldin tzei buruzko adierazleak.

Kontu horri dagokionez, PGDIk erakusten du krisiaren ondorio garbia dela meta tze-pobreziaren
eraginak nolabaiteko gorakada bat izan duela  atzerritarren artean (% 3koa zen 2008an, eta %
4,4koa, 2012an). Bilakaera hori  atzerritarra ez den biztanleriaren aldi horretako joeraren kontra-
koa da, beheranzkoa baita hura; horri esker, talde horretan etengabeko beherakada-prozesua ber-
matu ahal izan da (2000. urtean, % 4,1ekoa zen, eta 2012an, % 1,2koa).

Nolanahi ere, meta tze-pobreziaren bilakaerari esker –kolektibo jakin baten epe luzerako bizi-
baldin tzen adierazle argia–, bilakaera positiboa nabarmen tzen da  atzerritarren artean, eta, hein
handi batean, ingurunera egoki tzeko gaitasun handia dutela erakusten du horrek. Zen tzu horre-
tan,  atzerritarren 2012ko meta tze-pobreziaren tasak erakusten du 2008an fun tsezko aldaketa
kualitatibo bat izan zela, 2000 eta 2004ko abiapuntuarekin alderatuz gero. Horrela, 2012an %
4,4koa zen tasa hori, eta horrek  atzerritarren oso propor tzio  txiki batera muga tzen du pobrezia

Hauen gaineko efektua:

Aldakuntzaren osagaiak

Pobrezia 
errealaren 

tasa

Pobrezia errealaren
areagotze absolutua / EAEko
guztizko biztanleria, 2012an

Pobrezia errealaren
areagotze absolutua / EAEko

biztanleria pobrea, 2000n 
Atzerritarrak
Biztanleriaren aldakuntza 0,31 0,83 17,04
Pobrezia errealaren tasaren aldakuntza 0,36 0,95 19,43
Guztira 0,67 1,79 36,47
Atzerritarra ez den biztanleria
Biztanleriaren aldakuntza -0,02 -0,06 -1,30
Pobrezia errealaren tasaren aldakuntza -0,51 -1,34 -27,34
Guztira -0,53 -1,40 -28,64
Aldakuntza guztira 0,14 0,38 7,82
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mota hori; zifra hori 2000. eta 2004. urteetakoa baino askoz  txikiagoa da, urte horietan % 16koa
eta % 18koa bai tzen, hurrenez hurren.

Meta tze-pobrezia pobrezia mota larrienekin lo tzean, adierazitako prozesuak agerian jar tzen du
 atzerritarren bizi-baldin tzak nabarmen hobetu direla, eta eragindako biztanleriaren per tzepzio
subjektiboaren bilakaeran ikusten da hori. Pobre edo oso pobre tzat har tzen diren e txeetan bizi
diren  atzerritarren propor tzioa kontuan har tzean egiazta tzen da hori. 2000n, propor tzioa %
11,1ekoa zen, eta 2004an, gora egin zuen (% 20,8). 2008an, propor tzioak behera egin zuen
(% 14), eta joera horrek 2012ra arte jarraitu zuen (% 12,3).

2.2. Pobrezia errealak neurriz egin zuen gora 2008.-2012. urteetan

Hein handi batean, pobrezia subjektiboaren adierazlearen bilakaera ona  atzerritarrei buruz lehen
aipatutako gertakari batekin lo tzen da: 2008-2012 aldian pobrezia erreala 2000-2004 aldian
baino gu txiago hazi izanarekin.

Gertakari hori deigarria da; batez ere, kontuan har tzen badugu a tzerriko immigrazioak krisi-
garaian Euskadin izandako dinamika. Testuinguru horretan, nabarmendu behar da EAEn migra-
zio-presioa are handiagoa izan dela enpleguaren gainbehera gauzatu den aldiaren zati handi
batean. 

Horrela, Eustaten Migrazio Mugimenduen Estatistika erreferen tzia tzat hartuta, ikus daiteke
2002.-2006. urteetan a tzerriko per tsonen migrazio-saldo positiboa 70.685 lagunekoa izan zela,
eta zifra hori handitu egin zela 2007.-2011. urteetan (87.339 lagun). 2012an, a tzerriko migra-
zio-saldoa moteldu egin zen, baina positiboa da oraindik (+8.534 lagun). Datu horrek pen -
tsarazten digu hein handi batean 2013ko erroldan ikusten den  atzerritarren beherakadak lotura
duela nazionalizazio-prozesuekin.

Hortaz, datuek erakusten dute enplegu-krisi handia izan den aldian (2007-2011),  atzerritarren
sarrera garbia Euskadin ez dela murriztu; aldiz, gora egin duela, eta 2012an oraindik positiboa
zela.

Horrez gain, adinaren araberako migrazio-saldoak Euskadiko immigranteen kolektiboaren barne-
osaeraren aldaketa kualitatibo handia erakusten du; izan ere, azken migrazio-fasean askoz han-
diagoa izan da lan egiteko adinean dauden per tsonen bolumena. 2002-2006 aldian, Euskadin
16-64 urteko 38.588 lagun sartu ziren; 2007-2011 aldian, berriz, 62.755 lagun. Horrek esan
nahi du % 62,6 handitu zela, 2007.-2011. urteetan.

Zalan tzarik gabe, immigrazio-prozesu hori erabakigarria da; izan ere, krisi-testuinguruan,
Euskadiko biztanleria aktiboa handi tzea ekarri du berarekin, eta horrekin batera, baita langabe-
zia handi tzea ere. Immigrazio berriak eskuratutako lanpostuak 2008a baino lehen EAEn bizi zen
biztanleriak eskuratu izan balitu, eta horren ondoren,  atzerritarrik iri tsi izan ez bali tz (suposizio
teoriko bat baino ez da), PGDI 2012ko langabezia-tasa % 12,3koa izan liteke, egiazko %
15,7koa baino askoz  txikiagoa1.

1PGDIn, langabezia-tasak kontuan har tzen du bere burua langabetu tzat har tzen duen biztanleria, gainon tzean lana
bila tzeko eta lanean hasteko prest egoteko beste baldin tzak bete tzen dituena. Hala ere, ez ditu kontuan har tzen 
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EAEn, mugikortasun geografikoa indarrean dago oraindik; hala ere, azken 5 urteetan Euskadira
 atzerritarrak etor tzen jarrai tzeak ez du berekin ekarri langabezia-tasa orokorrak larri tzeko moduan
gainezka egitea. Izan ere, immigrazio berria kontuan har tzen ez badugu, 2012ko PGDIko langa-
bezia-tasa % 15ekoa da, biztanleria orokorrari dagokiona (% 15,7) baino zenbait hamarren
 txikiagoa bakarrik.

A tzerriko immigrazio berrienak langabezia-tasa errealetan eragin  txikia izateak lotura du
Euskadira azken 5 urteetan iri tsitako kolektiboaren okupazio-erregistroak nahiko positiboak iza-
tearekin. Izan ere, 16-64 urteko biztanleria erreferen tzia gisa har tzen badugu, ikus daiteke krisi
ekonomiko bete-betean immigrazio berri horren okupazio-koefizientea –nahiz eta gainerako biz-
tanleriarena baino  txikiagoa izan– % 50,5ekoa dela. Zifra hori 1997an EAEko biztanleria oroko-
rrari zegokionaren parekoa da ia-ia (% 50,7); urte hartan, a tzerriko biztanleriaren garran tzia mar-
jinala zen ia, eta orduan txe jarri zen abian iragan mendearen amaierako heda tze-prozesua.

Hein batean, datu garran tzi tsu horrek lotura du immigrazio berriak ezkutuko ekonomiaren ustia-
pen erlatibo handiagoa egin izanarekin. Erreferen tziako biztanleria landunari dagokionez, Gizarte
Seguran tzan afiliatu gabeko biztanleriaren propor tzioa % 28,5ekoa da; EAEn 5 urte baino gehia-
go darama tzan a tzerriko biztanleriari dagokionez, berriz, % 14,3koa; eta Estatuko biztanleriari
dagokionez, % 2koa. Nahiz eta aztertutako kolektiboa EAEko 16-64 urteko biztanleriaren % 3,1
baino ez izan, Gizarte Seguran tzan afiliatu gabeko okupazioaren % 25,1 da.

Pobreziaren adierazleei dagokienez, bi arrazoi nagusi direla eta krisiak eta gero eta immigrazio
ugariagoak osatutako nahasketa harrigarriak ez du berekin ekarri 2008-2012 laurtekoan
Euskadiko a tzerriko biztanlerian pobrezia erreala askoz gehiago areago tzea.

Hauxe da lehen arrazoia: 2012an, azken 5 urteetan iri tsitako a tzerriko immigrazioaren ezauga-
rria da gaitasun handiagoa duela jarduera ekonomikoen bidez diru-sarrerak sor tzeko, haiek baino
lehenago iri tsitako  atzerritarrek baino (batez bestean 1.190 eta 1.051 euro per tsona landuneko,
hurrenez hurren). Horrek orekatu egiten du immigrazio berriaren langabezia-tasa handixeagoa (%
34,1ekoa, % 30ekoaren aldean). Per tsona aktiboen mul tzoari dagokion erreferen tziazko batez
bestekoa kontuan har tzen badugu ere, aldeak berdina izaten jarrai tzen du: 783,96 euro immi-
grazio berriari dagokionez, eta 736,14 euro, Euskadira duela 5 urte baino gehiago iri tsitakoei
dagokienez.

Testuinguru horretan, beste datu esangura tsu batek erakusten du zer-nolako garran tzia duten
immigrazio berriak jarduera ekonomikoen truke jasotako diru-sarrerek, kolektiboa osa tzen duten
per tsonek jasotako prestazioekin alderatuta. Kasu horretan, immigrazio berriak jarduera ekono-
mikoen truke jasotako batez besteko diru-sarrerak 5,2 aldiz handiagoak dira kontuan hartutako
prestazioak baino (prestazio orokorrak eta DBE sistemako prestazioak, Gizarte Seguran tzako pen -
tsioak bakarrik kanpoan u tzita). Zifra hori  txikiagoa da (3,4), Euskadin 5 urte baino gehiago
darama tzan a tzerriko immigrazioari dagokionez.

Hauxe da, berriz, bigarren arrazoia: gizarte-politikak lagundu egin duela etorkinen artean azken
krisiaren efektuak oreka tzen. 
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2004an, 16 urtetik gorako  atzerritarren % 63,3ren diru-sarrera nagusia soldataren bat edo
enpresa-jardueragatiko diru-sarreraren bat zen. Propor tzio horrek behera egin zuen, eta %
58,8koa zen 2008an, eta % 51,2koa, 2012an (azken kasu horretan, zifra horrek nazionalizatu-
tako a tzerriko biztanleak ere har tzen ditu barnean). Hala ere, 12,1 puntuko beherakada hori ore-
katu egiten da langabeziagatiko prestazio edo diru-lagun tza orokorrei eta DBEri dagokien garran -
tziak gora egin ahala. 

2004an, prestazio mota hori zen a tzerriko biztanleen % 3,7ren diru-sarrera nagusia. 2008an,
propor tzio horrek gora egin zuen (% 10,3), bai eta 2012an ere (% 18,7); horrek esan nahi du
2004. eta 2012. urteen artean 15 puntuko gorakada absolutua izan zuela. Babes-sistemaren
efektu positiboen adierazleetako bat da bi urte horien artean poliki-poliki jai tsi egin dela diru-
sarrerarik ez duen 16 urtetik gorako  atzerritarren propor tzioa: 2004an, % 31 ziren; 2008an, %
29,4; eta 2012an, % 27,4.

Bestalde, deigarria da ikustea zer-nolako paralelismoa dagoen kontuan hartutako bi prestazio
mota handien dinamikan. Izan ere, DBE  atzerritarren % 2,1en diru-sarrera nagusia zen 2004an;
% 5,6rena, 2008an; eta % 12,3rena, 2012an. Eta langabezia-babeserako sistemako zifrek gora
egin dute: 2004an, % 1,6koa zen; 2008an, % 4,7koa; eta 2012an, % 6,4koa. Hala ere, nahiz
eta 2004. eta 2008. urteen artean zer txobait  txikitu zen DBEk daukan garran tzia baliabideak
babes-sistema osagarritik (DBE + langabezia) jaso tzen dituzten per tsonen diru-sarrera nagusi
gisa –% 56,6koa izatetik % 54,4koa izatera igaro zen–, 2012an propor tzioa handitu egin zen
(% 65,5ekoa izan zen). Espainiako langabezia-babeserako sistemari lotutako denborazko estal-
dura-mugen inplikazioak isla tzen ditu gorakada horrek.

2. taula. 16 urtetik gorako a tzerriko biztanleriaren diru-sarreren iturri nagusia (% bertikala)

Iturria: PGDI 2004-2012
2012ko datuek nazionalizatutako biztanleria ere har tzen dut barnean

2.3. A tzerriko biztanleria pobreak ez du erakusten gehiago urrundu denik lan-merkatutik Estatuko
biztanleria baino 

PGDIren arabera, 2012an, DBE jaso tzen zuen biztanleriaren % 35,1 a tzerrikoa zen, gaur egun
Espainiako nazionalitatea duen ala ez kontuan hartu gabe. Hala ere, datu horrek ez du esan nahi
DBEn ardaztutako babes-sistema batez ere kolektibo horri orientatuta dagoenik. Izan ere, zifra
hori eta 2012an EAEko pobrezia errealaren banaketan a tzerriko biztanleria adierazten duena (%
35,6) oso an tzekoak dira.

EAEn pobrezia errealean dauden per tsonen mul tzoa edo, hori ezean, DBE jaso dutenena har tzen
badugu arriskuan dagoen biztanleria tzat, ikusiko dugu babes-sistemaren erabilera nahiko an -
tzekoa dela Estatuko eta a tzerriko biztanleen artean; joera lehendabizikoen aldekoa dela ere esan

2004 2008 2012
Jarduera ekonomikoa 63,3 58,8 51,2
Langabezia-sistema 1,6 4,7 6,4
DBE sistema 2,1 5,6 12,3
Pentsioak eta beste batzuk 1,9 1,5 2,8
Diru-sarrerarik ez 31,0 29,4 27,4
Guztira 100 100 100
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daiteke. Horrela, DBE jaso tzen duen per tsonaren bat duten e txeetan bizi den arriskuko biztanle-
riaren ehunekoa % 71,9koa da Estatuko biztanleen artean, eta % 64,2koa,  atzerritarren artean.
Aldeak lotura du EAEn bost urte baino gu txiago darama tzan biztanleriarekin; izan ere, DBE jaso -
tzen duen norbait duten e txeetako per tsonen % 58,4 dira horiek. EAEn bost urte baino gehiago
daramaten  atzerritarren artean, zifra hori % 67,8koa da, Estatuko biztanleriari dagokion zifratik
gertuago.

Eztabaida horri lotutako alderdietan sakonduz, PGDIk informazio garran tzi tsua ematen du DBE
jaso tzen duten e txeetako 16-64 urteko biztanleriaren lan-mundura tzeari buruz, haien jatorria eta
EAEn zenbat denbora daramaten kontuan hartuta. Kolektibo horretan bertako biztanleak eta
 atzerritarrak bereizten baditugu, eta azken horien artean, Euskadin 5 urte baino gehiago edo gu -
txiago darama tzatenak, hauek dira kontuan hartu beharreko ondorio nagusiak:

1. Jarduerarako joera handiagoa da, argi eta garbi, a tzerriko biztanleria-taldeen artean. Oro har,
a tzerriko biztanleriaren jarduera-tasa % 77,5ekoa da, Estatuko biztanleriarena baino ia 10
puntu handiagoa (% 67,7).

2. EAEn 5 urte baino gehiago darama tzan a tzerriko biztanleriari dagokionez, gauza bera gerta -
tzen da okupazio-adierazle nagusiekin. Horixe gerta tzen da gaur egun lana duten per tsonen
propor tzioari dagokionez (% 26,6, eta Estatuko biztanleriarena, % 20,7), bai eta azken urte-
an lan-esperien tzia izan duten per tsonen ehunekoari dagokionez ere (% 33,5, eta Estatuko
biztanleriarena, % 26,7).

3. EAEn 5 urte baino gu txiago darama tzaten a tzerriko biztanleen lan-mundura tzeari buruzko
adierazleak Estatuko biztanleenak baino okerragoak diren arren, egoera horrek lotura estua-
goa du kolektiboak lana eskura tzeko duen zailtasunarekin, epe luzera ekoizpen-sistematik
gehiago urrun tzetik baino. Izan ere, nahiz eta langabezia-arrisku handiagoa eta ohiko lanak
eskura tzeko zailtasun gehiago izan, langabezia-egoeran edo lan marjinalak 30 hilabetez
baino gehiagoz egin dituen biztanleria aktiboaren garran tzia zer txobait  txikiagoa da aztertu-
tako a tzerriko biztanleen artean, bertako biztanleen artean baino (% 18 eta % 20,9, hurre-
nez hurren).

3. taula. DBE jaso tzen duten e txeetako 16-64 urteko biztanleriaren lan-mundura tzearen adierazleak,
jatorria (Estatukoa/ atzerritarra) eta EAEn zenbat denbora daraman kontuan hartuta (Datuak
%tan)

Iturria: PGDI 2012
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Adierazleak Estatukoa Atzerritarra
Atzerritarra Atzerritarra

(>5 urte EAEn) (<5 urte EAEn)
Jarduera-tasa 67,6 77,5 73,4 85,6
Langabezia-tasa 69,3 72,2 63,8 86,4
Okupazio-koefizientea 20,7 21,5 26,6 11,7
Okupazio erregularizatuaren koefizientea 17,7 14,5 17,5 8,6
Azken 12 hilabeteetan lan-jarduera izan dutenen % 26,7 28,4 33,5 18,5
Azken 12 hilabeteetan >= 6 hilabeteko lan-jarduera izan dutenen % 18,3 17,5 20,7 11,4
Beste lan baterako prest dauden landunen % 49,2 60,2 59,4 63,8
Lanik gabe edo lan marjinal batean >= 18 hilabete daramatenen % 34,3 43,5 41,4 47,5
Lanik gabe edo lan marjinal batean >= 30 hilabete daramatenen % 20,9 21,1 22,7 18

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:46  Página 237



Pobrezia eta immigrazioa: PGDIren emai tza nagusiak 1
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1.1.Krisi finan tzarioa baino lehen gauzatutako gertakaria 2
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“Hemengoek, egoera zailak bizi dituztenean, familiartekoen lagun tza izaten dute, bai eta adiskideena ere, eta
horrek lagun tzen die une hori gaindi tzen eta etorkizunean sortuko diren aukera hobeen zain egoten. Kanpotik
etorritako jendeak ez du euskarririk, erakundeek emandakoa izan ezik. Horregatik, krisiak borti tzago eragiten

die, babesik gabe baitaude”.

“Ira tzar bidean dauden balioak. Krisialdiari buruzko beste ikuspegi bat”. Caritas, 2011.

Caritasek egungo krisiaren jatorriari eta ondorioei buruz egin duen hausnarketan bi ideia nagusi
sortu dira:

– Krisi ekonomiko eta finan tzariotik haratago, gizarte-ereduaren krisialdian gaude. Krisi
honen oinarriak “leherketa” gertatu aurreko hamarkadetan ezarri ziren, bai eta oparoaldi
ekonomikoan ere.

– Biztanleriaren sektore handietan eragina duen krisia da, baina ondorioak ez dira berdinak
talde guztietan. Krisiak ez die kalte berdina eragiten per tsona eta talde guztiei. Lehendik
ere egoera zaurgarrian eta/edo gizartetik baztertuta zeudenei eragiten die kalterik handie-
na. Kolektibo zaurgarri horien artean daude gurera bildu diren etorkinak.

Krisi ekonomikoa esaten zaion fenomeno honek bistako ondorioak ditu etorkinen bizi-egoeren
 txiro tze- eta honda tze-prozesuetan. Horri eran tsi behar zaio botere publikoek krisia gaindi tzeko
har tzen ari diren neurriek kolektibo horren egoeran eragiten duten inpaktu negatiboa (batez ere
egoera irregularrean dauden per tsonen kasuan). Krisia gaindi tzeko estrategia gisa gastu publiko-
an aurrezteak eta gizarte-alorreko murrizketak egiteak, gure iri tziz, berariazko zama eransten die
egoera zaurgarrian dauden kolektiboei, krisiak berak eragiten dituen ondorioei gehi tzen zaiena,
batez ere egoera irregularrean dauden etorkinen kasuan. A tzerakada horrek hainbat alorretako
eskubideei eragiten die: osasuna, e txebizi tza, gizarte-babesa, etab.

Caritas Euskadik emandako arreta jaso tzen duen  atzerritar
biztanleriaren ezaugarriak eta bilakaera
Elisa López
Marixa López de Luzuriaga
Susana Cuesta
Ana Sofía Telle txea 
Gizarte-errealitatearen azterketarako lantaldea - Caritas Euskadi
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Artikulu honetan bi alderdi hauek sakon aztertu nahi ditugu:

– Caritasera lagun tza eske datozen etorkinen errealitatea agerian jar tzea, eta azken urteota-
ko bilakaera azter tzea. Horretarako, Caritas Euskadik emandako datu orokor ba tzuk azaldu-
ko ditugu, etorkinei emandako arretari buruzkoak. Caritas Euskadi osa tzen duten elizbarru-
tietako Caritas guztietatik eskuratutako datuak dira. Erabilitako hiru iturriak segmentatuta
azalduko ditugu, hiru Caritas horien artean aldeak baitaude.

– Etorkinen eskubideak aitor tzeko bidean aurrera egitea. Hiru eskubide aztertuko ditugu:
osasuna, e txebizi tza, eta diru-sarrerak berma tzeko errenta. Horretarako, legegin tza-testuak
aztertuko ditugu, eta Caritas Euskadiren arreta izan duten etorkinei buruzko datu kuantita-
tiboak ere emango ditugu. 

Artikuluaren amaieran, egindako azterlan guztiaren ostean ateratako ondorio nagusiak azalduko
ditugu. 

Donostiako Elizbarrutiko Caritasek, Gasteizko Elizbarrutiko Caritasek eta Bilboko Elizbarrutiko
Caritasek osa tzen dute Caritas Euskadi. Hiru erakunde independente dira, eta konfederakunde
gisa lan egiten dute Caritas Euskadin. 

Erakunde bakoi tzaren jardueren eremu geografikoa bat dator, orokorrean, Euskal Autonomia
Erkidegoko lurralde historikoekin (Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia, hurrenez hurren), salbuespen
bakan ba tzuk baldin badaude ere. 

Artikulu hau presta tzeko erabilitako datuak, ordea, bestelako dimen tsio geografiko bati dagozkio,
eta gai hori argi tzea komeni da.

Gasteizko Elizbarrutiko Caritasek eta Bilboko Elizbarrutiko Caritasek esku-har tzeei buruz eman-
dako datuak dira Araban eta Bizkaian hurrenez hurren hedatutako Caritasen sareak emandako
arretari buruzkoak. Ai tzitik, Donostiako Elizbarrutiko Caritasek etorkinei arreta emateko zerbi tzu
zentralizatu bat dauka zerbi tzu orokorretan. Erabili ditugun datuak zerbi tzu horren datu-basetik
datoz, eta dagokion eremua Donostia da, nagusiki (eta inguruko herrietatik bidalitako kasu ba -
tzuk); dena dela, irismen hori  txikiagoa da Gipuzkoako Lurralde Historiko guztian hedatutako
Caritasen sarearena baino. 

1. Caritas Euskadik lagundutako etorkin-kolektiboaren bilakaera eta ezaugarriak

2012ko profila

2012an, Euskadiko hiru Caritasen bidez 12.695 etorkini eman zaie arreta, eta erakunde horiek
lagundutako per tsona guztien % 61 etorkinak dira.

1. taulan ikusten dugu lagundutako etorkin-kopuru handiena Bilboko Elizbarrutiko Caritasi dago-
kiola. Propor tzioei begiratuz gero, berriz, lagundutako per tsonen artean etorkinen por tzentajea
handiagoa da Gasteizko Elizbarrutiko Caritasek lagundutakoen artean. 
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1. taula. Lagundutako per tsonak (2012)

Kolektibo horren ezaugarrietako ba tzuk honako hauek dira:

• Per tsona gazteak dira, orokorrean. Elizbarrutietako Caritas bakoi tzean erabilitako adin-
tarteak bateratuta, ehuneko nagusiak 18/20 urtetik 50 urtera bitarteko tartean daude.
Donostiako Elizbarrutiko Caritasen kasuan, lagundutako etorkinen erdia baino gehiago
35 urtetik beherakoak dira, eta Gasteizko Elizbarrutiko Caritasek eta Bilboko
Elizbarrutiko Caritasek lagundutakoen artean, berriz, 39 urtetik beherakoak.

2. taula. Adin-taldeak (2012)

• Esku-har tze gehienak norbanakoekin egin ditugu, eta familiari buruzko informaziorik ez
dugu jaso. Hala ere, azpimarratuko dugu seme-alabak dituzten 2.295 bikoteri (% 18)
eta guraso bakarreko 1.424 familiari (% 11) arreta eman zaiela familiako esku-har -
tzearen bidez. Errealitate horrek adierazten digu haurrak eta gazteak daudela egoera
zaurgarrietan.

• Jatorria kontuan hartuta, errealitate desberdinak ikusten dira Gasteizko Elizbarrutiko
Caritasek eta Bilboko Elizbarrutiko Caritasek bi lurraldeetan emandako arretan:

Maroko lehenengo eta bigarren tokian ageri da, jatorrizko herrialde ohikoena bezala,
baina gainerako herrialdeetan ez dago koin tziden tziarik. Gasteizko Elizbarrutiko
Caritasen kasuan, Pakistan, Aljeria eta Kolonbia ditugu, eta Bilboko Elizbarrutiaren
kasuan etorkin gehienen jatorrizko herrialdea Bolivia da, ondoren Maroko, eta a tzerago
ageri dira Paraguai eta Senegal. 

Oro har, lagundutako per tsonen artean, Marokotik, Pakistandik eta Senegaldik etorri
direnak gizonak dira gehienbat, eta Latinoamerikako herrialdeetatik etorri direnak ema-
kumeak dira nagusiki.

• Administrazio-egoera dela-eta, azpimarratuko dugu 2012an lagundutako etorkinen
erdia baino zer txobait gehiago (% 53) administrazio-egoera erregularrean zegoela.

Lagundutako pertsonak
guztira

Etorkinak
K %

Donostiako Elizbarrutiko Caritas 3.784 2.115 55,89
Gasteizko Elizbarrutiko Caritas 3.936 2.925 74,31
Bilboko Elizbarrutiko Caritas 13.002 7.655 58,88
Caritas Euskadi 20.722 12.695 61,26

Adin-taldeak 18-35 36-50
K % K %

Donostiako Elizbarrutiko Caritas 1.237 58,49 704 33,29
20-29 30-39 40-49

Gasteizko Elizbarrutiko Caritas 580 19,83 928 31,73 614 20,99
Bilboko Elizbarrutiko Caritas 2.079 27,29 2.653 34,82 1.480 19,43
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Gasteizko Elizbarrutiko Caritasek eta Bilboko
Elizbarrutiko Caritasek por tzentaje hori gainditu
zuten, lagundutako etorkinen % 56 administra-
zio-egoera erregularrean bai tzeuden.

• Premia nagusi hauetarako eman zi tzaien lagun -
tza: oinarrizko beharrak eta e txebizi tza, enplegua
bila tzeko lagun tza (aholkulari tza, bitarteko tza eta
lanerako prestakun tza) eta aholkulari tza juridikoa.
Gasteizko Elizbarrutiko Caritasen eta Bilboko
Elizbarrutiko Caritasen adingabeei gizarte- eta
eskola-lagun tza eta gizartera tzeko prestakun tza
emateko proiektuak gauzatu dira.

4. taula. Administrazio-egoera (2012)

5. taula. Eran tzundako beharrak (2012)

Lagundutako etorkin-kopuruaren bilakaera

2009az geroztik emandako arretari buruzko datuak aztertuz gero, ikusten dugu Donostiako
Elizbarrutiko Caritasek eta Bilboko Elizbarrutiko Caritasek lagundutako etorkinen kopuruak behe-
ra egin zuela 2012an. Bilboko Elizbarrutiko Caritasek lagundutako etorkinen kopuruari dagokio-
nez, 2010etik 2011ra gorakada handia egin ondoren, 2012an nabarmen behera egin eta
2009ko kopuruen parean geratu zen. Gasteizko Elizbarrutiko Caritasen beherakada urtebete
lehenago gertatu zen (2010etik 2011ra) eta 2012an zer txobait lehengoratu zen.

Gasteizko Elizbarrutiko Caritas GUZTIRA
Maroko 507
Pakistan 335
Aljeria 290
Kolonbia 175

Bilboko Elizbarrutiko Caritas
Bolivia 1.487
Maroko 1.241
Paraguai 488
Senegal 400

3. taula. Jatorria (2012)

Irregularra Erregularra Guztira
K % K % K %

Donostiako Elizbarrutiko Caritas 626 29,60 811 38,35 2.115 100
Gasteizko Elizbarrutiko Caritas 968 33,09 1.633 55,83 2.925 100
Bilboko Elizbarrutiko Caritas 4.089 53,42 4.301 56,19 7.655 100
Guztira: Caritas Euskadi 5.683 44,77 6.745 53,13 12.695 100

Oinarrizko
premiak Etxebizitza Enplegua

Aholku
juridikoa

Gizarteratzeko
prestakuntza

Gizarte- eta
eskola-laguntza Guztira

K % K % K % K % K % K % K %
Donostiako E. Caritas 123 6% 88 4% 629 30% 315 15% 2.115 100
Gasteizko E. Caritas 533 18% 1.133 39% 1.347 46% 260 9% 643 22% 72 2% 2.925 100
Bilboko E. Caritas 4.425 58% 315 4% 2.721 36% 422 5% 1.284 17% 320 4% 7.619 100
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1. grafikoa. Etorkinen bilakaera (2009-2012)

2. grafikoa. Bilboko Elizbarrutiko Caritasek lagundutako biztanleriaren bilakaera

3. grafikoa. Lagundutako per tsonen bilakaera, jatorriaren eta administrazio-egoeraren arabera

Azter di tzagun sakonago Bilboko Elizbarrutiko Caritasek lagundutako etorkin-kopuruaren bilakae-
raren ezaugarriak:

• Esku-har tzearen datu globalak kontuan hartuta, etorkinen kopuruak gorakada nabarme-
na izan zuen krisialdiaren lehen urteetan, eta 2012an, berriz, beherakada adierazgarria
izan zuen. Beraz, orokorrean, etorkinak izan ziren krisialdiaren lehen urteetan ondorio
gehien pairatu zituztenak, baina krisialdiaren iraupenaren ondorioz, bertako biztanleen
zaurgarritasunean eta prekarietatean ere eragina du, eta mul tzo horretako kideak (herri-
tar autoktonoak, alegia) gero eta gehiago jo tzen dute Caritasera.
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2006an, Bilboko Elizbarrutiko Caritasek lagundutako per tsonen % 58 etorkinak ziren. Por -
tzentaje horrek gora egin zuen, 2011n % 63ra iri tsi arte, eta 2012an berriro ere lehengora jai -
tsi zen (% 58).

• Aldi horretan Bilboko Elizbarrutiko Caritasek lagundutako etorkinen administrazio-ego-
era ain tzat hartuz gero, ikusten dugu alderdi horretan ere aldaketa adierazgarriak gerta-
tu direla.

Testuinguru orokorrean, lagundutako etorkinen kopuruak behera egin du, baina administrazio-
egoera erregularrean dauden per tsonen mul tzoa handi tzen da pixkanaka, eta egoera irregularre-
an dauden per tsonen mul tzoak, berriz, behera egiten du. Atera di tzakegun ondorioetako bat da
etorkinen mul tzo bati administrazio-egoera erregulariza tzeak ez dakarkiola Caritasen edo beste
erakunde ba tzuen gizarte-arretarako prozesuetatik atera tzea. Erregulariza tzeak ez dakar
gizartera tzea (batez ere krisia hasi zenetik).

Horrenbestez, krisi honen eraginez, publikoak ez diren gizarte-arretarako zirkuituetan sar tzen
dira (edo bertan jarrai tzen dute) bai herritar autoktonoak, bai etorkinak, gizarte-arretarako siste-
ma publikoetan eta/edo lan-merkatuan  txerta tzeko aukera izan arren.

Kontuan hartu beharreko beste datu bat, azterlan hau argi tzen duena, honako hau da: Caritasek
lagundutako egoeren kronikotasuna goraka doa. 4. grafikoan ikus dezakegu gorakada hori nabar-
menagoa dela administrazio-egoera irregularrean dauden etorkinen mul tzoan.

4. grafikoa. Kronikotasunaren bilakaera, jatorriaren eta administrazio-egoeraren arabera

2007 eta 2012 erreferen tzia tzat hartuta, kronikotasunak, oro har, gora egin du nabarmen.
2007an Bilboko Elizbarrutiko Caritasek lagundutako per tsonen % 17tik gora 5 urtez edo gehia-
goz jaso zuen lagun tza. 2012n por tzentaje hori % 25era igo zen.

5 urtez edo gehiagoz lagundutako per tsonen gorakada askoz ere adierazgarriagoa izan da admi-
nistrazio-egoera irregularrean dauden per tsonen artean: 2007an % 5 izatetik, 2012an % 28 iza-
tera (biztanleria guztiaren por tzentajea baino handiagoa). 

Datu horietatik ondoriozta tzen da Caritasek arreta emandako per tsonek kronifikazio-prozesu bat
izan dutela, eta etorkinak direla, hain zuzen, prozesu hori gehien pairatu dutenak, batez ere
administrazio-egoera irregularra duten per tsonak. Mul tzo horren tzat zailagoa de gizartean eta
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lanean  txerta tzea, bizimodua era autonomoan egiteko. Horrenbestez, haien lagun tza-sare egon-
korra da Caritas.

2. Etorkinen eskubideak aitor tzeko bidean egindako bilakaera

Puntu honetan azaldu nahi dugu etorkinen eskubideak Espainiako estatuan eta EAEn aitor tzea-
ri lotutako legediaren azterketa labur bat. 

Gogoan izan behar dugu “immigrazioa, emigrazioa,  atzerritartasuna eta asilo-eskubidea” estatua-
ren eskumen esklusiboak direla, Espainiako Konstituzioko 149.2 artikuluari jarraituz, eta,
horrenbestez, legedia autonomikoak esklusibotasun hori kontuan hartu behar du. 

Artikulu honen atarikoan adierazi bezala, hasieratik dugun ideia da egoera ekonomiko, politiko
eta sozialak eragin negatiboa duela aitorpen horretan, eta a tzerakada hori oraindik orain argita-
ratutako legeetan ikusten da. 

Osasunaren, e txebizi tzaren eta diru-sarrerak berma tzeko errentaren eremuetan EAEren kasuan
zer gerta tzen den azalduko dugu.

Osasun-lagun tzarako eskubidea

A tzerritarrei buruzko 4/2000 Legea, urtarrilaren 11koa,  atzerritarrek Espainian dituzten eskubi-
deei eta askatasunei eta per tsona horien gizartera tzeari buruzkoa. Abenduaren 11ko 2/2009
Lege Organikoaren bidez ezarritako idazketan 12.1 artikuluak honako hau adierazten du: 

“Espainian dauden  atzerritarrek, ohiko helbidea duten udalerriko udal-erroldan izena emanda
badaude, osasun-lagun tza jaso tzeko eskubidea dute, espainiarren baldin tza berberetan.”

Espainiako estatua: 2012ko apirilean, gobernu zentralak 16/2012 Errege Lege Dekretua,
Osasun-sistema nazionalari eusteko eta haren prestazioen kalitatea eta segurtasuna hobe tzeko
urgen tziazko neurriei buruzkoa.

Errege-dekretu horretan adierazten da osasun-lagun tza jaso tzeko eskubidea izango dutela per -
tsona aseguratu gisa, besteak beste, espainiar nazionalitatea duten per tsonak, Europar
Batasunekoak eta egoi tza-baimen baten titular diren  atzerritarrak, baldin eta diru-sarreren muga
jakin bat gaindi tzen ez badute.

2012ko irailaren 1etik aurrera, egoera irregularrean dauden 18 urtetik gorako etorkinek ez dauka-
te osasun-lagun tza jaso tzeko eskubiderik, espainiar nazionalitatea dutenek jaso tzen duten bezala. 

Osasun-lagun tza jaso tzeko eskubidea aitor tzen zaie honako egoera berezi hauetan: 

a) Urgen tziazko zerbi tzuak, gaixotasun larria edo istripua izanez gero, edozein kausagatik
izanda ere, alta medikoa eman arte.

b) Haurdunaldiko, erdi tzeko eta erditu ondorengo osasun-lagun tza.
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Horrenbestez, osasun-lagun tza jaso tzeko eskubidea aitor tzen zaie  atzerritar adingabeei, espainiar
nazionalitatea dutenen baldin tza berdinetan.

Errege lege-dekretu horren ondorioz  atzerritarrei buruzko legearen 12.1 artikulua aldatu zen,
honako hau ezar tzeko:  atzerritarrek osasun-lagun tza jaso tzeko eskubidea dute, osasun arloan
indarrean dagoen legedian ezarritakoaren arabera.

EAE: 2012ko ekainaren 29an EHAAn argitaratu zen 114/2012 Dekretua, ekainaren 26koa,
Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan Osasun Sistema Nazionalaren osasun-prestazioak ema-
teko araubideari buruzkoa. 

Dekretu horrek ezar tzen du egoera irregularrean dauden etorkinek osasun-lagun tza jaso tzeko
urtebetez erroldatuta egon behar dutela, gu txienez. Horrenbestez, a tzerapausoa dakar, aurreko
dekretuarekin alderatuta, erroldatuta egotea baino ez bai tzuen eska tzen aurrekoak.

Arreta-eskubide horrek EAEn soilik du eragina, ez da baliozkoa estatuko beste eremu ba tzuetan.

Ondorioa: Bistakoa da eskubide horren aitorpenean a tzera egin dela; izan ere, estatuko errege
lege-dekretua onartu aurretik, egoera irregularrean zeuden adin nagusiko  atzerritarrek osasun-
lagun tza jaso tzeko eskubidea zuten, espainiar nazionalitatea duten per tsonen baldin tza berdine-
tan, eta orain, berriz, ez. 

Halaber, EAEn ere a tzera egin da, estatuan baino neurri  txikiagoan bada ere, osasun-lagun tza
jaso tzeko eskubidea aitor tzeko urtebetez erroldatuta egon izana eska tzen bai tzaie. 

Egoeraren erakusgarri gisa, Bilboko Elizbarrutiko Caritasek 2012an emandako arretari buruzko
datuak oinarri hartuta, lagun tza jaso duten eta egoera irregularrean dauden etorkinen % 10 dira
(432 per tsona) osasun-lagun tza jaso tzeko eskubiderik ez dutenak, erroldatuta ez daudelako, edo
EAEko aipatu dekretuan eskatutako urtebetea baino gu txiago egin dutelako erroldatuta. 

E txebizi tza-alorreko eskubideak

A tzerritarrei buruzko legeak honako hau adierazten du 13. artikuluan: Espainian bizi diren
 atzerritarrek eskubidea dute, e txebizi tzen gaian lagun tza publikoen sistemaz balia tzeko, espai-
niarren baldin tza berberetan. Dena dela, denbora luzez egoi tza hemen izan duten  atzerritarrek
ere lagun tza horiek jaso tzeko eskubidea dute, espainiarren baldin tza berberetan.

Artikulu horren arabera, eta autonomia-erkidego ba tzuetan araubide lagungarriagoa izanda ere,
egoera irregularrean dauden etorkinek ez dute e txebizi tza-alorreko sistema publikoaren lagun tzak
eskura tzeko eskubiderik.

EAE: 2009ko amaieran egindako  atzerritarrei buruzko legearen erreforman artikulu hori onartu
arren, murrizketa hori ez zen aplika tzen, eta E txebide – E txebizi tzaren Euskal Zerbi tzuan alokai-
ru-erregimenean izena emateko aukera ematen zi tzaien egoera irregularrean zeuden etorkinei. 

2013ko urtarrilaren 2an indarrean jarri zen 2012ko urriaren 15eko AGINDUA, E txebizi tza, Herri
Lan eta Garraioetako sailburuarena, e txebizi tza-eska tzaileen erregistroari eta babes ofizialeko e -
txebizi tzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak eslei tzeko prozedurei buruzkoak.
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Harrezkero  atzerritarrei eska tzen zaie, beste baldin tza ba tzuen artean, indarrean dagoen egoi tza-
baimen bat izatea, e txebizi tza-eska tzaileen erregistroan izena eman ahal izateko.

Ondorioa: Egoera irregularrean dauden etorkinen e txebizi tza-eskubidearen aitorpenean a -
tzerapausoa eman da.

Artikulu honen lehengo atalean azaldutako datuak kontuan hartuta, Caritas Euskadi osa tzen
dugun hiru Caritasen artean egoera irregularrean zeuden 5.683 per tsona lagundu ditugu
2012an, eta horiek guztiak a tzerakadaren ondorioak paira tzeko arriskuan daude.

Diru-sarrerak Berma tzeko Errenta jaso tzeko eskubidea (legedi autonomikoa)

18/2008 Legeak, abenduaren 23koak, Gizartera tzeko eta Diru-sarrerak Berma tzeko Legeak,
diru-sarrerak berma tzeko errenta jaso tzeko eskubidearen titular izateko bete beharreko baldin -
tzen artean honako hau ezarri zuen: 

Prestazioa eskatu den udalerrian erroldatuta ego¬tea eta bertan benetan bizi tzea, eta Euskal
Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan benetan bizi tzea eska¬bidea aurkeztu baino urtebete
lehenagotik gu txienez (16.b artikulua). 

4/2011 Legeak, azaroaren 24koak, Gizartera tzeko eta Diru-sarrerak Berma tzeko Legea alda tzen
duenak, baldin tza horren aldaketa xedatu zuen, eta honako hau eran tsi zion: 

Aurretiazko gu txieneko epea bete tzen bada (urtebete erroldatuta), baina hiru urtean erroldatuta
egotera iristen ez bada, gu txienez bost urteko jarduera laboral ordaindua egiaztatu beharko da,
bizi tza laboralaren agiri bidez, salbu eta pen tsio publiko bat jaso tzen duten edo e txean tratu
 txarren biktima izan diren per tsonen kasuan.

Beraz, urtebetez erroldatuta egon arren, 5 urtez lan-jarduera ordaindurik egin ez duten per tso-
nek (adierazitako salbuespenetan izan ezik) 3 urtez erroldatuta egon izana egiaztatu beharko
dute diru-sarrerak berma tzeko errentaren titular izateko eskubidea lor tzeko.

Bizkaiko Caritasen esku-har tzearen datuak erakusgarri gisa hartuta, honako emai tza hauek ditu-
gu 2012an: 

Erroldatu gabeko edo 3 urte baino gu txiago erroldatuta egondako 3.325 per tsonari eman genien
arreta (% 43), eta haietatik 1.813 (erdia baino zer txobait gehiago) administrazio-egoera irregu-
larrean zeuden. Bistakoa da azken horiek ezin dutela egiaztatu 5 urteko lan-jarduera ordaindu-
rik, eta lehenengoen gizarte- eta lan-baldin tzek nekez bideratuko dute horrelako lan-ibilbidea
(horregatik jo tzen dute Caritasera, hain zuzen). Horregatik, kolektibo hori diru-sarrerak berma -
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0-3 urte erroldatuta 1-3 urte erroldatuta Lagun tza jaso duten etorkinak, GUZTIRA
Kop. % Kop. % Kop.

Egoera erregul. 1.512 45 1.181 46 4.301
Egoera irregul. 1.813 55 1.381 54 4.089

Guztira
3.325 100 2.562 100 7.655
43% 77% 100%
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tzeko errenta jaso tzeko eskubiderik gabe geratu da, lege-erreformaren ondorioz ez baitute bete -
tzen erroldatuta egin beharreko denbora. 

Diru-sarrerak berma tzeko errentari buruzko aurreko araudiaren esparruan, 3.325 per tsona horien
% 77k bete tzen zuten eskatutako baldin tza (urtebetez erroldatuta egon izana), beraz, gainerako
baldin tzak betez gero, prestazioa jaso tzeko eskubidea zuten. Hortaz, 2.562 per tsona horiek dira
diru-sarrerak berma tzeko errenta eskura tzeko baldin tzetan ezarritako murrizketaren ondorioz
zuzenean kaltetuta daudenak.

3. Konklusioak

1. 2012an Caritas Euskadik lagundutako etorkinen premia nagusiak hauek izan ziren: oinarriz-
ko beharrak eta e txebizi tza, enplegua bila tzea eta aholkulari tza juridikoa. Errealitate horrek
berriro koka tzen gaitu lehen harreran oinarritutako gizarte-lagun tzaren eta immigrazio-poli-
tiken ereduan, krisia hasi aurretik sor tzen ari ziren ereduetatik urrun; izan ere, bizikide tza
eta etorkinen parte-har tzea helburu zuten eredu eta politikak eraiki tzen hasiak ziren krisia-
ren aurreko garaian.

2. Krisialdiaren iraupenak eta gizarte-alorreko murrizketen politikek inpaktu zuzena paira tzen
dute Caritasek lagundutako etorkinek: Alde batetik, 5 urtetik gorako ibilbide lagundua duten
etorkinen por tzentajeak gora egin du, batez ere egoera irregularrean dauden etorkinen
kasuan (2007an % 5 ziren, eta 2012an, berriz, % 28). Bestalde, Caritasera lagun tza eske
jo tzen dutenen artean, egoera erregularrean dauden etorkinen por tzentajeak gora egin du
(2006an 2.305 per tsona izan ziren, eta 2012an, berriz, 4.301).

3. Gizarte-eskubideen aitorpenean a tzera egin da, eta a tzerapauso horrek eragiten die, batez
ere, egoera irregularrean dauden etorkinei (osasun-lagun tzarako eskubidea, e txebizi tza-
alorreko eskubideak eta diru-sarrerak berma tzeko errenta jaso tzeko eskubidea, besteak
beste). A tzerakada horrek babesik gabe uzten du, neurri adierazgarri batean, lehendik ere
oso zaurgarria zen herritar-mul tzoa. Halaber, a tzerapauso horrek oztopa tzen ditu Caritasek
eta beste erakunde ba tzuek susta tzen dituzten gizartera tze-prozesuak. 

Krisiak eta gizarte-politiketan egindako azken aldaketek kolektibo horren benetako gizartera -
tzea kolokan jar tzen dute.

4. Oinarrizko beharrak ase tzeko eragozpenei eta etorkinei oinarrizko eskubideak aitor tzeko
bidean egin diren a tzerapausoei eran tsi behar diegu kolektibo horrek ez duela lotura sozial
eta afektiboen sare nahikorik. Sare horiek eragin berezia dute egungo krisi-egoeran; izan ere,
herritar autoktonoen kasuan familiaren eskutik dator lehen lagun tza solidarioa.

Labur esanda, Caritasek lagundutako etorkin askoren ezaugarri nagusia bakardadea da, edo
lagun tza-sare eskasegia dute, prekarietate ekonomiko eta materialari aurre egin ahal izateko nor-
baitek lagunduta, partekatuz, autoestimurako lagungarria izango den moduan, eta etorkizunari
buruzko ikuspegi positiboa oinarri hartuta. Ibilbide horretan Caritas eta beste gizarte-erakunde
ba tzuk dituzte bidelagun.
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Atarikoa

A tzerritik gure gizartera bildutako etorkinen gaiaren inguruan, eztabaida ugari sor tzen dituen
auzietako bat da kolektibo horrek egiten duen gizarte-prestazioen erabilera. Etorkinek EAEko
gizartearen harrera-baliabide guztiak beregana tzen dituztela dioen ideiari oraindik ere eusten
dioten diskur tsoei aurre egiteko, oinarri enpirikoa duten datu eta azterketa kontrastatu gu txi
daude jarrera horiek frogatu nahi duten errealitateari buruz. Ai tzitik, dauden ebiden tzia bakanak
gure gertuko inguruan biztanle autoktonoek etorkinei buruz dituzten jarrera eta per tzepzioen
egiazta tzeak dira. Horrenbestez, egungo krisialdiaren eta murrizketen testuinguruan, gizarte-
babeserako baliabideei dagokienez, gizarte-per tzepzio horiek irauten dute, eta areago tzen dira
(Cea D´Ancona eta Vallés, 2010; Rinken et alt., 2009; Ikuspegi, 2009, 2011, 2013).
Ikuspegiren 2012ko azken Barometroaren arabera (2013), EAEko inkestatuen % 58,9k uste
dute etorkinek gehiegi erabil tzen dutela gizarte-babeserako sistema, eta % 57,6k uste dute etor-
kin gehiago badatoz gizarte-lagun tzaren bat eskura tzea zailagoa izango dela. Zuzen-zuzenean,
inkestatuen % 57,6k uste dute etorkinak diru-sarrerak berma tzeko errentaz aprobe txa tzen dire-
la eta lagun tza horiek guztiak beregana tzen dituztela.

Alabaina, errealitate horri buruzko ebiden tzia enpiriko gu txi daude, eta datu kontrastagarrietan
oinarritutako azterketak urriak dira, batez ere erabili behar den informazioaren izaera sentikorra-
gatik, bai eta informazioa trata tzeko zailtasun metodologikoengatik ere, oso aldakorra baita den-
boran zehar, eta hartu nahi den testuinguruak ere horretan eragiten du. Euskal Autonomia
Erkidegoaren (EAE) kasuan ere, administrazio publikoak noizbehinka ematen dituen datu labur-
bildu ba tzuk alde batera u tzita, oso gu txi dakigu gizarte-lagun tzen har tzaileen ezaugarriei buruz,
haien artean  atzerritarrek duten presen tziaz, eta a tzerriko eta bertako har tzaileen arteko desber-
dintasunei buruz. Artikulu honen helburua da gai horiei buruzko ebiden tziaren bat ematea,
Bizkaiko Foru Aldundiak (BFA) lagatako jatorrizko datuen azterketan oinarrituta1, EAEko oinarriz-
ko gizarte-prestazio nagusiaren jaso tzaileei buruz (alegia, diru-sarrerak berma tzeko errentaren
jaso tzaileei buruz). 

Diru-sarrerak berma tzeko errentaren har tzaileak Bizkaian:
2004-2010. A tzerriko etorkinen kolektiboa azter tzeko
alderaketa
Cristina Lavía 
UPV/EHU

1Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekin tza Sailaren eta Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiaren arteko akor-
dioa, datu per tsonalen eskura tzea eta/edo tratamendua arau tzeko (2011).
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Bistakoa denez, datu horiekin ezin ditugu diru-sarrerak berma tzeko errentaren har tzaile  atzerri-
tar guztiak deskribatu, Bizkaian bizi direnei buruzko informazioa soilik baitugu. Hala ere, errea-
litate globalera hurbil tzeko bide egokia da, ziur asko; izan ere, datu ofizialen beste iturri ba -
tzuetan (Eusko Jaurlari tza, 2008) egiaztatu da Bizkaia dela diru-sarrerak berma tzeko errentaren
har tzaileen tasa handiena duen EAEko lurraldea, eta datu hori bat dator pobreziak lurralde his-
torikoetan duen pisu diferen tzialarekin.

Ondorengo lerroetan aurkeztuko dugu 2004-2010 aldian Bizkaiko diru-sarrerak berma tzeko
errentaren har tzaileen artean  atzerritarren presen tziari eta ezaugarriei buruzko aurkikun tza inte-
resgarri ba tzuen laburpena, bertako jaso tzaileen presen tziarekin eta ezaugarriekin alderatuta.
Informazio horren tratamenduak eragin dituen zehaztapen metodologikoetan oinarrituta, emai -
tzak testuinguruan jarrita daude, har tzaileen profil soziodemografikoak jatorriaren arabera (nazio-
nalitatea) argi tzeko ahalegina egingo dugu, eta prestazioa jaso tzean  atzerritarrek duten propor -
tzioari eta prestazio horren iraunaldiari buruzko ezaugarri bereizgarri ba tzuk ere azalduko ditu-
gu. Kasu ba tzuetan adierazle esperimentalak soilik badira ere, jatorrizko informazio hori ustia -
tzeko aukera izateak bideratu du bi kolektiboen diru-sarrerak berma tzeko errenten erabilera des-
berdinak argi tzea. Halaber, gai hau gure gizarteko immigrazioaren egungo eta etorkizuneko erre-
alitateari buruzko ezagu tza zientifikoaren zati gisa iker tzen jarrai tzeko planteatu beharreko hipo-
tesiei buruzko hausnarketa ba tzuk egin ahal izan ditugu.

1. Testuingurua eta metodologia

Diru-sarrerak berma tzeko errenta Euskal Autonomia Erkidegoko gu txieneko errenten programa
da. Programa hori 1989an abian jarri zen eta beste izen ba tzuk ere eman zaizkio: familiaren gu -
txieneko diru-sarrera, gizartera tzeko gu txieneko diru-sarrera (1990etik 2000ra) eta oinarrizko
errenta (2000tik 2008ra). 2009ko hasieratik, Gizartera tzeko eta Diru-sarrerak Berma tzeko
Legea onartu zenetik, diru-sarrerak berma tzeko errenta esaten zaio, eta, Europa guztian bezala,
gaur egun EAEn gizarte-bazterkeriari aurre egiteko tresna nagusia da.

Euskadiko diru-sarrerak berma tzeko errenta eskubide subjektiboa da, baldin tza hauek bete tzen
dituzten per tsonek eskura dezaketena: azken hiru urteetan, gu txienez, EAEn bizi izana; 23 urte-
tik gora izatea; bizikide tza-unitate independentea osatu izana prestazioa eskatu baino urtebete
lehenago, gu txienez; eta kategoria bakoi tzerako ezarritako zenbatekoa baino diru-sarrera
 txikiagoak izatea (650 euro inguru per tsona bakarrak osatutako bizikide tza-unitateen kasuan).
Programan egoteko denbora-mugarik ez dago; horrenbestez, prestazioa jasoko da, onartu zen
egoeran bete tzen ziren baldin tzak bete tzen diren bitartean. 

Oro har, Europako gu txieneko errenten programak (minimum income schemes) estatu-mailako-
ak dira, eta oso heterogeneoak, haien irismenari eta garapenari erreparatuta (European
Comission, 2006; Saraceno, 2010; Euzéby, 2012). Heterogeneotasun hori ageri da, halaber,
Espainiako ereduan (Gaviria eta Gonzalez, 2002); izan ere, gu txieneko errenten programak auto-
nomikoak dira, eta gehienek pobrezia-atalasea gaindi tzeko adina estaldura ematen ez badute eta
horrenbestez programa horiek gu txieneko errenten programa tzat hartu ezin badira ere (Laparra
2004), EAEkoa, zehazki, garran tzi tsuenetako bat da, Europako mailarekin pareka tzeko modukoa
den bakanetakoa. Krisia hasi aurretik, hain zuzen, EAEko programak ematen zuen estaldura sei
aldiz handiagoa zen, estatuko batez bestekoa baino (MTAS, 2005) eta Espainian gu txieneko
errenta jaso tzen zuten per tsona guztien heren bat EAEkoak zirela kalkula tzen zen (Laparra eta
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Ayala, 2009:32). Une hauetan, prestazio hori eskura tzeko baldin tzen bidez, murrizketa handiak
egin dira, a tzerriko per tsonen kasuan zehazki; baina, hala eta guztiz, erreferen tziazko programa
da gaur egun ere.

Bizkaian 2004tik 2010era bitartean diru-sarrerak berma tzeko errenta jaso duten per tsonen
ezaugarriei buruzko azterlanaren emai tzak azaldu aurretik, informazioaren tratamenduari buruz-
ko zehaztapen metodologiko ba tzuk egin behar dira. Hemen azalduko dugun informazioak adie-
razten du aldi horretako uneren batean diru-sarrerak berma tzeko errenta jaso duten per tsonen
irudia, eta jasotako prestazioaren ezaugarriak deskriba tzen ditu, agregatuta. Garran tzi tsua da argi
eta garbi azal tzea deskribapen horren helburua ez dela onuradunen kopuruak zenba tzea, ez eta
inplikatutako baliabideak kontabiliza tzea ere, a tzerriko eta bertako “har tzaile arrunta” deskriba-
tuko duen irudia osa tzeko zenbait gil tzarrizko adierazle ematea baizik.

Bizkaiko Foru Aldundiko datu-baseetan jasota dago 1989az geroztik eskatutako diru-sarrerak
berma tzeko errentei buruzko informazioa, eta 2004tik 2010eko maia tzera bitartean prestazioa
jasotako per tsonei buruzko datuak hartu dira. Denboraren hautaketa arbitrarioa da, neurri bate-
an; izan ere, diru-sarrerak berma tzeko errenta jaso tzen dutenen artean  atzerritarrek duten
presen tziaren deskribapena eta alderaketa egitea da helburua, eta presen tzia hori ez da adieraz-
garria aipatutako urteen aurretik. Aztertutako datuetan jasota daude 1989tik hasita prestazioa
eskatu duten eska tzaile desberdin guztien % 74, eta  atzerritar nazionalitateko titularra duten
espediente guztien % 99,9. 

Har tzaileei buruzko datu deskriba tzaileak hauek dira: sexua, adina, nazionalitatea, egoera zibila
eta bizilekua (udalerria). Har tzaile tzat hartu dira prestazioaren titular diren per tsonak, kide
gehiago dituen bizikide tza-unitate baten ordezkari izan daitezkeenak. Egindako ustiaketarako
(agregatua) ain tzat hartu da titularrek prestazioan “sar tzean” zuten adina; hau da, adierazitako
epearen barruan lehenengo prestazioa jasotako unean zuten adina.

Bestalde, titular bakoi tzari emandako prestazioaren ezaugarriei buruzko informazioren bat ere
atera eta prestatu da, betiere 2004-2010 aldian eskuratutako prestazioen agregatua kontuan
hartuta. Zehazki, jatorrizko informazioan eskuratutako hileroko ordainketen kopurua eta zenba-
tekoa ageri dira. Informazio hori prestazioen gehieneko kopuruekin eta jasotako denborarekin
erlazionatuta, oinarrizko adierazle global ba tzuk egin dira, lortutako prestazioen iraunaldia,
jarraitutasuna, estaldura eta zenbatekoa kontuan hartuta. Amai tzeko, prestazioaren kronikotasu-
naren adierazleak egin dira, aurrekoak oinarri hartuta. 

2. Diru-sarrerak berma tzeko errentaren har tzaileen profil soziodemografiko
konparatuak (Bizkaia, 2004-2010)

Aztertutako informazioaren arabera, 2004ko urtarriletik 2010eko maia tzera bitartean eska tzaile
desberdinen 58.016 espediente daude Bizkaian, eta haietatik 51.386 (% 88,6) har tzaile titu-
larrak direla jo tzen da, prestazioa benetan jaso dutela adierazten duten datuak baitaude. Garran -
tzi tsua da adieraztea eska tzaileen eta har tzaileen profilak ia berdinak direla ain tzat hartutako
ezaugarriei dagokienez; edo, beste modu batera esanda, ez dago desberdintasun aipagarririk
prestazioa benetan eskura tzen dutenen eta gainerakoen artean, ez eta nazionalitateari dagokio-
nez ere: % 28  atzerritarrak direla jasota dago, % 65k espainiar nazionalitatea dute, eta % 7an
alderdi horri buruzko informazioa falta da. Bestalde, horrek dakar “emate-tasa” ere ia berdina
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izatea populazio bien tzat: prestazio horren irismena askotarikoa denez, gizarte-babesik ezari
dagokionez (oinarrizko prestazioa edo prestazio osagarria) atera tzen den ondorioa da eskabidea
egiten bada premia dagoela, eta premia hori kontuan har tzen duela prestazioak.

Bizkaian epe horretan diru-sarrerak berma tzeko errenta jaso tzen dutenen artean espainiarrek eta
 atzerritarrek duten pisua eta Eusko Jaurlari tzak (2008) gai horri buruz 2006an egindako inkes-
ta baten emai tzak nahiko an tzekoak dira. Zeharka bada ere, adierazten du, halaber, prestazioa-
ren har tzaileen artean  atzerritarren kolektiboa gainordezkatuta dagoela: diru-sarrerak berma tzeko
errentaren har tzaileen artean % 27 dira  atzerritarrak, eta Bizkaian, oro har,  atzerritarren tasa %
2,5etik % 6ra bitartekoa izan da 2004-2010 aldian. Adierazle horrek garbi azal tzen du jatorria-
ren edo nazionalitatearen arabera desberdintasunak daudela, bazterkeria-arriskuari dagokionez.

Kontuan hartutako har tzaile titular guztien ezaugarri ohikoenei erreparatuta (1. taula), esan
dezakegu, oro har, ezaugarri hauek dituztela: Bilbon bizi dira, emakumeak, 25 urtetik 44 urtera
bitartekoak, ezkongabeak eta/edo bakarrik bizi diren per tsonak, eta espainiar nazionalitatea
dutenak. Logikoa denez, espainiar har tzaileen pisuagatik (% 65) adierazitako ezaugarriak espai-
niar har tzaileenak dira, fun tsean; baina, ikusiko dugu diru-sarrerak berma tzeko errenta jaso tzen
duten  atzerritarren kolektiboak nabarmen desberdinak diren ezaugarriak dituela. 

1. taula. Hartzaileak, adinaren, egoera zibilaren eta sexuaren arabera (%) 

Iturria: geuk egina, Bizkaiko Foru Aldundiak emandako datuetan oinarrituta

Prestazioaren har tzaile gehienak (% 66) emakumeak dira, eta gizonak % 34 besterik ez.
Prestazioen sisteman lehen aldiz agertu zirenean zuten adina kontuan hartuta (2004tik aurrera)
talde ugariena (% 28) 25 urtetik 34 urtera bitarteko titularrek osatutakoa da, eta bigarren tokian
ageri den taldearekin batera (35 urtetik 44 urtera bitartekoak, % 22,5) kolektiboaren erdia osa -
tzen dute. Halaber, har tzaile titularren ia erdia (% 48) ezkongabeak direla jasota dago espedien-
teetan, baina egoera hori gehiengoarena da, batez ere, gizonen artean. Bizikide tza-unitateen
tamainari buruz eskura dauden datu osagarri ba tzuen arabera, har tzaileen erdia baino gehiago
per tsona bakarrak dira (% 53).

Adin-taldeak sexuarekin guru tza tzea garran tzi tsua da, ordaindutakoaren araberakoak ez diren
“konpen tsazio-errentak” identifika tzeko aukera ematen baitu, emakume adinduenak alegia:

Emakumeak Gizonak Guztira
Ez dago jasota 0,3 0,1 0,2
18-24 8,5 7,2 8,1
25-34 25,9 31,0 27,7
35-44 20,8 25,8 22,5
45-54 11,9 16,4 13,4
55-64 8,0 8,3 8,1
65-74 8,4 6,1 7,6
75 urte eta gehiago 16,3 5,1 12,5
Ezkongabeak 41,4 60,2 47,8
Ezkonduak eta elkartuak 17,0 28,3 20,9
Dibortziatuak eta bananduak 20,4 8,9 16,5
Alargunak 21,3 2,6 14,9
Guztira 100 100 100
% Sexua 65,0 35,0 100
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emakume titularren ia % 25 dira 64 urte edo gehiagokoak; horrenbestez, emakumeen kolektibo-
aren batez besteko adinak gora egiten du: 47,6 urte. Gizonen kasuan, berriz, adin-egitura homo-
geneoagoa da, 25 urtetik 34 urtera bitarteko profilean kon tzentratuagoa, adindu gu txiago daude,
eta, horren ondorioz, batez besteko adina  txikiagoa da: 42,2 urte. Halaber, egoera zibilaren bana-
ketaren bidez ikusten da berariazkotasuna: emakume alargunek (% 21) eta bananduta edo dibor -
tziatuta daudenek (% 20) presen tzia handia dute, eta egoera horiek argi eta garbi lotuta ageri
dira prekarietate-eredu jakin ba tzuekin. 

Profil alderatuak: espainiarrak eta  atzerritarrak

Datuek adierazten dutenez, a tzerriko har tzaileak gazteagoak dira, eta, emakume titularrak
gehiengoak badira ere, propor tzionalki gizon gehiago daude, eta ezkongabeak zein ezkonduak
askoz ere gehiago dira. Ezaugarri horiek oso lotuta daude a tzerriko nazionalitatea duten har -
tzaileen jatorriaren banaketarekin. A tzerriko har tzaileen artean profil nagusia latinoamerikarra da
(% 56), ondoren ageri dira Magrebekoak (% 15) eta Afrikako gainerako tokietakoak (% 13,5).
Halaber, EB27an azkena sartutako herrialdeetako per tsonak (batez ere errumaniarrak) % 9,5
dira (2. taula).

2. taula. Hartzaileak, nazionalitateen eremu handien arabera

Iturria: geuk egina, Bizkaiko Foru Aldundiak emandako datuetan oinarrituta

Prestazioa jasotako  atzerritarren banaketa geografikoa nahiko koherentea da Bizkaian bildu diren
etorkinen askotariko nazionalitateekin, baina, zenbait urtetako agregatua denez, latinoamerika-
rrak gainordezkatuta daude. Zehazki, 140 nazionalitate desberdinetako herritarrak ageri dira,
baina % 75etik gora 10 herrialdetakoak dira, eta zehazki, a tzerriko titular gehienak Boliviakoak,
Kolonbiakoak, Marokokoak eta Errumaniakoak dira (3. taula).

Guztizkoaren % Atzerritarren % Atzerritarren % metatua
Latinoamerika 15,7 56,2 56,2
Magreb 4,3 15,4 71,5
Afrikako gainerako herrialdeak 3,8 13,5 85,1
Errumania (EB27) 2,6 9,5 94,5
EB15 0,6 2,1 96,6
Europako gainerako herrialdeak 0,5 1,9 98,5
Asiako gainerako herrialdeak 0,3 1,1 99,6
EB25 (zabaltzea) 0,1 0,3 99,9
Txina 0,0 0,1 99,9
Ozeania 0,0 0,0 100
Ipar Amerika 0,0 0,0 100
Atzerritarrak, guztira 27,9 100
Espainiarrak 64,8
Ez dago jasota 7,3
Guztira 100,0
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3. taula. Hartzaileak, nazionalitate nagusien arabera

Iturria: geuk egina, Bizkaiko Foru Aldundiak emandako datuetan oinarrituta

Lehen aurreratu dugun bezala, adinaren araberako banaketari dagokionez, bistakoa da a tzerriko
biztanleria bertakoa baino nabarmen gazteagoa dela: a tzerrikoen % 85,6 hasten dira prestazioa
jaso tzen 44 urtetik behera dituztela, eta bertako biztanleen artean, berriz, % 44,5 dira mul tzo
horretakoak. Halaber, diru-sarrerak berma tzeko errenta jaso tzen hasi diren 65 urtetik gorako
 atzerritarrak % 1,3 dira, eta bertakoen artean, berriz, % 30,1 dira. Horrenbestez, prestazioa jaso -
tzen hasteko garaian duten batez besteko adina nabarmen  txikiagoa da a tzerriko har tzaileen
kasuan (34 eta 52 urte, hurrenez hurren).

4. taula. Hartzaileak, nazionalitatearen, sexuaren, adinaren, egoera zibilaren eta bizitokiaren arabera (%) 

% 7,3n nazionalitatea ez dago jasota; % 0,2n adina ez dago jasota
Iturria: geuk egina, Bizkaiko Foru Aldundiak emandako datuetan oinarrituta

Guztizkoaren % Atzerritarren % Atzerritarren % metatua
Bolivia 6,1 22,0 22,0
Kolonbia 3,0 10,9 32,9
Maroko 2,9 10,4 43,3
Errumania 2,6 9,2 52,4
Brasil 1,5 5,4 57,8
Senegal 1,4 5,1 62,9
Aljeria 1,2 4,1 67,1
Paraguai 1,1 4,1 71,2
Ekuador 1,0 3,7 74,8
Gainerakoak (128 nazionalitate) 7,1 25,1 100
Atzerritarrak, guztira 27,9 100
Espainiarrak 64,8
Ez dago jasota 7,3
Guztira 100,0

Espainiarrak Atzerritarrak Guztira
Emakumeak 69,4 58,0 66,0
Gizonak 30,6 42,0 34,0
18-24 urte 5,3 14,7 8,1
25-44 urte 39,0 70,7 48,5
45-64 urte 25,4 13,0 21,7
65 urte eta gehiago 30,1 1,3 21,4
Ezkongabeak 40,1 73,3 47,8
Ezkonduak eta elkartuak 17,7 26,4 20,9
Dibortziatuak eta bananduak 21,8 1,9 16,5
Alargunak 20,3 8,4 14,9
Bilbo 39,3 50,1 43,3
Bilbo Handiko gainerako udalerriak 44,0 33,2 40,1
Bizkaiko gainerako udalerriak 16,7 16,8 16,5
Guztira 100 100 100
Nazionalitatea (%) 65 28 100
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Sexuaren araberako banaketan (a tzerriko titularren artean % 42 gizonak dira) har tzaile afrikarren
berariazko ezaugarrien eragina nabari da (% 72 gizonak dira); izan ere, a tzerriko titularren % 29
dira afrikarrak. Talde horrez gainera, latinoamerikarren taldea dago – atzerritarren arteko talde
handiena– eta talde horren barruan titular gehienak emakumeak dira (%73). 

Egoera zibilaren araberako profilei dagokienez, aldea dago; izan ere, Espainiako har tzaileen arte-
an askotariko motak daude, eta berariaz,  atzerritarren artean ia ez dauden titular motak daude:
banandutako edo dibor tziatutako per tsonak eta alargunak (ia denak emakumeak). Har tzaile
espainiarren artean, bi egoera horiek titularren % 20 eta % 22 har tzen dituzte, hurrenez hurren.  

Halaber, Espainiako eta a tzerriko har tzaileen lurralde-banaketan ere desberdintasun garran tzi tsu
bat ageri da: bi kasuetan har tzaileen % 83 Bilbo Handia eskualdean bizi badira ere, a tzerriko
har tzaileak Bilboko udalerrian bilduta daude (guztien erdia), eta Espainiako har tzaileen artean
% 44 bizi dira metropolialdeko gainerako udalerrietan. A tzerritarren artean, Bilbon bizi direnei
Barakaldon, Santur tzin, Ge txon, Sestaon, Erandion eta Leioan bizi direnak gehituz gero, a tzerri-
ko har tzaileen % 75 dira. 

3. Prestazioaren jarraitutasuna, zenbatekoa eta estaldura 

Gizarte-babeserako baliabideetan  atzerritarrek duten presen tziari buruzko irudi negatiboen osa-
gaietako bat da prestazioaren zenbatekoari eta iraunaldiari dagokiona. Eskura ditugun datuen
ezaugarriak eta deskribapena egiteko sei urte eta erdiko epea ain tzat hartu dugula kontuan izan-
da, zaila da adierazle bakar bat ezar tzea, har tzaileek sisteman daramaten denbora neur tzeko,
zenba tzeko moduaren arabera emai tzak desberdinak izango baitira. Oro har, sisteman sartutako
a tzerriko onuradunak urteen arabera banatuz gero, emai tzek adierazten dute, fun tsean, aldi
horretan immigrazio-fluxuek izandako erritmoa eta espero zitekeen “lehenengo sare” efektua.
Azken urteek pisu handiagoa dute; izan ere, arreta behar duen biztanleria poten tziala handiagoa
da, estalduraren baldin tzak argiak dira, eta diru-sarrerak berma tzeko errenta eskura tzen da lehen
baliabide gisa. Ai tzitik, 2004tik 2010era bitartean diru-sarrerak berma tzeko errenta jaso duten
espainiarren ia erdia (% 46) lehen ere prestazio-sisteman egon da noizbait. Ibilbide xehatuak
zehaztea ezinezkoa bada ere, badirudi aldizkakotasuna, epe ertainera, ezaugarri garran tzi tsua
dela espainiar biztanleriak prestazioa eskura tzean; dena dela, epe luzera, iraunaldiaren guztira-
ko zenbaketa handiagoa da beti, an tzinakotasunagatik: aldi horretan hilero jasotako zenbateko-
ak batuz gero, a tzerrikoek 22,6 hilabetez jaso dute prestazioa, batez beste, eta espainiarrek,
berriz, 30,3 hilabetez, alargun-pen tsioaren konpen tsazio-errentak zenbatu gabe ere, jarraituta-
sun ia automatikoa berma tzen baitute.

Egin dugun “gehieneko jarraitutasun-tasak”, berriz, egoera interesgarri bat adierazten du:
konpen tsazio-errentak alde batera u tzita, har tzaile guztien ia erdiak (% 48) etenaldirik gabe jaso
dute prestazioa. Jarraitutasunerako probabilitate handiagoak daude prestazioa jaso tzen hasi
berriak direnen artean, eta aspaldi jaso tzen hasitako har tzaile gehiago daude espainiarren arte-
an (hamarkadaren lehen urteetan); hala ere, egoera berbera ageri da aldiko benetako har tzaile
berriak soilik kontuan hartuta ere (diru-sarrerak berma tzeko errenta 2004tik 2010era bitartean
jaso tzen hasi direnak). 
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5. taula. Prestazioaren iraunaldiaren adierazleak, nazionalitatearen arabera

2004-2010eko guztizkoaren % 9an nazionalitatea ez dago jasota; 64 urtetik gorakoak zenbatu gabe
Iturria: geuk egina, Bizkaiko Foru Aldundiak emandako datuetan oinarrituta

Jasotako prestazioen zenbatekoei dagokienez, betiere eskura dugun informazioa oinarri hartuta,
bi adierazletan landu da: jasotako prestazioen batez besteko estaldura-tasa eta hilero jasotako
prestazioaren batez besteko zenbatekoa. 2004-2010 aldian jasotako prestazioen batez besteko
estaldura-tasa da emandako (eta jasotako) zenbatekoaren eta diru-sarreren egoera okerrenean
gehienez emango li tzatekeen zenbatekoaren arteko ratioa, ehunekotan (6. taula). Interesgarria
da gehieneko estalduraren muturreko egoeraren pisua. Bestalde, prestazioaren hileroko zenbate-
koaren batez bestekoa kalkula tzen da prestazioaren iraunaldian (edo iraunaldietan) jasotako
diru-sarrera guztien batez bestekoa eginez, besterik gabe (7. taula).

6. taula. Estaldura-tasak, nazionalitatearen arabera (64 urtetik gorakoak zenbatu gabe)

Guztizkoaren % 9an nazionalitatea ez dago jasota; 64 urtetik gorakoak zenbatu gabe
Iturria: geuk egina, Bizkaiko Foru Aldundiak emandako datuetan oinarrituta

Estaldura-tasei dagokienez, kontuan hartutako har tzaileen mul tzoari erreparatuta, gailen tzen den
ezaugarria da oso askotariko egoerak daudela, har daitekeen espektro guztia ia har tzen dutenak:
badaude gehienez eskura daitekeenaren % 10 baino gu txiago jaso tzen dutenak, bai eta kasu
bakoi tzerako ezarritako gehienezko prestazioa jaso tzen dutenak ere. Egoera datu bakar batekin
labur tzeko, har tzaile guztien batez besteko estaldura da (konpen tsazio-errentak ain tzat hartu
gabe) % 73koa, batez ere talde ugariena delako –diferen tzia nabarmenarekin– beti gehienekoa
jaso duena (% 100eko estaldura): jaso tzaileen % 37 erabateko estalduraren egoera horretan
egon dira.

Prestazioaren iraunaldian jasotako batez besteko zenbatekoari dagokionez, har tzaile gehienen -
tzat batez besteko prestazioa hilean 575 eurokoa izan da; ia erdiak 100 eurotik 600 eurora
(mediana) bitarteko zenbatekoa jaso dute, eta beste erdiak hilean 600 eurotik gora (1.000 euro

Espainiarrak Atzerritarrak Guztira
Banaketa (%) nazionalitateen arabera 57 34 100
Gehieneko jarraitutasun-tasa (% 100: etengabea) 49,1 53,5 48,5
Jasotako hilabeteak, batez beste (1-77) 30,3 22,6 28,4
2004 aurretik diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotako hartzaileak (%) 46,0 2,0 32,5

Espainiarrak Atzerritarrak Guztira
% 1-25 10,7 2,7 7,2
% 26-50 23,7 7,2 16,8
% 51-75 22,9 17,5 21,6
% 76-99 14,5 20,0 17,7
% 100 28,2 52,6 36,6
Guztira 100 100 100
Nazionalitatea (%) 57 34 100
Batez bestekoa 66 84 73
Mediana 66 100 79
Desbiderapen tipikoa 29 22 28
Aldakuntza-koefizientea (%) 44 27 38
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gehienez) batez beste, diru-sarrerak berma tzeko errentari dagokion prestazioaren iraunaldian.
Egiatan, zenbatekoen banaketa nahiko orekatua da, batez besteko horren inguruan.

7. taula. Hartzaileen hileko batez besteko zenbatekoak, nazionalitatearen arabera (64 urtetik gorakoak
zenbatu gabe)

Guztizkoaren % 9an nazionalitatea ez dago jasota.
64 urtetik gorakoak eta kasu atipikoak zenbatu gabe; % 69 zenbatuta
Iturria: geuk egina, Bizkaiko Foru Aldundiak emandako datuetan oinarrituta

2004-2010 aldia har tzen duten adierazle agregatuak izan arren, argi eta garbi ikusten da
 atzerritarren prestazioen estaldura eta zenbatekoak handiagoak direla espainiarrenak baino. Oro
har, desberdintasunen arrazoia da  atzerritarren kolektiboaren barruan homogeneotasun handia
dagoela, eta espainiarren kolektiboan berriz askotariko egoerak daudela. 

A tzerritarren artean, gehienek diru-sarrerak berma tzeko errentak eman dezakeen babesik handie-
na dute; izan ere, % 53k erabateko estaldura izan dute (% 100) prestazioaren iraunaldi guztian.
Horren ondorioz, hileko diru-sarreren batez bestekoa 676 eurokoa da,  atzerritarren % 70 baino
gehiagok 600 euro edo gehiagoko batez besteko errentak jaso baitituzte.

Espainiarren artean, konpen tsazio-errentak alde batera u tzita, har tzaileen % 28 soilik egon dira
beti gehienezko estaldura jaso tzen, eta maila desberdinetan nahiko banatuta daudenez, askota-
riko ibilbide eta iraunaldiak ikusten dira. Horrenbestez, batez besteko hileko zenbatekoa 522
eurokoa da ( atzerritarrena baino 150 euro gu txiago); izan ere, sakabana tzea handiagoa denez,
askoz ere gu txiagok izan dituzte diru-sarrera handiak (% 40k soilik izan ditu 600 euro eta gehia-
goko errentak).

Zenbatekoa (€) Espainiarrak Atzerritarrak Guztira
100-199 9,4 1,7 6,3
200-299 11,5 2,7 8,1
300-399 10,5 4,1 8,3
400-499 11,6 6,5 10,3
500-599 17,5 12,5 16,7
600-699 17,2 26,6 20,4
700-799 10,5 18,2 13,4
800-899 8,4 17,7 11,2
900-1000 3,5 9,9 5,3
Guztira 100 100 100
Nazionalitatea (%) 58 32 100
Batez bestekoa 522 676 575
Mediana 547 679 601
25eko pertzentila 340 585 424
75eko pertzentila 679 813 736
Desbiderapen tipikoa 221 181 216
Aldakuntza-koefizientea (%) 42 27 27
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4. Prestazioaren kronikotasuna

Azken ekarpen gisa, kronikotasunaren adierazle bat egin dugu, zaurgarritasun sozial handiagoko
egoerekin lot daitekeena. Horretarako, une jakin bateko har tzaile aktiboak soilik hartu ditugu
kontuan, prestazioaren iraunaldiari buruzko alderdi ba tzuk berreraiki tzeko eta bidea errazteko.
Beraz, ain tzat hartu dugun aldiaren amaieran (2010eko maia tza) har tzaileek zuten egoera hartu
dugu erreferen tzia tzat.

Har tzaile “kroniko” baten ideia da une jakin batean ekonomiaren aldetik prestazioaren mende
–neurri handi batean edo erabat– dagoen titularra, eta egoera horretan denbora luzean dagoena.
Hemen enpirikoki landu dugun adierazleari dagokionez, kroniko tzat hartu dugu 2010eko maia -
tzean har tzaile “aktibo” zena, eta etenaldirik gabe (% 100eko jarraitutasuna) gehienezko erren-
ta jaso duena (% 100eko estaldura) 3 urtez, gu txienez. Bigarren lanketa laxoagoan 2 urteko an -
tzinatasunaren atalasea hartu dugu erreferen tzia gisa. 

Ikus daitekeenez (8. taula), 2010eko maia tzeko har tzaile aktiboen artean, titularren % 9k pres-
tazioa etenaldirik gabe jaso dute 3 urtez gu txienez, eta beste % 4,5ek, berriz, gu txienez 2 urte
egin dituzte egoera horretan. Kronikotasun-indize “zorro tzak” (3 urte) barnean har tzen ditu,
batez ere, espainiarrak (% 63) eta gehienak bertakoak dira, gainera. Ai tzitik, indize laxoagoan (2
urte) osaera banatuagoa dago espainiarren eta  atzerritarren artean (% 58 eta % 42, hurrenez
hurren). Horrez gainera, kontuan har tzen badugu 2010eko maia tzean har tzaile aktiboen artean
dauden  atzerritarren propor tzioa  txikiagoa dela (% 29), kronikotasunaren nolabaiteko mailak era-
gin handia du  atzerritarren artean: har tzaile aktiboen % 15ean eragina du. Oro har, definizio
bakoi tzaren araberako har tzaile kronikoen artean askotariko profil soziodemografikoak daude, bai
espainiarren artean, bai  atzerritarren artean, eta ez da mul tzo jakin bat gehiegi nabarmen tzen.

8. taula. Kronikotasun-indizeak (%) 2010eko maiatzean, nazionalitatearen arabera*

*% 5 - 7,5: nazionalitatea ez dago jasota
Iturria: geuk egina, Bizkaiko Foru Aldundiak emandako datuetan oinarrituta

Hala ere, garran tzi tsua da jatorri desberdinetako  atzerritarren egoerari errepara tzea, kronikotasu-
nari dagokionez (9. eta 10. taulak). Ikusten da azpisahararrak gainordezkatuta daudela. Izan ere,
egoera kronikoan dauden  atzerritar guztien % 20 dira, baina 2010eko maia tzean aktiboak dau-
den har tzaile  atzerritarren % 15 baino ez dira. Bestalde, latinoamerikarren taldea da kronikota-
sunari lotutako adierazlean presen tzia  txikiena duena, 2010eko maia tzean aktiboak dauden
 atzerritar guztien artean zeukaten pisua erreferen tzia tzat hartuta: talde handiena izanda ere, ego-
era kroniko horretan dauden  atzerritarren % 48 latinoamerikarrak dira, oro har  atzerritar guztien

2 urteko kronikotasuna (gutxienez) 3 urteko kronikotasuna (gutxienez)
2008ko maiatzean

edo lehenago hasita
2007ko maiatzean

edo lehenago hasita
Kronikoak Espainiarrak Atzerritarrak Guztira Espainiarrak Atzerritarrak Guztira
Kronikoen banaketa, nazionalitatearen arabera 57,5 42,1 100 63,5 28,9 100
2010eko maiatzeko aktibo guztien % 8,1 15,0 10,2 6,5 6,9 6,8
2010eko maiatzeko aktibo guztien %
(64 urtetik gorakoak zenbatu gabe) 12,5 15,2 13,5 10,1 7,0 9,0
2004-2010 aldiko hartzaile desberdinen % 5,7 10,7 7,1 4,6 4,9 4,7

2004-2010 aldiko hartzaile desberdinen %
(64 urtetik gorakoak zenbatu gabe) 8,2 10,8 8,9 6,6 4,9 5,9
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% 55 latinoamerikarrak izan arren. Hala ikusten da nazionalitate nagusien kronikotasun-indize-
ak alderatuta ere:  atzerritarren indize globalaren azpitik daude, errumaniarren kolektiboa izan
ezik.

9. taula. Kroniko atzerritarren eta aktibo atzerritarren banaketa 2010eko maiatzean, nazionalitate-ere-
muen arabera  

Iturria: geuk egina, Bizkaiko Foru Aldundiak emandako datuetan oinarrituta

10. taula. Kronikotasun-indizeak 2010eko maiatzeko aktiboen artean, atzerriko nazionalitate nagusien
arabera

64 urtetik gorakoak zenbatu gabe. 2010eko maiatzean 400 hartzailetik gora zituzten nazionalitateak
Iturria: geuk egina, Bizkaiko Foru Aldundiak emandako datuetan oinarrituta

5 .Ondorioak

Eskura dugun informazioak ezar tzen dituen baldin tza metodologikoetatik haratago, azpimarratu
behar ditugu, berriz ere, diru-sarrerak berma tzeko errentaren Bizkaiko har tzaileen artean dauden
 atzerritarrei buruzko ezaugarri garran tzi tsuenak (2004-2012): hiri-kon tzentrazio garbia (Bilboko
metropolialdea), azken urteetako etorkinen profil bereizgarria (emakume latinoamerikarra; gizon
afrikar gazteagoa), eta prestazioaren iraunaldiaren ezaugarri bereizgarriak (alegia, biztanle autok-
tonoen artean, diru-sarrerak berma tzeko errentaren har tzaileak askotariko egoeretan daude,
baina  atzerritarren artean dauden zenbateko eta estaldura handiek argi eta garbi adierazten dute
gizarte-prekarietate handiagoan daudela). 

Betiere prestazioak jaso tzen hasteko erritmoei eta etorkinen fluxu demografikoei erreparatuta,
datuek adierazten dute, an tza, urte hauetan sendotu egin dela a tzerriko biztanleek prestazioa

2 urteko kronikoak (%) Aktiboak 2010eko maiatzean (%)
Latinoamerika 47,75 54,8
Magreb 15,5 16,15
Afrika azpisahararra 19,99 14,89
Errumania 10,5 8,8
Asia 1,4 1,2
Gainerako herrialdeak 5,2 4,2
Atzerritarrak, guztira 100 100

2 urteko kronikotasunaren indizea
(2007ko maiatzean edo lehenago hasita)

3 urteko kronikotasunaren indizea
(2008ko maiatzean edo lehenago hasita)

Bolivia 13,2 4,3
Maroko 12,0 4,9
Kolonbia 11,9 6,6
Errumania 17,9 11,2
Senegal 17,9 5,4
Brasil 19,2 9,4
Aljeria 18,1 7,6
Paraguai 10,6 3,4
Atzerritarrak, guztira 15,2 6,9
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erabil tzea lehen sostengu-sare gisa. Ai tzitik, egoera objektiboari dagokionez, arriskuan dauden
bertako biztanleen kasuan, aldizkakotasuna prestazioaren iraunaldiari dagokion ezaugarria da
oraindik ere. Horren haritik, egin eta aztertu ditugun kronikotasun-indizeek adierazten dute
 atzerritarren kroniko tzea nabarmenagoa dela. Horrenbestez, prestazio hori gizartera tzeko eta
lanera tzeko bide eraginkor tzat har tzeko aukerak mugatuta gera tzen dira. Are gehiago: datuek
azal tzen dute egoera desberdinak daudela  atzerritarren kolektiboan, jatorri zeha tzaren arabera,
eta, batez ere, egoera okerragoan datozenen artean (Afrika).

Labur esanda, azterketarako informazio egokia etorkizunean ere eskura tzeko aukera dugun neu-
rrian, gizarte-prestazioetan  atzerritarrek duten egoeraren jarraipena egitea arlo horretan hausnar -
tzeko eta jarduteko gil tzarrizko elementua izan daiteke.
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 Txinatar jatorriko migra tzaileen taldea ez da oso ezaguna Euskadin, baina, ai tzitik, deigarrien
gerta tzen zaizkigunen artean dago. Gainera, azken urteotan interes handia piztu du, ez soilik
gure inguruan  txinatar dendak eta jate txeak daudelako, baita hizkun tzagatik eta  txinako ekono-
miaren gorakada ukaezinagatik ere. 

Hala eta guztiz ere, ez dugu  txinatar kulturaren, historiaren, balioen eta abarren alderdi askoren
berri. Lan honetan ezin dugu deskribapen bat egin hu tsune horiek guztiak bete tzeko, baina,
behinik behin, talde gisa zer-nolakoak diren hobeto azaldu dezakegu eta gure artean duten bizi-
moduari buruzko argibide interesgarriak eman di tzakegu. Euskadin duten bizimodua eta  txinan
u tzi zutena alderatuko ditugu, eta horrela, hobeto ulertuko dugu zer balio dituzten eta zer hel-
buru lor tzeko lan egiten duten bizi tza osoan. 

Lan hau hiru ataletan dago banatuta, eta haietako bakoi tzean aztertuko ditugun kontuek
interesa tzen zaizkigun alderdiekin dute zerikusia; zeha tz-meha tz esanda, hona etor tzeko arra-
zoiekin, behin hona iri tsita gertatutakoarekin eta horrek guztiak izandako ondorioekin. Datu
kuantitatiboak eta eskura dugun ezagu tza kualitatiboa hartuko ditugu oinarri tzat, eta haiek
nahastuz, giza talde horren –ba tzuetan hain berezia eta besteetan gurearen hain an tzekoa irudi -
tzen zaiguna– ikuspegi osoagoa eskura tzen saiatuko gara. 

1. Jatorria eta migrazio-proiektua

 Txinaren eta Euskadiren artean 8.000 kilometro baino gehiagoko distan tzia fisikoa dago, baina,
bi lurraldeetako biztanle-kopuruari erreparatuz gero, geografikoa baino jauzi handiagoa dago;
izan ere,  Txinan 1.339.724.852 biztanle daude ( Txinako Gobernuaren Estatistika Bulego
Nazionala, 2010), eta Euskadin, berriz, 2.179.815 (Eustat, 2013a). Halaber, nabarmendu
beharra dago “ Txinako migrazioa” etiketaren barruan 56 etnia desberdin daudela barne hartuta,
bai eta milaka hizkun tza edo dialekto ere, ahozko hizkun tzari dagokionez alde handiak dituzte-

 Txinatar jatorriko migra tzaileak Euskadin
Eduardo Rubio Ardanaz UPV/EHU1

Xiao Fang Lu Xun  Txinako Ikaskun tza Zentroa2
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nak eta, gu txienez, 8 talde linguistikotan bil tzen direnak (Li, R. 2001).Beraz, erlaziona tzen ari
garen bi errealitateak ez dira oso parekagarriak, ezta alderdi zeha tz horiei dagokienez ere. 

Noski, eta ondoren hobeto ikusiko dugunez, Euskadira etorritako  txinatar biztanleria ez da
herrialde horren aniztasunaren erakusgarri, eta ez dator modu uniformean  Txina osa tzen duten
hainbat errealitateetatik. Dena den, eta alderdi interesgarri horri heldu aurretik, ikus dezagun
zer-nolakoa izan den  txinatarren etorreraren bilakaera. 

a)  Txinako biztanleria migra tzailearen etorrera Euskadira: historia laburra eta egungo egoera

Estatuko gainerako lekuetara bezalaxe,  Txinako lehen migrazioa 20ko eta 30eko hamarkadetan
iri tsi zen Euskadira (Beltrán, 2002). Hasieran, etorkin horiek xehekako salmentan aritu ziren
(bereziki sal tzaile ibiltari) eta Europa osoan barrena ibili ziren. Horren ondorioz, diasporako kide-
ek informazioa eman zieten eta esperien tziak kontatu zizkieten elkarri. Hasierako garai horri
dagokienez, azpimarratu beharra dago jada garran tzi handia zutela familia- eta ekonomia-sare-
ek, helmugako lurraldeetan geldi tzen lagun tzen bai tzieten (Wang, 2004). Familia-sare konplexu
horietaz balia tzea ez da kontu berria; izan ere, hainbat une historikotan gertatu izan da Asian
osoan, eta noski,  Txinaren barruan bertan emai tza bikainak izan ditu (Rowe, W. T., 2009). 

Urteotan, hurrengo hamarkadetan gertatuko den bezalaxe,  txinatarrak arrazoi ekonomikoengatik
etorri dira Euskadira (edo Europara). Dena den, eragina izan du  Txinan garai eta eremu geogra-
fiko horretan zegoen segurtasun-gabezia politikoak, Japoniaren meha txu militarrarengatik (Li,
2013).  txinatarren ezaugarri nagusietako bat da familia-negozio propioen jabe izateko grina
dutela, eta horrek asko lagun tzen die leku batean bizi tzen gera tzeko eta egonkor tzeko garaian.
Gainera, helburu hori lortu ostean, familia berriz bil tzeko prozesuekin elkar tzen dira senideak
(Beltrán, 2002; Beltrán eta Saiz, 2001; Nieto, 2002). Aurrerago ikusiko dugunez, hori ez da
gerta tzen jarduera-mota horretan ari tzeko aldez aurretiko joera dutelako; ai tzitik, haien tzat zer-
bait berria da,  Txinan aurrez egin ez zutena. 

Dena den, azken bi hamarkadotan (bereziki 1994. urtetik eta 2004. urtetik aurrera) etorri dira
 txinatar gehien Euskadira.  txinatarren migrazio-hazkundea eta Espainiatik kanpoko beste jatorri
ba tzuetakoena alderatuz gero, oso bilakaera an tzekoak izan dituztela hautematen da. Beraz,
segur aski, migrazio horiei bidea erraztu dietenak mundu-mailan edo Euskadin/Espainian erre-
gistratutako aldaketak izan dira batik bat, eta ez dute horrenbesteko garran tzia izan jatorriko
herrialdeko (gure kasuan,  Txinako) gertakariekin lotutako arrazoiek.

1991. urtetik gaur egunera arteko datuen arabera, gero eta  txinatar gehiago dago gure artean. 1.
grafikoan ikus dezakegu biztanleria horrek 1991tik 2012ra izan duen bilakaera, Euskadin izan-
dako sarrerei eta irteerei dagokienez. 

2008an eta 2009an etorri ziren  txinatar gehien. Aldiz, eta beste urteekin alderatuta, 2004an
erregistratu zen migrazio-etorreraren igoera handiena. Bestalde, azken urteotan (2010ean,
2011n eta 2012an) i tzuli dira  txinatar gehien beren jaioterrira, nahiz eta joera hori 2007tik hasi
zen nabarmenki hautematen.

2010ean,  Txinatik etorritako 4.834 per tsona zeuden erregistratuta Euskadin (Eusko Jaurlari tza,
2011); hau da, Euskadiko biztanleria osoaren %0,223 eta une horretan Euskadin bizi zen biz-
tanleria  atzerritarraren %2,7 (Eusko Jaurlari tza, 2011). Oso per tsona-kopuru  txikia den arren,
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onartu beharra dago talde-nortasun eta -ezaugarri jakinak ematen zaizkiela, oso zeha tzak, eta
gainerako migra tzaileengandik edo bertako biztanleriarengandik argi eta garbi bereizten dituzte-
nak.

1. grafikoa.  Txinatar jatorriko migra tzaileen sarrerak eta irteerak, 1991. urtetik 2012. urtera

Eustat 2013b-n bildutako datuekin egina

 Txinatar migra tzaile gehien Bizkaian daude (Eustat, 2013), batik bat Bilbon. Hiri horri dagokion
1. taulan ikus dezakegunez, hazkundea etengabea izan da, eta sexuen arteko oreka egonkor man-
tendu da: %56,75 gizonak / %43,25 emakumeak eta %53,14 gizonak / %46,86 emakumeak
tarteen barruan (2004ko eta 2002ko datuak dira, hurrenez hurren). 

1. taula. Bilbon bizi den  txinatar biztanleria, 2002tik 2012ra

Bilboko Udala, 2013

3Datu hau kalkula tzeko, kontuan hartu dira 2010. urteko Euskadiko biztanleria osoa (2.174.033 per tsona [Eustat,
2013]) eta urte horretan bertan Euskadin bizi zen migra tzaile-kopurua (179.582 per tsona).
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Gizonak Emakumeak Guztira Gizonak % Emakumeak %
2002 254 224 478 % 53,14 % 46,86
2003 308 245 553 % 55,70 % 44,30
2004 370 282 652 % 56,75 % 43,25
2005 454 362 816 % 55,64 % 44,36
2006 548 421 969 % 56,55 % 43,45
2007 559 430 989 % 56,52 % 43,48
2008 626 521 1.147 % 54,58 % 45,42
2009 739 651 1.390 % 53,17 % 46,83
2010 819 714 1.533 % 53,42 % 46,58
2011 925 793 1.718 % 53,84 % 46,16
2012 1.024 839 1.863 % 54,97 % 45,03
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b) Euskadiko  txinatar biztanleria migra tzailearen ezaugarri nagusiak

Migrazio-talde honen ezaugarri guztien artetik, hasiera batean deigarriena irudi tzen zaiguna da
 Txinako zer toki zeha tzetatik datozen: gehienak Qingtian izeneko hirikoak dira, eta neurri  txikia-
go batean Wenzhou izeneko hirikoak, biak ere Zhejiang eskualdean (Li M., 2002).

Beraz, on tzat eman dezakegu Espainiako eta Euskadiko migra tzaile  txinatarren %70, gu txi gora-
behera, leku horretatik datorrela dioen datua. Ai tzitik, hiri horretako biztanleria  Txinako biztan-
leria osoaren %0,00036 bakarrik da. 

Qingtianek 2.493 km2 ditu: %89,3 lur mendi tsua da; %5 ibaiko edo ain tzirako lurra; eta gaine-
rako %5,3a bakarrik da bizi tzeko eta ereiteko egokia (Qingtiango Udal Gobernua, 2013). Lurren
ezaugarri orografikoek oztopatu egiten dute hiria urbaniza tzea, eta gainera, arazo larria ere badi-
ra inguruko hiriekin komunika tzeko. Ez dauka ez i tsasoko komunikaziorik ez aireporturik, eta
trena da ondoko Wenzhou hiriarekin lo tzen duen garraiobide bakarra (bigarren hiri horrek i -
tsasoko konexioa du, bai eta aireportua ere 1990. urteaz geroztik). Kontu horien guztien eragi-
nez, hiria ez da ez a tsegina ez erakargarria, eta ondorioz, ez da arraroa Qingtianen jaio eta beste
nonbait bizi diren per tsonek ez esatea zeha tz-meha tz nongoak diren, eta inguruko Wenzhou,
Hangzhou edo Shanghai hirietakoak izatea “aukera tzea”. 

Qingtian hiriak, administrazio-unitate gisa, 336.542 biztanle ditu (hirian hukou erregistroa
duten per tsonak eta ez dutenak batuta4), eta 229.653 per tsonako ekarpena egiten dio nazioar-
teko migrazioari. Migrazio hori modu desorekatuan bana tzen da mundu osoko 124 herrialdetan,
nahiz eta migratutako qingtiandarren %86,7 Europan dagoen. Gehienak Espainiara joaten dira,
bai eta Italiara ere (The Qingtian Federation of Returned Overseas Chinese, 2013). 

Qingtiandar gehiago bizi da jaioterritik kanpo jaioterrian baino, eta 300 urte baino gehiago
dituen migrazio orokorraren tradizio historikoa da paradoxa horren zergatia. 

Beraz, ohikoa da Qingtiango familia guztietako kideren bat (askotan, kide gehienak) a tzerrian
egotea, edo langile-bizi tzaren zati handi bat edo osoa  Txinatik kanpo ematea. 

Gainera, Qingtianen espazio bizigarririk ez izateaz gain, hiriaren egituraren ezaugarri nagusia da
biztanleria oso sakabanatuta dagoela; izan ere, hiriguneko 9 herrik, landako 22 herrik eta 3
auzok osa tzen du administrazio-nukleoa. Elkarrengandik bereizita daude eta ez dago garraiobi-
derik ez batetik bestera joateko ez beste inora joateko. Herri bakoi tzak bere hizkun tza-aldagaia
du, eta beraz, ba tzuetan, Qingtiango bizilagunek ez dute elkar uler tzen. Biztanle-nukleo bakoi -
tzak barne-lotura sendoak ditu auzoarekin eta familiarekin, eta horiek azal tzen dute migrazio-
sareen barruko solidaritatea eta kohesioa (maiz, herri bakoi tzaren berariazkoak dira, eta ez daude
irekita Qingtiango hiritar guztietara). 

Hau da, zeha tz-meha tz esanda, ez dago migrazioa lagun tzeko sare bakar bat, elkarren artean
independenteak diren hainbat sare baizik, jatorriko herria zein den.

4Hukou: bizileku- eta lan-baimenen sistema da, tokiko erroldaren araberakoa. Erregistro horren menpe dago zen-
bait oinarrizko zerbi tzu izatea edo horiek lor tzeko lehentasuna izatea (e txebizi tza, hezkun tza eta lana, adibidez).
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Duela gu txira arte, oraindik ohikoa zen a tzerrian eskuratutako diruaren zati bat bana tzea, ez
bakarrik e txera i tzul tzen zenaren familia handiarekin, baita, modu zabalago batean, gainerako
herritarrekin ere (noski, ez Qingtian osokoekin, baizik eta norberaren herrikoekin bakarrik). Izan
ere, askotan, bizilagunen artean familia-loturak egoten ziren (nahiz eta urrunekoak izan), denek
hizkun tza bera hi tz egiten zuten, eta harreman estua izaten zuten emigrazio-sareei esker.
Banaketa-sistema hori, gaur egun beste hainbat arlotan gerta tzen den bezalaxe, norberaren eta
familiaren balioa eta estatusa erakusteko sistema bat zen, bai eta tresna aproposa ere mundu
osoan zehar banatutako jatorri bereko migra tzaile-sareen barruko solidaritatea justifika tzeko. 

Beraz, migrazioa hainbat arrazoiren ondorioa izan da. Horien artetik garran tzi tsuena da Qingtian
inguruko natura- eta ekoizpen-baliabideak pobreak eta eskasak direla. Argi gera dadila Qingtian
batik bat nekazari tzatik bizi dela, eta beraz,  txinatar migra tzaile gehienak nekazariak direla.
Eskasia horrek migra tzera behar tzen ditu herritarrak. Gainera, migrazio hori erraztu egiten dute
harrerako gizarte-sareek, oso tokikoak direnak eta helmugako lekuetan daudenak (Li, M., 2002).
Gizarte-sare bakoi tzeko kideek hainbat ezaugarri komun dituzte: kultura-ohiturak (bereziki
hizkun tza), aurretiko gizarte-ezagu tza eta, maiz, baita senidetasun-mailaren bat ere.

Egoera horretatik beste ezaugarri ba tzuk ondoriozta tzen dira, gero a tzerrian dauden Qingtiango
migra tzaileei eragingo dietenak. Hauek dira horietako ba tzuk:

• Tokiko biztanleria zaharra da eta, paradoxikoki, haien kargura duten haur-kopurua han-
diagoa da biztanleria-egiturarengatik dagokiena baino. 

• Lan egiteko adinean dauden per tsona gehienak a tzerrian bizi dira, eta beraz, ez da arra-
roa seme-alabak aitona-amonen kargura uztea, gurasoak lanean buru-belarri aritu ahal
izateko.

• Lanerako motibazio  txikia dute lan egiteko adinean dauden per tsonek (Qingtianen gera -
tzen direnei buruz ari gara). Baliabideak zuzenean a tzerritik jaso tzen dituzten familiek
ez dute pizgarri materialik; izan ere, baliabide mordoa jaso tzen dute, eta inongo ahale-
ginik egin gabe.

• Finan tza- eta ekonomia-baliabide mordoa jaso tzen dute kanpotik. “Diru tza" egin duten
Qingtiango herritarrek harro erakusten dute irabazitakoa hirian. Gainera, batu egiten
dira diru-fluxu hori eta modu apalagoan familia sostenga tzeko bidal tzen dutenena. 

•  Txinako beste eskualde ba tzuetako migra tzaile mordoa iristen dira, eta a tzerrira joanda-
ko tokiko biztanleria ordezka tzen dute hiriko zerbi tzuetan; batik bat, segurtasun-lanetan
eta luxuaren sektorearekin lotutako jardueretan.

• Bertan geratutako gazteek legez kanpoko droga asko kon tsumi tzen dute; izan ere, ez
dute lanik, a tzerrian dauden senideek manten tzen dituzte, eta eskura diru asko dute-
nez, erraz lor tzen dute. 

Gogora dezagun nazioarteko migrazioan senideek lortutako arrakasta ekonomikoan da tzala fami-
liaren (eta beraz, norberaren) ospea. Beraz, Qingtiandik atera ez direnen tzat zaila da bertan
geldi tzea, bai migrazioa bul tza tzen duen gizartearen eta familiaren presioaren ikuspuntutik, bai
ekonomiaren ikuspuntutik ere. Izan ere, baliabiderik ez dutenen tzat, aipatutako oparotasun eko-
nomikoak bizi tza asko garesti tzea dakar, oinarrizko produktuak eta zerbi tzuak barne (bai ondoko
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Lishui eta Wenzhou hiriekin alderatuta, bai Hangzhou eta Shanghai hiri abera tsagoekin aldera-
tuta). Gainera, Qingtiango biztanleen tzat oso ohikoa eta normala da migra tzeko aukera izatea,
eta horrek ere erabaki hori har tzera bul tza tzen ditu.

c) Estatus legala Euskadin eta egonaldi-denbora

 Txinatar migra tzaile gehienak (%63,9) zuzenean etor tzen dira beren herrialdetik; halaber, asko
dira (%18,6) Bar tzelonan edo Madrilen egon ostean etor tzen direnak (Eusko Jaurlari tza, 2011).

Kasuen %71,7 modu legalean atera da  Txinatik eta sartu da Espainian; hau da, dagokion bisa
lortu dute lan-kontratu baten bidez, ikasketa-arrazoiak direla-eta, erlijio-arrazoiak direla-eta, edo
familia berriz elkar tzeko prozesu baten bidez. Ehuneko hori oso bestelakoa da  txinatarrak ez
diren beste migra tzaileenarekin alderatuta; izan ere, bigarren horien %50,74 bakarrik sartu da
legezko bide horiek berak erabiliz.  txinatarren %24,9k bakarrik erabili du turista-bisa; aldiz,
beste jatorrietako migra tzaileen %53,67k baliatu du bide hori (Eusko Jaurlari tza, 2011)5.

Gaur egun Euskadin ematen duten egonaldi-denborari dagokionez, bi talde nagusitan banatu di -
tzakegu: a) 6 urte baino gu txiago darama tzatenak (%38,3); eta b) 10 urte baino gehiago darama -
tzatenak (%34,3). Era berean, hona etor tzeko moduari dagokionez, nabarmendu beharra dago
beste jatorrietako migra tzaileak baino gu txiago zorpe tzen direla: %7,6  txinatarren kasuan eta
%25,07 beste jatorrietakoen kasuan (Eusko Jaurlari tza, 2011).

2. Zer baldin tzatan bizi diren Euskadin: familia, lana eta hezkun tza

Esan daiteke hiru elementu horiek direla  txinatar komunitatearen bereizgarri nagusiak. Dena
den, eta zalan tzarik gabe, haien tzat garran tzi tsuena familia da. Fun tsezko faktorea da identita-
tea sor tzeko, elkarri lagun tzeko eta elkar kontrola tzeko. Hein handi batean, migrazioaren aben-
tura hasteko arrazoi nagusia da, aurreko atalean migra tzeko arrazoiei eta migrazioa lagun tzen
duten sareei buruz hi tz egitean adierazi dugunez. Familiaren a tzetik lana eta ikasketak datoz.
Lanean jo eta ke ari tzea oinarrizko faktorea da familia manten tzeko; eta ikasketek, berriz, lan-
munduan eta ekonomikoki aurrera egiten lagun tzen dute.

Betidanik, konfuziar tradizio zaharretik hasita,  txinatarrek garran tzi handia ematen diote familia-
ri, lanari eta hezkun tzari. Gainera, pen tsamolde hori Euskadira ekar tzen dute eta egonaldi osoan
zehar kontuan har tzen dute, ondoren ikusiko dugunez. Ai tzitik, ez diete horrenbeste garran tzi
ematen aisialdiko jarduerei.

Lehenbizi aurkezten dugun datua jarduera-tasari dagokio: %83,9 da  txinatarren kasuan (Eusko
Jaurlari tza, 2011). Ikus daitekeenez, beste jatorrietako migra tzaileei dagokien datua oso beste-
lakoa da: %75,27.  txinatarrek lanean ematen dute denbora gehien.

5 Txinako Herri Errepublikatik ez beste herrialdeetatik migratutako per tsonei dagozkien ehunekoak (lan osoan aipa -
tzen dira) guk geuk kalkulatu ditugu, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren a tzerriko etorkinen gaineko inkesta-
ko datuetatik abiatuta (Eusko Jaurlari tza, 2012).
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Noski, eta 2. taulan ikus daitekeenez, errealitate horrek berekin dakar  txinatar migra tzaileek oso
langabezia-tasa  txikia izatea: zeha tz-meha tz esanda, %5,3 (ai tzitik, gainerako migra tzaileen
kasuan, %31,71). Gainera,  txinatarren okupazio-koefizientea %79,4 da (aldiz, gainerako migra -
tzaileena %51,34). 

2. taula. 16-66 urteko a tzerriko biztanleak. Jardueraren, okupazioaren eta langabeziaren adierazle oro-
korrak, jatorriko geografia-eremuaren arabera (%)

Eusko Jaurlari tza, 20116.

Migra tzaile  txinatarrak beren egoera ekonomikoa hobe tzera etor tzen dira Euskadira, baina ez
“hobeto bizi tzera”, mendebaldekook uler tzen dugun moduan; hau da,  txinatarren asmoa ez dago
kon tsumoarekin lotuta, ez eta erosotasunak eta luxua bila tzearekin ere. Lehen aipatu dugun
familiaren eta norberaren estatusak bul tza tzen ditu ekonomia- eta finan tza-egoera ona bila tzera.
Horretarako, dirua bil tzen dute eta inber tsioak egiten dituzte, negozioak jar tzen dituzte mar txan
eta negozio horiek handitu egiten dituzte, ondasun material gehiago lor tzen saia tzen dira. Egia
da, ba tzuetan, guztiz kanpokoak diren estatus-ikurren bidez erakusten dutela egoera hori (luxuz-
ko autoak edo e txebizi tzak), baina gu txitan egiten dute hori baino gehiago; hau da, ia inoiz ez
dute dirua barra-barra xahu tzen edo behar ez dituzten gauzak kon tsumi tzen.

Dirua aurreztea garran tzi tsuagoa da kon tsumi tzea edo erositako ondasunez goza tzea baino.
Inberti tzeko aurrezten dute, eta berriz inberti tzeko irabaziak sor tzen eta pila tzen jarrai tzeko
inberti tzen dute (Fang eta Rubio, 2008). Jarduera horren erakusgarri dira  Txinako haien jaiote-
rriak, eta ez da arraroa  Txinako bertako negozioetan eta ondasun higiezinetan (e txebizi tzak eta
lurrak) inberti tzea. Dakigunez, horrek eragin handia du familiaren eta herriaren aurrerabidean eta
ospean, bai eta nazio osoarenean ere.

 Txinatarrek Euskadin egiten dituzten jarduera ekonomiko zeha tzei dagokienez, harrigarria da
zenbat eta zenbat ari tzen diren beren jarduera propioetan, beren jabe tzako negozio  txikietan
(komer tzio  txikiak, jate txeak, ile-apaindegiak, handizkako saltegiak, ehuneko dendak…). Horren
ondorioz,  txinatar migra tzaile asko daude izena emanda Gizarte Seguran tzako autonomoen erre-
gimenean (%50,5), eta are eta deigarriagoa da kopuru hori gainerako komunitate migra -
tzaileenarekin alderatuta (%13,5 bakarrik) (3. taula).

Pen tsa genezake Euskadiraino etorri direnak beren herrialdean egiten zuten jarduera berean ari -
tzen direla hemen, baina eskura ditugun datuen arabera, hori ez da inolaz ere zuzena.  txinatar
migra tzaileen %4,2k bakarrik zuen bere negozioa  Txinan (hemen dutenen ehunekoarekin alde-
ratuta, hamabi aldiz gu txiagok); %95,8, berriz, soldatapeko langilea zen edo ez zuen autonomia
ekonomikorik (Eusko Jaurlari tza, 2011). Gogora dezagun  txinatar migra tzaile gehienak jatorriz
nekazariak direla, eta beraz, nekazari tza-jarduera gogor eta neke tsuetara ohituta daudela.

6 Txinako Herri Errepublikatik ez beste herrialdeetatik migratutako per tsonei dagozkien ehunekoak guk geuk kalku-
latu ditugu, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren a tzerriko etorkinen gaineko inkestako datuetatik abiatuta
(Eusko Jaurlari tza, 2012).

Txina Gainerako migratzaile guztiak
Jarduera-tasa 83'9 75’27
Langabezia-tasa 5'3 31’71
Okupazio-koefizientea 79'4 51’34
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Ekin tzaile-izaera horrek hainbat kausa ditu; esate baterako, zailtasunak dituztelako beste jardue-
ra ba tzuetan ari tzeko, prestakun tza gehiago behar dutelako eta/edo tokiko hizkun tza hobeto jakin
behar dutelako. Dena den, arrazoi nagusia da errazago konta tzen dizkietela esperien tziak eta
lagun tzen diotela elkarri nazioarteko migrazioko harrera-sarearen bidez. Aukera horri esker, modu
eraginkorragoan lor dezakete haien helburu den oparotasun ekonomikoa. 

3. taula. 16-66 urteko biztanleria  atzerritar landuna, lanbide-egoeraren eta jatorriko geografia-eremua-
ren arabera (% horizontalak)

Eusko Jaurlari tza, 2011

Beste ezaugarri aipagarri ba tzuk ere lagun tzen digute  Txinako komunitate migra tzailean lan-jar-
duera deskriba tzen. Hauek dira horietako ba tzuk7:

• Gehienek zerbi tzu-sektorean lan egiten dute; %99,2k zeha tz-meha tz esanda (aldiz, gai-
nerako migra tzaileen %71,86k). Enpresa horiek mar txan jar tzeko behar den inber tsioa
egiteko, aurreko lanean irabazitakoa eta ordura arte aurreztutakoa erabil tzen dute. Ba -
tzuetan, senideek maileguak ematen dizkiete, edo familiek inber tsioan edo negozioan
parte har tzen dute.

• Lanpostu egonkorra dute, eta hori kontratu mugagabeen ugaritasunean hautematen da
( txinatar migra tzaileen %75,1ek du kontratu-mota hori, eta gainerako migra tzaileen
%48,07k). Harreman-sareen bidez lana aurki tzeko duten erraztasuna zailtasun bihur -
tzen da sare horietatik kanpo bila tzen saia tzean. Gainera, kontratugileen tzat ere ez da
erraza dagoeneko sortutako lan-taldeetan sartu daitezkeen langileak aurki tzea. Hi -
tzartutako soldataren zati gisa ugazabek langileei e txebizi tza eta mantenua ematen die-
ten kasuetan, elkarrekiko mendekotasuna ia sinbiotikoa da.

•  Txinatar jatorriko langileen artetik, ia inor ez dago lan-kontraturik gabe (%0,9 bakarrik,
eta gainerako migra tzaileen %14,98). Langile horiek, gainera, oso lanaldi luzeak izaten
dituzte (kasuen %33,6k asteko 45 ordu baino gehiago, eta ai tzitik, gainerako biztanle-
ria migra tzailearen %16,23k ematen ditu horrenbeste ordu lanean).

• Ia denek lana dutenez, lanpostu bila dabil tzanen ehunekoa ere oso  txikia da (%0,5, eta
gainerako migra tzaileen %18,38).

• Lan bila ibili direnean, ez dute ematen denbora asko egoera horretan (inor ere ez 2 urtez
baino gehiagoz) (lan bila dabil tzanen %69,6k sei hilabete baino gu txiago darama tza
egoera horretan), eta lan egiteko, familia- eta gizarte-sareetara jo tzen dute (%89,3k, eta
gainerako migra tzaileen %45,01ek), tokiko ohiko sistematara jo tzen dutenek baino

7 Txinatar migra tzaileen taldeari aplikatutako ehunekoak Eusko Jaurlari tza 2012tik atera ditugu; aldiz, beste jatorrie-
tako migra tzaileei dagozkienak guk geuk kalkulatu ditugu, iturri horretatik bertatik eskuratutako datuekin.

Txina Gainerako migratzaile guztiak
Enpresaburua, Autonomoa 50'5 13'5
Sektore publikoko soldatapekoa 0'8 2'75
Sektore pribatuko soldatapekoa 48'6 83’03
Beste batzuk 0 0'72
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gehiagok (INEM: %29,7k; Lanbide: %17,9k) (GKEak: %0k, eta gainerako migra tzaile-
en %9,25ek).

• Lana da  txinatar migra tzaileen tzat garran tzi tsuena, bai lanean ematen duten denbora-
gatik bai jar tzen duten interes per tsonalagatik, negozioa beraiena denean. Beraz, asko-
tan, lanaren espazio fisikoan beste alderdi garran tzi tsu bat sar tzen dute; familia, alegia.
Hori dela eta, egunaren zati handiena espazio horretan ematen dute. Ba tzuetan, ez dute
familia- eta/edo gizarte-baliabiderik haur  txikiak zain tzeko (Fang eta Rubio, 2008), eta
ondorioz, haurrak lanera eramaten dituzte (dagoeneko azaldu dugunez, beste kasu ba -
tzuetan haurrak  Txinan uzten dituzte, aitona-amonek hezi di tzaten).

Orain arte esandako guztiak prestakun tzaren eta ikasketen arloan ere eragina du. Paradoxikoki,
nahiz eta hezkun tzak garran tzi handia duen  txinatar jatorriko migra tzaileen tzat, ezin daiteke esan
Euskadin bizi direnek, oro har, ikasketa-maila altua dutenik (2. grafikoa). Lehenago ikusi dugu-
nez,  Txinan ez dute egoera aproposik ikasteko, eta horrek agerian jar tzen du garapen-bidean
dagoen herrialde horretan nekazari-jatorria izateak zer-nolako prestakun tza akademikoa dakarren
(eta era berean, zer-nolako garran tzia ematen dieten ikasketei).

2. grafikoa.  Txinatar jatorriko migra tzaileek egindako ikasketen maila, beren herrialdetik joan baino lehen8

Ikus daitekeenez,  Txinatik migratu dutenen %48,6k lehen mailako ikasketak bakarrik ditu, edo
ez ditu ikasketak amaitu (aldiz, beste nazionalitateetako migra tzaile guztien %39,9k du ikaske-
ta-maila hori). Bestalde, %11,4k ditu ikasketa profesionalak edo uniber tsitatekoak (beste nazio-
nalitateetako migra tzaileen %22,91k). Prestakun tza handiena duten per tsonek ez dute migrazio-
prozesua egin, eta egin dutenek ez dute gu txien prestatuta zeudenek bezala egin.

Dena den, oso ain tzat har tzen dute seme-alaben ikasketa-maila. Hain zuzen,  Txinako hizkun tza
eta kultura ikasteko aparteko eskola luzeak har tzen dituzte haurrek asteburutan (igandetan ere
bai), egunerokoan ohiko ikasketa zorro tzak aurrera eramateko egiten duten ahaleginaz gain.
Beste edozein motatako prestakun tza ere gogoz har tzen dute; adibidez, udan  Txinara bidal tzen
dituzte haurrak mandarin- txinerako ikastaroak har tzera, hizkun tza-maila hobe tzeko eta  Txinari
buruz dakitena osa tzeko.

8“EAEn jaio ez diren 16 urteko edo gehiagoko  atzerritar biztanleak, jatorrizko herrialdetik irten baino lehen amaituta
zituzten ikasketen arabera (% horizontalak)” (Eusko Jaurlari tza, 2012) taulan jasotako datuekin eginda.

%12

%40%31

%17

Profesionalak edo unibertsitatekoak

Bigarren mailakoak

Lehen mailakoak

Ikasketak amaitu gabe
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3. Gizartera tzea eta harremanak tokiko komunitatearekin

Atal honetan bi gairi erreparatuko diegu: batetik, integrazio ekonomikoari lotutako alderdiei; eta
bestetik, gizartera tzeari, gainerako komunitatearekiko (tokikoa nahiz migra tzaileena) interakzioa-
rekin lotuago dagoena.

Gabeziaren, pobreziaren edo kolokatasunaren adierazle orokorren arabera,  txinatar jatorriko biz-
tanleriak ez ditu gainerako migra tzaileek bezain arazo ekonomiko larriak. 4. taulan ikus daiteke
hori.

4. taula. A tzerritar jatorriko biztanleak, gabeziaren, pobreziaren edo kolokatasunaren zenbait adierazle
orokorren eta jatorrizko eremu geografikoaren arabera

Eusko Jaurlari tza, 2011

Hau da, lanarekiko dituzten balio zorro tzen eta harrera-sarea aprobe txa tzearen ondorioz,  txinatar
komunitateko kideak ekonomikoki integratuta daude, eta beraz, ez dituzte jasaten gabezia mate-
rialak dakar tzan zailtasunak. Ez da komunitate liskargilea ikuspuntu penaletik begiratuta; ai -
tzitik, Euskadiko ohiturak eta bizimodua errespeta tzen dituzte.

Gizartera tzeari eta komunitatearekiko harremanari lotutako gabezia bat aipatu beharko bagenu,
aisia izango li tzateke. Hauteman dugunez,  txinatar jatorriko biztanleriaren emai tzak nahiko apa-
lak dira, Euskadin bizi diren gainerako migra tzaileen emai tzekin alderatuta. %16,1ek bakarrik
igaro tzen du aisialdia mota guztietako per tsonekin (gainerako migra tzaileen kasuan, berriz,
%61,52k).  Txinatik etorritakoen %10,2 dago aisialdi-taldeetan (eta gainerako migra tzaileen
%23,56). Kirol-taldeei dagokionez,  Txinako migra tzaileen %4,6, eta gainerako migra tzaileen
%9,64. An tzeko ehunekoak topa tzen ditugu erlijio-taldeetan ( txinatarren %3,5 eta gainerako
migra tzaileen, %8,02), sindikatuetan ( Txinatik etorritakoen bat bera ere ez, eta gainerako migra -
tzaileen %2,36) eta alderdi politikoetan ( Txinatik etorritakoen bat bera ere ez eta gainerako
migra tzaileen %0,41).

 Txinatarren %83,4k familiarekin eta beste etorkin ba tzuekin igaro tzen du aisialdia, eta ai tzitik,
gainerako migra tzaileen %36,95ek. “Ez dut bertakoekin harremanik izan nahi” (hau da, nahia-
go dutela immigranteekin bakarrik harremanak izan) epigrafea aukeratu dute  txinatarren
%34,2k, eta gainerako migra tzaileen %3,06k soilik (Eusko Jaurlari tza, 2011).

Hizkun tza oso oztopo garran tzi tsua da  txinatarrak lan-munduan integra tzeko (%55,8), gainerako
migra tzaileek dituzten zailtasun idiomatikoekin alderatuta (%29,29). Dena den, ez dute nabar-
menki jasan behar izaten, beren negozio propioetan edo herrikideenetan lan egiten baitute. 

Bestalde, eta gainerako jatorrietako migra tzaileekin alderatuta,  txinatarrak ez daude oso gizarte-
ratuta Euskadin, bai  txinatarren beraien iri tziz bai bertako biztanleriaren eta hemen bizi den biz-
tanleria  atzerritarraren iri tziz. 

Txina Gainerako migratzaile guztiak
Gabezia multidimentsionalaren % 1'1 18'88
Gutxienez nahiko pobreen % 4'3 25’16
Egoera txarrean daudenen % 0'6 20’13
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Horrek agerian jar tzen du zer harreman gu txi duten  txinatarrek beren jatorriko komunitatetik kan-
poko per tsonekin. Beraz, oso gu txi gizarteratuta daudela senti tzen dute. 

Hauek izan daitezke gizartera tze-maila  txiki horren arrazoiak:

• Hizkun tzarekin lotutako zailtasunak dituzte.

• Ez dira integra tzen aisiaren kulturan (ongi pasa tzeko eta eremu publikoetan gizarte-
harremanak sor tzeko ohiturarik ez dutelako). Kasu honetan, lanak alde edo kontra egin
dezake: alde batetik, ekonomikoki integratuta egoteko balio die; baina bestetik, ez dute
hiriko aisialdi-jarduerez goza tzen tokiko biztanleriarekin. 

• Euskal gizartearekin ez dira oso identifikatuta senti tzen (musikarekin, izaerarekin…),
eta ez dute ain tzatespena bila tzen ongi pasa tzeko eta parte har tzeko jardueretan. Ez
dakite euskal errealitatearen berri (hizkun tzagatik), eta horrek ez die uzten identitate-
loturak egiten.

• Ordutegiarekin eta janariarekin lotutako beste ohitura ba tzuk dituzte, tokiko biztanleria-
renak ez bezalakoak.

• Tokiko biztanleriarenak ez bezalako jaiak dituzte (ez dituzte ospa tzen Gabonak, Aste
Santua…).  txinatarrek familiari bisita egiteko aprobe txa tzen dituzte oporrak, edo fami-
lian jateko ( txinatar jakiak, ez hemengoak). 

4. Hausnarketarako eta etorkizuneko lanetarako gidalerroak

Amai tzeko, Euskadin bizi diren  txinatar migra tzaileei buruzko hausnarketa ba tzuk egingo ditugu.
Aurkezpen hau presta tzen genuen bitartean etorri zaizkigu burura, eta uste dugu interesgarriak
direla hurrengo azterketetarako eta ikerketetarako.

• Lan honetan jaso dugunez, esan dezakegu elkargune bat dagoela, bai eta elkarren arteko
lagun tza ere, batik bat migrazioaren hasieran eta lana bila tzeko garaian. Gainera, argi eta
garbi hauteman daiteke Euskadiko herri handienetan (Bilbo, Donostia, Gasteiz) (Fang eta
Rubio, 2010) bil tzen direla  txinatar migra tzaile gehien, eta hiri horietako leku jakin ba -
tzuetan haien jabe tzako komer tzio gehien. Horrek erakusten du bizi-baldin tza jakin ba tzuk
bila tzen dituztela, ingurune jakin batean (kasu honetan, hirian). Beraz, benetako  txinatar
komunitatea al dago Euskadin (gu txienez hiri nagusietan)? Edo soilik esan dezakegu eremu
geografiko beretik etorritako emigranteak direla, baina ez dutela elkarren artean loturarik?
Ba al dago talde jakin batekoa izatearen kon tzien tziarik, tokiko harrera-komunitatetik eta
beste jatorrietako migra tzaileetatik bereizita dagoena? Behin jaioterrira i tzuli eta gero, ba al
dago  Txinan u tzitakoa ez bezalako talde batekoa izatearen kon tzien tziarik (dela aldi batera-
ko, dela betirako)?

Migra tzaile-talde honi buruzko datuen arabera, hori horrela da, baina gehiago sakondu
beharko li tzateke gai horretan, modu espezifikoago batean aztertuz.
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• Azpimarratu beharra dago zenbait elkartek eta erakundek  txinatar migra tzaileak ordezka tzen
eta bil tzen dituztela modu ia formal batean, nahiz eta par tzialki bakarrik. Garran tzi tsuena
Euskadiko  txinatarren Elkartea da: identifikazio- eta ordezkari tza-fun tzioak ditu, eta ba -
tzuetan, komunitatearen interesak defenda tzen ditu (Fang eta Rubio, 2010). Ezin dugu alde
batera u tzi  Txinaren eta hango kulturaren beste erreferen tzia nagusia: Lu Xun  Txinako
Ikasketa Zentroa, alegia. Zentro hori 2006. urtean sortu zen, eta bere fun tzioa da  Txinako
kultura eta gizartea Euskadin ezagutaraztea. Zalan tzarik gabe, “bestearen” kulturarekiko
interesa ager tzea ere harrera egiteko modu bat da, bai eta tokiko gizarteak  Txinatik etorrita-
koen gizartera tze osoaren aldeko interesa adieraztea ere, haien jatorriko kultura-ezagu tza
guztiei uko eginarazi gabe.

• Euskadiko  txinatar komunitatea ostalari tzan eta bazarrak bezalako denda  txikietan bil tzen
da. Dena den, aldi berean, beste jarduera- eta zerbi tzu-mota ba tzuetan ere ari da lanean eta,
alde horretatik, tokiko biztanleriarekin berdin tzen ari da. Gainera, etorkizun hurbilean, orain
arte azal tzen ari garena ezaugarri eta ñabardura berriekin osatuko da, Euskadin gero eta
migra tzaile  txinatar gehiago har tzen ditugun heinean. Migra tzaile berri horien helburua ez
da izango egungo migra tzaile-taldeak bezainbeste denbora ematea hemen, eta migra tzeko
motibazio nagusi tzat ikasketak izango dituzte. Halaber, beste datu eta joera ba tzuen arabe-
ra, datozen urteotan  Txinatik etorritako beste bisitari-mota baten fluxu handia egongo da.
Motibazio turistikoarekin eta aisialdikoarekin etorriko dira, ezagu tzen dugun migrazio-talde-
arekin zerikusi gu txi izango dute, baina haien bilakaera eta ondorioak ere aztergai interesga-
rria izango dira. 

Adi-adi erreparatu behar diegu azken 20 urteotan  Txinatik etorri direnen seme-alabei, bai
migrazio-proiektuen bidez etorritakoei bai beste bide ba tzuen bidez etorritakoei (nazioarte-
ko adopzioaren bidez, esate baterako). Izan ere, horrela ikusiko dugu nola doazen gizartera -
tzen eta integra tzen Euskadin (azken finean, beraien gizartea ere bada). 

Beraz, talde heterogeneo baten alderdi ani tzeko eragina izango dugu, geografikoki oso urru-
titik etorri dena, eta segur aski gero eta garran tzi eta parte-har tze gehiago izango duena gure
gizartearen etorkizunean.

• Amai tzeko, zalan tza bat datorkigu burura: jaioterrira i tzuli diren  txinatar migra tzaileak
Euskadiren enbaxadore-lana egiten ote duten (hau da, guk nahiko genukeen Euskadiren
alderdi a tsegina eta positiboa aurkezten ote duten), edo migrazio-esperien tzia horren alde
negatiboak positiboak baino gehiago ote diren. Baina, galdera horri eta aurrekoei eran -
tzuteko denbora eta ikerketa gehiago behar ditugu. 
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1. Sarrera

Euskal Herrikoa erlijio aldetik gizarte homogeneo tzat hartu izan da betidanik, nahiz eta azken
lau hamarkada hauetan oso nabarmena eta azkarra izan den sekularizazio-prozesuaren eragina.
Hori horrela izanik ere, gu txiengoen erlijio-komunitateak ugari tzen eta ikusgarriago bihur tzen ari
dira azken urteotan, hein batean berriki gertatu diren immigrazio-prozesuen ondorioz, eta hein
batean herrialde garatu guztietan gerta tzen ari den diber tsifikazio sozial gero eta handiagoaren
ondorioz. Hala, erlijio-gu txiengoek gure artean izan duten hazkundea dela-eta, agerikoa da gu -
txiengo horiek gizartearen eta instituzioen onarpena eska tzen ari direla eta oinarrizko eskakizun
horiei eran tzun egin behar zaiela. Onarpen horren elementurik eta adierazlerik garran tzi -
tsuenetakoa da, hain zuzen, gur tzarako beren lekuak izatea. 

Bilbon gur tzarako zentroak zabal tzeari buruz sortu den eztabaidaren testuinguru soziala eta juri-
dikoa deskribatu eta aztertu nahi dugu artikulu honetan; izan ere, Bilbon gerta tzen denak eragin
nabarmena izan dezake, etorkizunean, Euskal Herriko mapa osoan. Hauek dira abiapuntuko
hipotesiaren hiru puntu nagusiak: euskal erakundeek ez dakite nola kudeatu, modu positiboan,
erlijio-aniztasuna; Bilbon proposatutako hirigin tza-araudia bazter tzailea da (eta, beraz, legez
kanpokoa); eta autonomia erkidegoaren esparrutik berbideratu beharra dago eztabaida.

2. Gur tzarako espazioak, gizartearen aldaketaren sinbolo: Sui tzako ispilua

Per tsonek topagune izateko egokitutako espazio fisiokoak, nahiz eta hasiera batean beste egin-
kizun ba tzuetarako sortu, zeregin gehiagotarako erabil tzen dira gerora. Hain zuzen, lehen maila-
ko eginkizun sinbolikoa eta identitarioa dute, are gehiago identitate-adierazle nabarmenei lotu-
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riko guneak badira, eta erlijioa bada horietako bat. Horren ondorioz, gerta daiteke gune horien
zabal tzea, erabilera eta kudeaketa eztabaida sozial eta politikorako gai izatea. 

Halaxe da, erlijioa eta erlijioaren elementu osagarriak (gur tza, elizaren antolaketa, liturgiak,
hizkun tzak edo alfabetoak, erlijio-jatorriko adierazpen kulturalak…) identitate kolektiboa era -
tzeko elementu garran tzi tsuenetakoa izan dira Europaren historian. Gaur egun, oraindik ere, erli-
jioak zeregin nabarmena du identitatearen egituraketan, gizarteko sektore esangura tsu ba -
tzuetan, gu txienez. Era berean, gizarte baten aniztasuna nabarmena den heinean, gizarte horrek
berregokitu egin behar ditu gune komunak edota horien erabilera; hau da, herritarrak  txerta tzen
diren talde identitario horiek gune komun horiez egiten duten erabilera. Izan ere, sistema politi-
ko demokratikoak legitima tzeko balio duten eskubideen kon tzeptuan eta aplikazioan eragiten du
erlijio-aniztasunak. Erlijio-esanahia duten elementu ba tzuk eskubideen erabilera jakin ba -
tzuetarako gai edo mami izan daitezke, nahiz eta ez eragin berekoak izan herritar guztien tzako.
Hain zuzen, asimetria hori dela-eta, eztabaida politiko eta sozial biziak sor tzen dira gaur egun
gune eta sinbologia erlijiosoen inguruan; izan ere, gune horien garran tzia eta sor tzen duten sen-
tiberatasuna handiak dira (Leghari 2013, 159). 

Erlijio-talde ba tzuen eta besteen gur tzarako lekuak hirigin tza aldetik nola kudeatu, horixe da
gaur egungo eztabaidarik nabarmen eta hedatuenetakoa. Gune, eraikin, leku, esparru nahiz ingu-
rune publiko ba tzuen erabilera dela-eta, edota espazioaren ageriko beste edozein okupazio dela-
eta, sentimendu eta pen tsamendu kontrajarriak sor tzen dira, eta horiek publikoki kudeatu behar
dira. Zer den gurea, zer den publikoa, zer komunitatearena, zer den “normala” per tzepzioa alda-
tu egiten dute gune horiek edo eragin egiten dute per tzepzio horretan, eta, horrenbestez, horien
kudeaketak hainbat eztabaida eta iri tzi harro tzen ditu. Hortik gaiaren garran tzia. Hala, mende-
baldeko gizarteetan eragina izaten du norberaren hiriko edo herriko skyline¬a alda tzeak, edozein
dela ere herritarrek gizartearen erlijio-ikuspegi jakin batekin izan dezaketen lotura.

Eztabaida hauen harira, Sui tzan 2009ko azaroaren 29an egin zen erreferenduma kasu paradig-
matikoa da nire ustez, eskubideen, demokraziaren eta identitate kolektiboaren artean sor tzen
den talka horretan. Egun horretan, sui tzarrek eta kantoiek herri ekimen legegile bat onartu zuten
erreferendum bidez Konstituzioa alda tzeko eta Magna Cartan beste agindu bat jaso tzeko. Hain
zuzen, Sui tzan minarete gehiago eraiki tzea debeka tzen du 2009an onartutako arau horrek2.
Wangen herrian minarete bat eraiki tzeko proposamen zeha tzaren harira sortu zen polemika (Sui -
tza osoan bosgarrena zatekeen). Nabarmena da, bestalde, Sui tzako errealitate erlijiosoa asko
aldatu dela azkeneko 30 urteotan herrialde hartan betidanik izan den panoramarekin alderatu-
ta; izan ere, historikoki banatuta egon da Sui tza, alde batera ingurune katolikoak, eta bestera
protestanteak (Baumann eta Stolz, 2009). Ekimen hori proposatu zutenek eta bereziki Zentroko
Batasun Demokratikoa alderdiak (XXI. mendearen lehen hamarkadan izan zuen alderdi horrek
indar mobiliza tzaile handiena: Moeckli 2011, 780) aldarrikatu zuten ekimen legegile horrek ez
zuela urra tzen erlijio-askatasuna. Alabaina, doktrinak oro har, Amnesty International eta beste
hainbat erakundek eta Sui tzako erakunde nagusiek (hala Ba tzar Federalak nola Kon tseilu
Federalak) adierazi zuten herrialde osoan minareteak eraiki tzeko debeku absolutuak urratu egi-

2Hauxe da Sui tzako Konstituzioaren 72.3 artikuluaren testu berria herrialde hartako lau hizkun tza ofizialetan:
“Debekatuta dago minareteak eraiki tzea” (“Der Bau von Minaretten ist verboten.”; “La construction de minare ts
est interdite.”; “L’edificazione di minareti è vietata.”; “Igl è scumandà da construir minare ts.”). Bozketaren azken
emai tzan, herritarren % 57,5 agertu zen debekuaren alde (1.535.010 boto) eta 26 kantoietatik 23k eman zioten
baiezkoa debekuari. Geneva, Vaud,, Neuchâtel eta Basilea hiria kantoiek bozkatu zuten ekimenaren aurka. Parte-
har tzea % 53,4koa izan zen.
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ten zituela konstituzio bidez babestutako eskubideak, eta ez hori bakarrik, urratu egiten zituela
Sui tzak giza eskubideen Nazioarteko zuzenbidearen aurrean dituen betebeharrak (Langer 2010,
947; Hirter 2010, 13; Mahon 2011, 75).

2009ko azaroaren 29ko erreferendumean herritarrek debekuaren alde egin izana ezusteko emai -
tza izan zen. Emai tza horren arrazoia ez da, ordea, herrialdean minarete edo meskita askoz
gehiago eraiki tzeko aukera izango dela; Sui tza osoan 160 meskita eta lau minarete baino ez
daude. Aldi berean, Sui tzan bizi diren musulmanak ez dira asko eta, hala ere, erreferendumaren
emai tzak aztertuz gero, landa-inguruneko kantoietan, sui tzar musulman gu txien bizi den lekue-
tan hain zuzen, izan zen nabarmenena debekuaren aldeko jarrera. Beraz, erreferendumaren
emai tzaren arrazoiak aztertuz gero, kontua ez zen hainbeste erlijio-erabilerarako zenbait elemen-
tu arkitektoniko eraiki tzea edo ez eraiki tzea, eta horrek sinbolismo aldetik Islamaren hedapena
(Gianna, 2010, 99; Peters 2010, 431) edo gu txienez “muturreko Islamaren” hedapena adieraz
zezakeela. Ez kontua ez zen hori. Izan ere, sakon-sakonean, integrazioari edo bazterketari buruz-
koa izan zen bozketa hura, eta “bestea” bere al tzoan har tzeko Sui tzako gizartea onar tzeko prest
dagoen baldin tzei buruzkoa (Langer 2010, 868). Eta bozketaren emai tzak aldaketa sozialaren
aurreko beldur sakonaren adierazpide izan ziren. 

Kontuak kontu, minareteak berak (gur tzarako gune baten ageriko elementuak baino ez dira, fine-
an) balio sinboliko eran tsi baten adierazle dira, eta balio hori, jakina, ez da soilik erlijio bakar
batena. Gizakiak eraikitakoak diren aldetik, eraikin bertikalak (dorreak) balio sinboliko handiko-
ak izan dira betidanik, Babelgo Dorretik hasita. Bide batez esanda, aniztasuna zerbait  txar tzat
har tzen denaren sinbolo da dorre hori. Geroztik, zenbait dorre (espazio bertikal) zuti tzea, sun tsi -
tzea edo konkista tzea (benetan edo birtualki) ziklo aldaketak, garaipenak edo porrotak, harrota-
sunak edo meha txuak sinboliza tzeko baliatu izan da. Pen tsa dezagun Pisako Dorreak, Eiffel
Dorreak, Alexandriako I tsasargiak, Londresko Dorreak, Big Ben-ak, New Yorkeko World Trade
Center-eko e txe-orra tzek duten sinbolismoan; izan ere, helburu erlijiosorik izan ez arren, ordezka -
tzeko, harridura sor tzeko, eragiteko edo gizartearen ikuspegi jakin bat adierazteko fun tzioa dute
eraikin horiek. Eta eraikin erlijiosoekin ere horixe bera gerta tzen da, eraiki tzen edo zabal tzen
direnean paisaia jakin bat molda tzen dutela edo ikuspegi batek bestearen gain duen nagusita-
suna eralda tzen duela, are gehiago beti-betiko skyline-an eragiten badute (Leghari 2013, 172),
nahiz eta skyline hori horizontalean ere heda daitekeen.

Europako beste gizarte ba tzuetan ere sortu da han-hemen minareteen inguruko eztabaida.
Euskadin, lehenagoko fase batean gaude, gur tzarako guneen inguruko eztabaidan, baina finean
fenomeno beraren adierazpidea da hori ere. Beraz, eztabaida ez da gizarte jakin bateko kontua,
baina gizarte guztietan iri tzi eta sentimendu beraren isla da: (besteen) espazioa meha txu gisa,
inbasio gisa senti tzearena; espazio desberdin edo ani tzak ageriko bihur tzea deseroso senti tzeko
faktore izatea; ingurunea, norberarena, tradizionala, historikoa aliena tzeko elementu direla senti -
tzea (Gale 2007, 135). Espazio bi txiak edo desberdinak arro tzak begitan tzen zaizkigu, eta
“gure” gizartean integra tzekotan edo gurera molda tzekotan, ez dago asimilazioa beste biderik.
Oso zabalduta dagoen ikuspegi horren arabera, ez da “naturala” aldi berean sui tzarra eta musul-
mana izatea, edo euskalduna eta musulmana, edota euskalduna eta ortodoxoa. Ba tzuen iri tziz,
arrazoi hori nahikoa da identitate horiek espazio pribatura muga tzeko; izan ere, gainerakoen
identitateetan eragiten dute eta baldin tzatu egiten dituzte. Ikuspegi horri kleroaren kontrako
korrontea edo laikotasun inbadi tzailea gehi tzen zaio. Korronte edo joera horrek erlijio-alderdia-
ren ageriko elementu oro eremu pribatura muga tzen du eta agerikoak diren gune erlijioso guz-
tien aurka egiten du. 
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Euskadin gur tzarako lekuak zabal tzeari buruz sortutako eztabaida hauek ondorio bat uzten dute
agerian: euskal gizarteak gero eta an tza handiagoa duela mendebaldeko beste gizarte ba tzuekin.
Eztabaida hau beste esparru ba tzuetan ere harrotu da, eta gehien-gehienetan hirigin tzako arau-
diaren ikuspegi desi txura tzailea tartean dela (Leghari 2013; Gale 2007; Van der Meulen 2009;
Villaroman 2012; Cesari 2005).

Aldi berean, begien bistakoa da gai horri buruzko eztabaida gehienak erlijio jakin ba tzuetako gur -
tzarako guneei buruzkoak direla; izan ere, erlijio horiek, definizioz, arrisku tsu, inbadi tzaile, arro -
tz eta, are okerrago, “antidemokratikoak” direlako per tzepzioa dute askok eta askok. Nabarmena
da meskitak edota (paraleloan doazenean) horiei loturiko minareteak eraiki tzea eta zabal tzea
dela gizarte hauetan sortutako arazoaren muina, meskitak eta minareteak, bestelako erlijio gune
ba tzuk eraiki tzea ez baita horrenbesteko arazoa (Gale 2007, 137; Cesari 2005; Saint-Blancat
eta Schimidt Di Friedberg 2005; De Galembert 2005; Gale 2005; Jonker 2005; Landman eta
Wessels 2005; Manco eta Kanmaz 2005; McLoughlin 2005; cfr. Eid eta Khan 2011). Horretan
ere garapen eta diber tsifikazio sozialean gu baino aurrerago dauden gizarteen an tzekoa da
Euskadikoa.

3. Erlijio-aniztasuna Euskadin: gur tzarako lekuak eta gizartearen per tzepzioa

Erlijio-aniztasunaren per tzepzio soziala orain tsuko kontua da gaur egungo Euskal Herrian.
Azkeneko bi hamarkadetan izan diren immigrazio-prozesuek bul tzaturik etorri da, batez ere, aniz-
tasun hori. Dudarik gabe euskal gizartean azken 20 urteotan izan den immigrazio-prozesuak
lagundu egin du erlijio-aniztasun hori sendo tzen, baina ez da hori aniztasuna ekarri duen fakto-
re bakarra, eta, orobat, immigrazioaren testuinguru hori ez da aniztasun horren isla bakarra.
Nolanahi ere, ez euskal gizarteak eta ez berau ordezka tzen duten erakunde gehienek ez dute
oraindik onartu erlijio-aniztasun hori politikoki errealitate garran tzi tsua dela. 

Gaur egun, euskal gizartea gizarte sekularizatua da, baina Eliza Katolikoa da, oraindik ere,
gehiengoaren eliza eta eliza nagusia, sozialki eta erakunde gisa. Alabaina, pixkanaka gero eta
agerikoagoa da beste era bateko erlijio-gu txiengoen presen tzia, nahiz eta oraindik gu txi ikertu
diren gu txiengo horiek (Perea eta Saenz de la Fuente 2008; Pérez Agote eta Santiago 2009;
González-Anleo 2007; Urrutia 2009; Ruiz-Vieytez 2010). Gu txiengoen kopuruari dagokionez,
gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan 220 komunitate, talde edo entitate erlijioso ez-katoli-
ko identifikatu dira (Ruiz Vieytez 2010), eta horietatik erdia eliza ebanjeliko edo erreformatuak
dira. Gainerako erlijioen artean, nabarmen tzekoa da Jehovaren Lekuko Kristauen eta musulma-
nen komunitate edo entitateen kopurua. Aldiz, gu txiago dira adbentistak, kristau ortodoxoak,
mormoiak, budistak, bahaiak eta Zien tziologiaren eta Lectorium Rsacrucianum Elizaren fededu-
nak. 

Beren eskakizun garran tzi tsuenei dagokienez (Ruiz-Vieytez 2011), EAEn gu txiengoan dauden
erlijio edo komunitateetako ordezkari gehienak ez daude pozik gizartearen gehiengoak eta admi-
nistrazio publikoek beraiei buruz duten per tzepzioarekin. Erlijio-aniztasuna dela-eta, administra-
zio publikoek duten jarrera, gu txienez irregular tzat har daiteke. Per tzepzio horrek, bistan da, era-
gina izan du gu txiengoan dauden erlijio-komunitateen gur tzarako lekuei buruzko iri tzian eta tra-
tamenduan ere.
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Gu txiengoan dauden erlijio-komunitateetako ordezkariek adierazitako beharrizanen artean bat da
nabarmen tzekoa: beren erlijio-jarduerak gauzatu ahal izateko espazio propioak edo partekatuak
eskuratu ahal izatea. Hau da, alde batetik, titulartasun publikoko espazioak erabili ahal izatea
edo herritar guztienak diren hiri-inguruneetan egon ahal izatea, eta bestetik, komunitate horiek
beren jabegoko edo alokairuko espazioak eduki ahal izatea beren barneko beharretarako. Balizko
batean zein bestean, gune eta espazio horien ondorioz sor tzen dira euskal gizartean arazo eta
eztabaida gehien-gehienak, erlijio-gu txiengoen presen tzia dela eta ez dela.

Gaur egun Euskadin gu txiengoan dauden komunitate gehien-gehienek izan badituzte beren jabe-
goko edo alokairuko espazioak egunero erabil tzeko, bai gur tzarako eta beren erlijioa irakasteko
edo transmiti tzeko, baina aipa tzekoa da askotan oso modu edo baldin tza prekarioetan eskura -
tzen dituztela. Beren gur tzarako espazioak eskura tzeko gu txieneko aukerarik ez duten euskal
komunitate edo taldeen artean batez ere hauek daude: zenbait komunitate musulman, ebanjeli-
ko, adbentista edo gu txiago errotutako beste erlijio ba tzuetakoak3.

Bereziki polemikoak izan dira azken urteotan gur tzarako zenbait gune zabal tzeko prozesu ba tzuk.
Berriki egindako azterketa soziologikoen arabera4, komunitate musulmanen otoiztegiak eta gur -
tzarako lekuak zabal tzeak sor tzen du gizartean arbuio handiena5. Alabaina, meskita berriak
zabal tzeko beharra begien bistakoa da, kontuan hartuta Euskal Autonomia Erkidegoan oso gu txi
daudela, daudenak edukiera  txikikoak direla eta azken urteotan biztanleria musulmanak nabar-
men egin duela gora. Oraindik orain Bilbo eta Gasteiz inguruan meskita bana ireki tzeko saiake-
rak edo prozesuak tarteko, polemika su tsuak sortu dira bizilagunen artean, eta komunikabide ba -
tzuek su hori handitu eta zabaldu besterik ez dute egin. Gizarteko zenbait sektorek gune arro tz
eta ospe  txarreko tzat har tzen dituzte meskitak eta bizi diren ingurunean eragina izango dutela
uste dute, eta, horren ondorioz, arbuiatu egiten dituzte gur tzarako leku horiek, nahiz eta beste
bizilagun ba tzuk abegikor ager tzen diren, baita gune horiek zabal tzearen alde ere. Sui tzako eta
mendebaldeko beste herrialde ba tzuetako eztabaidaren hari beretik, meskita berrien aurkako
argudioak lotuago daude gune horiek duten ikusgarritasunarekin edota auzoan izan dezaketen
eraginarekin, erlijio-askatasunerako eskubidea izatearekin baino. Bi kasuetan gizarteak eta uda-
lak blokatu egin zuten gur tzarako zentro horiek zabal tzeko ahalegina, nahiz eta berez ez zegoen
eragozpen juridiko garran tzizkorik debeku edo ezintasun hori justifika tzeko.

Berez, euskal gizartea zatituta ageri da gu txiengo erlijiosoetako per tsonek gur tzarako beren gune-
ak zabal tzeko duten eskubidea dela eta ez dela. Eskueran ditugun datuen arabera, gu txiengo erli-
jiosoei gur tzarako lekuak zabal tzen uztearen aurka dago biztanleen %9, eta, aldiz, %11 prest
legoke eskubide hori erlijio ba tzuei onar tzeko, baina beste ba tzuei ez6. Begien bistakoa da bi
jarrera horiek (biak batuta biztanleen bostetik bat dira, kontuan har tzeko datua), ez direla bate-

3Zehazki 10 komunitate musulman lirateke, 9 entitate bahai, 6 ebanjeliko, 2 adbentista eta Zien tziologiaren Elizako
2, Gorka Urrutiak (Deustuko Uniber tsitatea) emandako datuen arabera. Urrutiak doktore-tesian jorratu zuen gai
hori eta eremu-azterketan jaso zituen datuok (laginaren eguna: 2013/06/29).
4EUSKO JAURLARI TZA, IKUSPEGI-IMMIGRAZIOAREN EUSKAL BEHATOKIA (2013), 2012ko Barometroa. A -
tzerriko immigrazioaren inguruko per tzepzioak eta jarrerak. Dokumentua eskura dago lotura honetan:
http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/barometros/2012/bar_2012_cas.pdf y G. VASCO, GABINETE DE
PROSPECCIÓN SOCIOLÓGICA (2012), Diversidad Religiosa, en http://www.lehendakari -
tza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_12tef1_diversidad/es_12tef1/adjuntos/12tef1-diversidad_religiosa_es.pdf
5Euskal gizartean askoz nabarmenagoa da meskitak zabal tzearen aurkako jarrera beste erlijio ba tzuetako gur -
tzarako lekuen aldean, baita norberaren auzoan meskitak izatearen aurkako arbuioa ere. Ondorio hori atera daite-
ke, adibidez, Eusko Jaurlari tzako Prospekzio Soziologikoen Kabineteak 2012an eginiko Erlijio-aniztasuna azterketa-
tik (2012ko maia tza), 5.1. atala, 12. or; 4.3. atala, 10. or; 5.4. atala, 14. or.
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ragarriak ordenamendu demokratikoek onartutako oinarrizko eskubideekin. Etorkinek beren erli-
jioetarako tenpluak eraiki tzeko duten eskubidea dela-eta, herritarrei beren toleran tzia-mailari
buruz galde tzen zaienean, gizartea oso zatituta ageri da, eta horren kontra dauden biztanleen
ehunekoak aurrez aipatutakoak baino are handiagoak dira. Bistan da, beraz, inor ez bazter -
tzearen eta giza eskubideen arloan ofizialki indarrean diren estandarrekin nekez batera daitezke-
ela ehuneko horiek7.

4. Bilboko Udalak araudian eginiko aldaketa

Gur tzarako guneak ireki tzea arau tzen duen legediari eta horren aplikazio praktikoari dagokionez,
munduko erlijio-askatasunari buruz 2012an Ameriketako Estatu Batuetako Departamentuak
egindako  txostenak zehazten zuen Espainian, zenbait lekutan, arazoak sortu zirela esparru horre-
tan, batez ere komunitate musulmanekin8.

Euskal Autonomia Erkidegoan, IX. legealdian (2009-2012), Eusko Jaurlari tzak, Giza Eskubideen
Zuzendari tzaren bidez, arlo hori arau tzeko lege-aurreproiektu baten idazketa bul tzatu zuen, erli-
jio-komunitateek aukera gehiago izan zezaten gur tzarako lekuak eskura tzeko eta, horrenbestez,
erlijio-askatasunerako eskubidea gauza tzeko. Horretarako, arauaren zirriborroak derrigortu egiten
zituen udalak izaera erlijiosoko ekipamenduetarako hiri-lurzorua gorde tzera; horixe zen, hain
zuzen, arau horrek aurreikusten zuen neurri nagusia. Arauaren zirriborroak ez zuen zehazten uda-
lek zenbat lurzoru gorde behar zuten, baina, neurri horrekin batera, erraztu egiten zituen horre-
lako lokalak ireki tzeko beharrezkoak diren lizen tzien izapideak. Testua ez zen Eusko Legebil -
tzarrera iri tsi eta legealdi hura 2012an amaitu zen, baita araudia argitara emateko bidea ere.
Nolanahi ere, 2012ko hauteskunde autonomikoen ondoren, Jaurlari tzaren ardura hartu duen
lehendakariak hauteskunde-kanpainan berre tsi zuen berriro ere gai horri hel tzeko asmoa; hau da,
EAEn gur tzarako lekuak zabal tzeko araudia finka tzekoa. Aginduak agindu, gaur egungo Jaurlari -
tzak ez du inolako aurrerapausorik eman bide horretan. 

Bilboko udal esparruan, 2011ko abenduan, Udalak elkarrizketarako mahaia eratu zuen gu -
txiengoan dauden erlijio-komunitateekin. Berdintasun, Lankide tza eta Hiritarren Sailak bul tzatu
zuen ekimena, udalerrian dauden erlijio-komunitateekin elkarrizketarako eta alderaketarako foro
bat sor tzeko. Aipatutako Sailak berak eta gizarteko bi erakundek, Ignacio Ellacuria Fundazioak
eta Deustuko Uniber tsitateko Giza Eskubideen Institutuak, elkarrekin koordinatu zuten mahaia,
2008. urteaz geroztik euskal erlijio-gu txiengoen esparruan elkarrekin egindako bidean beste
urra ts bat emanez. 

Mahai hori sortu eta mar txan jar tzearekin batera, Udalak, Hirigin tza, E txebizi tza eta Ingurumen
Sailaren bidez, konponbidea eman nahi izan zien gur tzarako lekuak zabal tzeko jasotako eskabi-
deen harira sortu berri ziren zenbait arazori, eta bereziki Pablo Alzola kaleko meskitaren inguru-

6EUSKO JAURLARI TZA, PROSPEKZIO SOZIOLOGIKOEN KABINETEA (2012), Erlijio-aniztasuna, 2012ko maia tza,
5.1. atala, 12. or.
7EUSKO JAURLARI TZA, IKUSPEGI-IMMIGRAZIOAREN EUSKAL BEHATOKIA (2013), 2012ko Barometroa. A -
tzerriko immigrazioaren inguruko per tzepzioak eta jarrerak, 36. grafikoa, 65. or.
8UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE (2013), International Religious Freedom Report for 2012, Department
of State - Bureau of Democracy, Human Righ ts and Labor, 5. or. Dokumentua esteka honetan dago eskura:
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/#wrapper

282

Immigrazioa eta krisiaren eragina

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:46  Página 282



ko polemikari. Hala, Antolamendu Ba tzordeak 2012ko uztailaren 3an egindako bileran, Bilboko
Hiri Antolamendurako Plan Nagusian aldaketa bat egiteko proposamena aurkeztu zen. Udal
Gobernuak 2012ko urriaren 24an behin-behineko onespena eman zion araudia alda tzeko propo-
samen horri. Gur tzarako zentroak ezar tzeari buruz bi artikulu berri (6.3.23.1 eta 6.3.23.2) gehi -
tzen zituen proposamenak, eta 6.3.20 y 6.3.34 artikuluak alda tzen zituen. Finean, hirigin tzako
arau horrek berrikun tza nagusi bat zekarren: bizitegietarako eraikinetan, hau da, ohiko e txebizi -
tzak dauden eraikinetan, gur tzarako zentro berriak eraiki tzeko aukera erabat murriztea.
Horrenbestez, arau horren arabera, derrigorrez ekipamenduetarako eraikinetan eta soilik horietan
zabal zitezkeen gur tzarako gune berriak. Gobernu Ba tzordeak arau-proposamena onartu ondoren,
jendaurrean jar tzeko epe bat zabaldu zen, alegazioak aurkezteko. Epe horretan, hainbat erlijio-
komunitatek eta erakundek aurkeztu zituzten alegazioak9, eta Udalak eran tzun egin zien, Hirigin -
tza saileko zinego tzi ordezkariak 2013ko maia tzaren 30ean sinatutako  txosten eta akordio-pro-
posamenaren bidez. Azkenik, Bilboko udalba tzak 2013ko irailaren 25ean onartu zuen proposa-
mena.

Arau berri horretatik sor tzen den arazo juridiko nagusia da eraikin mota ba tzuetan ezin dela,
inolaz ere, gur tzarako zentro berririk zabaldu; erabateko debekua ezar tzen dela, alegia. Debeku
hori an tzeko eragin soziala duten jardueretara heda tzen ez den heinean, neurri murriztaile hori
diskrimina tzailea da, non eta ez dagoen neurria justifikatuko duen arrazoi objektiborik eta lortu
nahi den helburu legitimoaren neurrikorik. Bizilagunen arteko liskarrak saihesteko helburua,
legitimo tzat har badaiteke ere, ez da arrazoi nahikoa halako eskubide fun tsezko bat hain modu
gogorrean murrizteko, eta begien bistakoa da araua ez dela helburuaren neurrikoa. Bestalde,
nabarmena da badirela gur tza-jardunak berak bezainbeste eragozpen edo gehiago sor di tzaketen
jarduerak eta horiek ez dira debeka tzen. Beraz, horrek ere agerian uzten du justifikaziorik gabe-
ko diskriminazioa. Era berean, gur tza-jardunak era askotako adierazpenak ditu, oso desberdinak
elkarren artean, eta, beraz, ezin dira denak zaku berean sartu, inoren tzat gogaikarriak izan dai-
tezkeen ustean edo ai tzakian. Azpimarra tzekoa da gur tza-jarduerak oinarrizko eskubide baten
muina gara tzen duela zuzenean, eta, beraz, jardun eta eskubide hori murrizteko (eta murrizke-
tak juridikoki baliozkoak izateko), neurria justifikatuko duten froga objektibo eta arrazoizko askoz
sendoagoak behar direla.  Azken batean, eraikin mota ba tzuetan gur tza-jarduera debeka tzeak eta
beste zenbait jardun baimenduta egoteak diskriminatu egiten ditu eskubide hori erabili nahi
dutenak, izan norbanakoak izan kolektiboak. 

Udalaren arrazoibideak, jarduera hori ekipamenduetarako eraikinetan egin daitekeela esateak, ez
ditu baliogabe tzen aurreko gogoetak, eta ez du erlijio-askatasunaren muinari egindako urraketa
larria arin tzen. Are gu txiago Bilbon, hiri-lurzoru gu txi baitu hiriak. Udalak Bilbon ekipamendue-
tarako dauden eraikinen mapa bat argitaratu du, erakusteko neurriak ez duela zertan gur tzarako
zentroak hiriaren kanpoaldera eramatea ekarriko. Kontua da, ordea, mapan hiriaren erdigunean
adierazitako ekipamendu-eraikin horiek, ia guzti-guztiak, ikaste txeak, osasun-zentroak,
merkatari tza-zentro handiak, garraio-azpiegiturak, erakundeen eraikinak edota eliza katolikoaren
azpiegiturak direla, eta, beraz, ezin direla gur tzarako zentro berriak zabal tzeko erabili. Hau da,
hiriaren erdigunean zentro horiek zabal tzeko benetan dauden aukerak eta ustez leku horiek ezar
daitezkeen zonaldeak oso-oso gu txi dira. Hiriaren kanpoaldean bai, badira horretarako aukera
gehiago eman dezaketen ekipamendu-eraikinak, baina horrek gur tzarako zentro berriak baztertu-

9Zehazki entitate hauek: Euskal Herriko Kon tseilu Ebanjelikoak; “Zabala Berri” Zabala auzoko bizilagunen elkarte-
ak; SOS Arrazakeria elkarteak; Euskal Herriko Komunitate Islamikoak; Azken Egunetako Santuen Jesukristoren
Elizak (mormoiak); Bilboko Elizbarrutiak (Eliza Katolikoa); Espainiako Ba tzorde Islamikoak; eta Jehovaren Lekuko
Kristauek.
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ta gera tzea eta ikusezin bihur tzea ekar dezake. Alde horretatik, oso kontuan hartu behar da zen-
bait erlijio-komunitateren filosofiaren zutabeetako bat bizikide tza dela; hau da, bizi diren leku-
ko bizilagunekin batera bizi tzea.

Ondorioz, aurreikusitako murrizketak ez du ziurta tzen edo berma tzen bizilagunen artean ez denik
gatazkarik sortuko, hori bada esplizituki adierazi gabeko helburua; izan ere, Bilbon erabil tzeko
modukoak diren ekipamendu-eraikin gehienak auzoetako e txebizi tza-eraikinetatik oso hurbil
daude eta, beraz, pen tsa tzekoa da bizilagunak berdin-berdin agertuko direla zentro horiek zabal -
tzearen kontra.

Hirigin tza-arau berriak aurreikusitakoaren arabera, lehendik dauden zentroek gaur egun dauden
lekuan jarraituko dute, baimendutako zentroen kategoriapean. E txebizi tzak dauden eraikinetan
gur tzarako zentroak zabal tzeko debeku paraleloak, ordea, eragin sinboliko eta pedagogiko oso
negatiboa sor tzen du herritarren tzat, iduri baitu gur tzarako jarduerak ez direla bateragarriak bizi-
lagunen arteko bizikide tza harmonia tsuarekin. Alde horretatik, kontuan har tzekoa da nazioarte-
an eragina duen hiri moderno, ireki eta kulturarteko gisa nabarmendu nahi izan du Bilbok. Eta
kulturarteko hirien sareetan parte har tzen duela hainbat proiekturekin. Araudi hori, ordea, ez da
bateragarria joera horiekin eta ez da lagungarri hiriaren pluraltasunerako. Nolanahi dela ere,
beste erlijio ba tzetako gur tzarako zentroak gatazka sozialen iturri izan daitezkeelako per tzepzioa
isla tzen du arauak. Zehazki, gizarteko zenbait sektorek meskitak zabal tzeko edo komunitate guz-
tien gur tzarako zentro ororekiko adierazten duten arbuioa legitima tzen du arauak, eta ez du lege-
an inolako oinarririk. 

Araudi horren kontra agertu dira gu txiengoan dauden erlijio-komunitateak, Eliza Katolikoaren
sektoreak eta gizarteko eta irakaskun tza munduko hainbat erakunde eta elkarte. Hala, Bizkaian
gu txiengoan dauden erlijio ia guztiak ordezka tzen dituzten erakundeek (bakoi tzak estatuko fede-
razioen babesarekin), Jesusen Konpainiak, Ellacuria Fundazioak eta Deustuko Uniber tsitateak
udal araudiaren proposamenari buruzko agiri bat aurkeztu zuten elkarrekin10, eta araudi hori
berriro azter tzeko eskatu zuten, aurrez aipatutako arrazoiak ain tzat hartuta.

5. Ondorioa

Erlijio-guneei buruzko eztabaida hedatuta dago euskal gizartean ere. Erlijio-aniztasunaren ageri-
ko presen tzia nekez onar tzen duten Europako gainerako gizarte garatu eta demokratikoen urra -
tsetan ari da bidea egiten Euskadikoa ere. Bilboko Udalak landutako araudiak nabarmendu egi-
ten ditu zailtasun horiek eta bizikide tza barne-bil tzailea eta kulturarteko hiriaren ikuspegia sus-
tatu beharrean, bazterrera uzten ditu gur tzarako guneak, eta e txebizi tzetarako eraikinetatik kan-
pora eramaten ditu. Horrek, alde batetik, urratu egiten du berdintasun-prin tzipioa an tzeko beste
jarduera ba tzuekin alderatuta, eta bestetik, gur tzarako zentroak erabat normalizatu gabeko gune-
ak direlako irudia sendo tzen lagun tzen du. Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri  txikiagoek, gai-
nera, erreferen tzia tzat har dezakete Bilboko Udalaren proposamena.

10Honako hauek ere parte hartu zuten ekitaldian: Javier de Lucas Marín Valen tziako Uniber tsitateko katedradunak
eta giza eskubideen arloan en tzute handiko adituak, eta Jose Manuel López Rodrigo, Justizia Ministerioaren
Pluralismo y Convivencia Fundazioaren zuzendariak. Estatuaren eta gu txiengoan dauden erlijioen arteko harrema-
nez ardura tzen da fundazio hori.
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Laburbilduz, EAEko esperien tzia laburrak erakusten du gune erlijiosoek eztabaida nabarmena
sor tzen dutela gizartean, gehiengoaren erlijioari dagozkion guneek izan ezik, eta, orobat, gizarte-
ak eta bizilagunek segurtasunari buruz duten per tzepzioan eragiten dutela, i txura batean.
Nabarmena da gu txiengoan dauden erlijioen guneekiko errezeloa (bereziki zenbait erlijiotako
espazioekikoa), eta politikoki zuzena ez izan arren, errezelo hori errotu eta hedatu egin dela era-
kundeetan. Beste era bateko guneei ezar tzen zaizkienak baino neurri murriztaileagoak eta bazter -
tzaileagoak ezar tzeko legitimotasuna indar tzen du horrek, eta oso onartuta dauden giza eskubi-
deen estandarrekin kontraesan nabarmena sor tzen du. 
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Sarrera

Kulturen arteko bitartekari tza EAEn: hurbilketa bat izenburuari eran tzunez, Bil tzen zerbi tzuak
(Integraziorako eta Kulturen arteko Bizikide tzarako Euskal Zerbi tzua) azken ia 10 urteotan egin-
dako lanari gainbegiratu bat egiten saiatuko gara. Gainbegiratu horretan, gainera, bitartekari tza-
prozesuetako alderdi garran tzi tsuenak agerian jar tzen ahaleginduko gara, hala nola zer gai-mota
landu diren, zer herritarrek jaso duten Bil tzenen zerbi tzua, zer erakundek eta instituziok, zer
eremu sektorialetan hartu den esku eta abar, batetik, eta bestetik, horiek guztiek zer ondorio
dakar tzaten alderdi sozialetik, juridikotik, kulturaletik, politikotik…

Alde horretatik, bi dira artikulu honen helburuak: bata, kulturen arteko bitartekari tzari hel tzea-
ren konplexutasuna erakustea (eremu jakin ba tzuetan, batik bat); eta bestea, zenbait zailtasun
eta premia azpimarra tzea, tartean diren eragile guztiek baterako ikuspegi batetik esku har deza-
ten eska tzen dutenez gero.

Bil tzen zerbi tzuaren barruan –EAEn Bizikide tza Susta tzeko saila deri tzonean eta bizikide tzarekin
lotutako beste programa ba tzuekin batera–, Kulturen arteko Bitartekari tza zerbi tzua dago.
Bestalde, azken hori ere zenbait arlotan dago banatuta, gaika, zer arazo-mota den, baina horiek
aurrerago aztertuko ditugu xehe-xehe.

Ez da artikulu honen xede kulturen arteko bitartekari tzari buruzko eztabaida kon tzeptual eta ter-
minologikoetan sar tzea, eta alde horretatik, beraz, hauxe adieraztea baino ez: kon tzeptu hau era-
biliko da testu honetan, Carlos Giménez Romero irakasleak esku-har tze mota horri ematen dion
zen tzuan, eta pen tsatuz, gainera, terminologia hori onartua dela oro har. 

EAEn kulturen arteko bitartekari tza sortu zenekoa: testuinguru orokorra

Nahiz eta ez den zilegi esku-har tze mota hau sortu izana Bil tzen abian jar tzearekin lo tzea, egia
da, halaber, horrelako zerbi tzu bat abiarazteak (eta gerora an tzeko beste ba tzuk abian jar tzeak
ere bai, hala nola Donostiakoa, Gasteizkoa, Bilbokoa…) jardun-eremua izango zuena azter tzea
ekarri zuela ezinbestean. 

Kulturen arteko bitartekari tza EAEn: hurbilketa bat
Diógenes Sabana Bisoko
Bil tzen - Integraziorako eta Kulturen arteko Bizikide tzarako Euskal Zerbi tzua
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Garai hartan, kulturen arteko bitartekari tzaz ari tzean, zeharka gu eta haiek banaketa aski artifi-
ziala ageri zen beti oinarrian, gu eta haiek aurrez aurre dauden bi mul tzo balira bezala; banake-
ta horrek sekulako pisua zuen, gehiegizkoa, bai kon tzeptualki, bai gaiari buruzko ikuspegian.
Bertako biztanleriaren eta etorkinen artean bestetasuna absolutiza tzen zela, alegia; eta ikuspegi
horrek hartaratuta, kulturen arteko bitartekari tzari zeregin bakarra ikus geniezaiokeen: bertako
herritarren eta etorkinen arteko arazoak konpon tzea, ez beste ezer. 

Horregatik, kulturarteko delako horren edukiei dagokienez, sekulako nahasketa izan zen sorrera-
ko garai hartan, zer edukiri heldu behar zi tzaien eta, hortaz, zer edukiri egin behar zi tzaien aurre.
Hainbat ondorio ekarri zituen horrek; besteak beste, desadostasunen batengatik edo aditu ezi-
zen batengatik arazoren bat sor tzen zen guztietan, tartean a tzerriko edo jatorri kultural desber-
dineko norbait bazegoen, eta gaiak  atzerritartasunarekin edo besterik gabe migrazioarekin lotu-
tako zerbaitekin lotura bazuen, hasiera-hasieratik pen tsa tzea kontu kulturala zela arazoaren muin
eta sorburua.

Gaitasunei dagokienez, berriz, etorkinen nahiz etorkin-taldeen kode kulturalak ondo jakiteari
balioa emateko nolabaiteko joera zegoen hasiera hartan (jatorrizko hizkun tzak ondo jakiteari,
batik bat), eta bitartekari tza-lana de facto etorkinei komunikazioa berma tze aldera lagun tzea zela
uste zen, beste ezer baino lehen. Eta hori, gehienetan, gizabanakoei begira; ho ts, gizabanakoei
lagun tzea zen arda tza, administrazioekin, zerbi tzu eta eragile publikoekin, eta oro har gizarte-
ingurunearekin zituzten harremanetan komunikazioa berma zedin. 

Gerora sakon samar aztertutako kasuetatik gehienak kontuan hartuta, ondorio hau atera dezake-
gu: alderdi kulturalak, gehienetan, ez ziren garran tzi tsuak, ezta zeharka ere, eta esku har tzeko
gaitasun ezinbestekoek zerikusi handiagoa zuten kulturartekotasunerako gaitasunekin kodeak
jakitearekin baino. 

Esku har tzeko eremuari dagokionez, hasierako definizio-gabezia edo ziurgabetasun hura (edo
kon tzeptu modura eta ikuspegiaren aldetik zegoen ahulezia hura, nahi bada), gaindituz joan zen
apurka-apurka, lan-esparruko eduki zeha tzak zer eremu, gai edo arazo izan zitezkeen zehaztea-
rekin eta muga tzearekin batera.

Bide horretan, fun tsezko bi gil tzarri agertu ziren, nabarmen: batetik, komunitate-ikuspegia, eta
gizabanakotik haratago joanda kolektiboekin eta inguruneekin lan egin beharra, gizabanako hu -
tsak eta arretarako prozedurak gaindituta; eta bestetik, «kultura-aniztasun nabarmenekoak»
diren testuinguruetan (Giménez Romero Carlos) bizikide tzari heldu beharra, komunikazioa
berma tze hu tsetik eta etorkinei etorri berritan zerbi tzuen aldetik-eta izan di tzaketen premietan
lagun tze hu tsetik haratago joanda.

Hain zuzen ere, urte hauetako guztietako aholkulari tza- nahiz prestakun tza-lanak, baita noizbe-
hinkako esku-har tze zuzenekoek ere, horixe u tzi dute agerian: gai horiek guztiak bizikide tzarekin
lotuta daudela, batik bat, horretan pisu handia duela alderdi eta sen tsibilitate politikoak, eta
azken horrek proiekzio sozial nabaria duela, a priori neurtezina.

Gaur egun argi eta garbi esan dezakegu Bil tzen zerbi tzuak berak izan duen esperien tzia hori
zuzen tzat jo daitekeela, estatuan, gure autonomia-erkidegoan nahiz toki-mailan diren edo izan
diren an tzeko beste zerbi tzu ba tzuekin aldera tzeak hein handi batean hala baliozta tzen baitu. 
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Azkenik, erreferen tziazko egoera zeha tzei dagokienez, zerbi tzu honek kulturen arteko bitartekari -
tzaren aldetik azken urteotan garatu duen programaren edukiak defini tzen eta azal tzen saiatuko
gara aurrerago, hobeto uler daitezen. 

Oraingoz, eta zehaztasun erabatekoarekin joka tzeko inolako asmorik gabe, komeni da denbora-
ren joanean bitartekari tzarako erreferen tzia bihurtu diren zenbait egoera gogora ekar tzea: 

• Jatorri kultural desberdineko jende ugari etor tzea. 
• Ez bertakoek ez etorkinek erreferen tziazko kode kulturalen eta kulturarteko harremanera-

ko prozesuen berri ez jakitea.
• Apurka-apurka aurreiri tziak, estereotipoak eta diskriminazioa ager tzea.
• Gizarteak, oro har, zenbait hiri, herri, auzo eta abarretan bizikide tza oso konplexua dela-

ko eta amorruz betea dagoelako per tzepzioa izatea, eta konplexutasun nahiz amorru hori
hein handi batean  atzerritarrak etorri izanari egoztea. 

• Migrazioari buruzko ezjakintasuna; behin tzat, integrazioari eta ezar tzekoa den
 atzerritartasun-legeei dagokienez.

• Zuzeneko arretarako zerbi tzuetan diharduten profesional ba tzuek eta oro har herritarrek
kulturartekotasunerako gaitasunen aldetik prestakun tza urria izatea. 

• Arreta ematen ari zi tzaien etorkinen errealitateaz eta jakinduria kulturalaz ezer gu txi jakitea.
• Gizartean esku har tzeko metodologiak uneko errealitate sozial eta kulturalerako desegoki

izatea. 
• Migra tzaile izandakoen komunitateek beraiek sor tzen dituzten baliabideak gu txiestea edo

haiekiko ezjakintasuna.
• Parekotasunik eza eta diskriminazio-egoerak apurka-apurka areagotuz joatea zenbait arlo-

tan; batik bat, lan-munduan, hezkun tzan, e txebizi tza-kontuetan eta gizarte-zerbi tzuetan.
• Bertakoek etorkinen hizkun tzak eta etorkinek bertako hizkun tzak ez jakitea.
• Ez bertakoek ez etorkinek bakoi tzari dagozkion eskubideak eta betebeharrak ez jakitea;

batik bat,  atzerritarrei ezar tzekoak diren berariazko arauak.
• Egoki tze-, bertako tze- eta aldaketa-prozesuetan sartuta dauden per tsonen nahiz talde

minoritarioen kalteberatasun psikosozial nabaria.
• A tzerritik etorriek ez jakitea iri tsi diren herrialdeko erakunde publiko nahiz pribatuek zer

zerbi tzu eskain tzen dituzten eta zerbi tzu horietara nola jo dezaketen.
• Etab. 

Egoera horiek guztiek komunitateak garatuz bizikide tza sustatu beharra jar tzen dute agerian, eta
horretarako bideak ezkutuan baina nolabait jasota daude Immigrazioari buruzko I. Euskal
Planean (2003). Hartan, Bil tzen zerbi tzua sor tzea susta tzen da, eta besteak beste, eginkizun
hauek egozten zaizkio: komunitate deri tzogun hori lan tzea kulturaniztuna den testuinguru hone-
tan bizikide tzaren aldetik (esperien tziak, sinergiak eta harremanak sortuz) eta zubi-lanak egitea
administrazioen eta gure lurraldean bizi diren komunitate nahiz per tsonen artean, edozein dela-
rik ere haien jatorri nazionala, soziala, etnikoa… 

Gerora, Kulturen arteko Bitartekari tzarako programaren bidez (min tzagai dugun honen bidez, ale-
gia), instituzioek agindutako hura bete dadin berma tzeko gu txieneko oinarriak finkatuz joan gara,
urra tsez urra ts, betiere kontuan hartuz bat etorri behar zutela gure autonomia-erkidegoan unean-
unean izan diren immigrazio-planetan eta -estrategietan ezarritako prin tzipioekin, eta bat etorri
behar zutela, halaber, zerbi tzu honi dagozkion beste lan-arloekin. 
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Esku har tzeko metodologia eta ikuspegia.- Hona iri tsita, Bil tzen zerbi tzuak kulturen arteko
bitartekari tza gara tzeko finkatuak dituen fun tsezko zenbait prin tzipio azal tzea komeni da; batik
bat, esku-har tzeetarako ikuspegiari dagozkionak: 

Preben tzioa eta eralda tzea izango dira beti helburu esku-har tzeetan, eta komunitate-ikuspegitik
jokatuko da. Alderdi kulturalek istilu handi samarrak eragiten dituztenean hartuko da esku, bal-
din eta istilu horiek harremanak nolabait baldin tza tzen badituzte, azaleko ezaugarri bereizleeta-
tik haratago, edota herritarrek gizarteaz duten per tzepzioan interpretazio hori badago, arau honi
jarraituz jokatuko baita beti: gerta liteke per tzepzio jakin batek egiaz gerta tzen denarekin zeriku-
sirik ez izatea, baina egiaz ditu ondorioak tartean direnengan. Eta horrek larri asalda tzen du
«etnikoki edo kulturalki bestelakoak diren taldeen eta per tsonen» arteko bizikide tza (Giménez
Romero Carlos).

Dena den, Bil tzen zerbi tzuak kulturen arteko bitartekari tzarako programaren bidez zer lan egiten
duen ulertuko bada, fun tsezko deri tzogu irakurleak kulturen arteko bitartekari tza horren barruan
diren oinarrizko alderdiak azal-azaletik bederen ezagu tzea, hala nola kon tzeptua bera, fun tzioak
eta zenbait muga, besteak beste. Ezinezkoa da alderdi horiek guztiak artikulu honetan sakon
azter tzea, baina luze eta zabal landu dituzte gai horretan aditu diren egileek.

Kulturen arteko bitartekari tza: kon tzeptura hurbilketa bat

Kulturen arteko bitartekari tza kon tzeptuaren definizio ugari daude, baina guk bi azpimarratuko
edo gomendatuko genituzke. Bata, Desenvolupament Comunitari fundazioak eta Andalucía
Acoge federazioak 2002an emana, hauxe: «Gure ustez, kulturen arteko bitartekari tza baliabide
profesionalizatu bat da, eta hauxe du helburu: lurralde jakin batean batera bizi eta kultura bate-
koak edo gehiagotakoak diren per tsonen edo taldeen arteko komunikazioa, harremana eta inte-
grazioa hobea izan dadin lagun tzea». Bestea, berriz, Giménez Romero Carlos irakasleak emana,
hauxe: «Gure ustez, kulturen arteko bitartekari tza –edo testuinguru plurietniko edo kulturaniztu-
netako bitartekari tza soziala– hirugarren batek edo ba tzuek egoera-mota jakin ba tzuetan parte
har tzeko modalitate bat da; hemen, hirugarren horiek kultura-aniztasun nabarmenekoak diren
egoera sozialetan har tzen dute parte, helburu hauek lor tzeko: tartean diren alderdiak elkarrenga-
na hurbil tzea eta Bestea onar tzea, elkarren arteko komunikazioa gerta tzea eta elkar uler tzea,
elkarbizi tza zer den ikastea eta lan tzea, gatazkak erregula tzea eta egoki tzapen instituzionala
gerta tzea, etnikoki edo kulturalki bestelakoak diren eragile sozial edo instituzionalen artean».

Fun tsezko elementuetan bat datoz bi definizioak, eta ildo horretatik, kulturen arteko bitartekari -
tza, jarduna bera, preben tzioaren, berriz heztearen edo eralda tzearen aldetik plantea daiteke
(baina ez gara agiri honetan horietako bakoi tzak zer dakarren azter tzen). 

Adierazi berri ditugun kon tzeptu horietatik garbi ondoriozta tzen dira, zalan tzarik gabe, kultura-
niztunak diren testuinguruetan bitartekari-lanetan ari direnen oinarrizko eginkizunetako ba tzuk.
Ez gara orain horietan sartuko, baina bai gomendatu nahi genizueke horiei buruzko bibliografia
irakur tzea, arlo horretako profesionalek egin ohi dutena hobeto koka tzeko baliagarria denez gero. 

Integraziorako eta Kulturen arteko Bizikide tzarako Euskal Zerbi tzukook (Bil tzen) ikuspegi inte-
gral batetik eta komunitate-ikuspuntutik begiratuta hel tzen diegu eginkizun horiei. Hurrengo
lerrootan, kulturen arteko bitartekari tzarako programan bizikide tza susta tzeko esparruaren
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barruan ditugun lan-ildo nagusiak laburbil tzen saiatuko gara, eta lehentasunezkoak diren bost
mul tzo handitan bilduta azalduko dizkizuegu, eguneroko jardunean sortutako kasuistika osoa
deskriba tzen hasi gabe.

I. ILDOA. Herri-hirietako eremu publikoen erabilera sozialak

Azken urteotan, eremu publikoetan (plaza, parke, kirol-eremu, kale eta abarretan) jatorriz etorki-
nak direnak egotea bizikide tzaren aldetik sortu ohi diren arazoetako bat izan da Euskadiko herri-
hiri askotan, horrelako lekuetan egote hu tsagatik, ba tzuetan, eta eremu publiko horiek erabil -
tzeko moduagatik, besteetan. Leku askotan eta askotan, gizarte-gatazka liskar i tzeletara iristerai-
nokoa izan da, eta bizikide tza, jakina, nabarmen gu txitu da halakoetan. 

Gizarteak, oro har, eta tokian tokiko administrazioek, herritarrek nahiz erakundeek oso per tzep-
zio eta jarrera desberdinak eraku tsi eta hartu dituzte gai horri buruz. Baina auzia oso da garran -
tzi handikoa, eta horretaz ohar tzeko aski da Espainiako lurralde osoan gizalegeari, bizikide tzari
edo eremu publikoei buruzko zer eta zenbat udal-ordenan tza dauden azter tzea eta zenba tzea.

Eremu publikoen erabilera are korapila tsuagoa bihur tzen da kirolarekin lotutako lekuak direne-
an, eta areago, kirol-eremu horretan jende tza bil tzen bada, eguneko denbora-tarte luze batez
edota gaueko lehenbiziko orduetan, eta batik bat, ekainetik irailera bitartean. Gertatu dena ez da
elkarren bizikide bihur tzea, baizik eta, besterik gabe, «modu bake tsuan baina ho tz leku berean
izatea» (Torres Pérez Francisco).

Gure asmoa ez da artikulu honetan arazo-mota guztien alderdi guztiak deskriba tzea, baizik eta
Bil tzenekook zer ikusten eta lan tzen ari garen nolabait konta tzea. Egoerak laburbil tzen saia tzea
ez da oztopo eremu publikoaren erabilerari eta per tzepzioari dagokionez aztergai dugun auzi hau
zein garran tzi tsua den ohar tzeko, testu honetan ikus daitekeenez: 

«Hiri metropolizatu, erregionalizatu eta globalizatuak, azaletik bederen, i txura ona du: badirudi
onurak ugaritu egingo direla, hiriko askatasunak optimizatu… Baina dinamika ba tzuk, indar han-
dikoak, kontrako noranzkokoak dira. Horietako bat beldurra da, beldurrez egotea. Beldurrez ego-
tea ziurgabetasun global nahiz tokikoengatik, herritarrok gainean ditugun meha txuengatik, indar-
keria zehaztugaberen bat paira tzeko eta etorkizunean ingurumen-hondamendiak gertatuko dire-
lako horiengatik. Beldurrez egotea enpleguaren egonkortasunik ezagatik eta diru-sarreren eska-
siagatik. Beldurrez egotea estatus legalagatik, ba tzuk, eta estatus sozialagatik, besteak, enple-
gua bezain ezegonkorrak biak. Beldurrez egotea muga zeha tzik gabeko hiri-eremutan bizi -
tzeagatik, e txebizi tzarik bermatuta ez izateagatik, integrazio ezagatik. Beldurrez egotea besteek
zer egingo, ezezagun eta bestelako direlako, urri diren ondasunengatik lehia tzen direlako, eraso -
tzaile gerta daitezkeelako. Besteen beldur izateak segregaziora garama tza, eta harresiak sortuz
nork bere burua bereizteko eta babesteko irrikarekin ba tzen da. Ez hirian babesteko, baizik eta
hiritik babesteko. Horren emai tza joera anomiko izugarriko hiri bat da, baina ez hainbeste hirian
errorik gabeko kolektiboak egotearen ondorioz, integraziorako eta bizikide tzarako jarraibideekiko
arro tz diren kolektiboak egotearen eraginez, baizik eta herritar ongi finkatuek hirian beren pribi-
legio-estatusa gal tzeko beldur izaten dituzten erreakzio sozial eta politikoen ondorioz». (Jordi
Borja, Miedos, segregación y mercado en la ciudad globalizada, “El miedo como principio orien-
tador del urbanismo”).
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Bil tzen, alde horretatik, hainbat alderdi lan tzen eta adosten aritu da, aniztasuna kudea tze hori
tartean diren tokiko erakundeekin elkarlanean egiteko, fun tsean. Landu diren eginkizunen arte-
an, hauek dira nagusiak: batetik, herri-hirietako eremu publikoen erabilera sozialari dagokionez
aniztasuna kudea tzeko ereduari buruzko aholkulari tza sistema bat sor tzea edo sendo tzea, eta
alde horretatik, tokiko erakundeekin lanak koordina tzeko sistema bat diseina tzea, finan -
tziaziorako eredu partekatu bat proposa tzea, komunitateen arteko liskarrek-edo eraginda sor dai-
tezkeen larrialdi-egoeretan esku har tzeko mekanismo bat diseina tzea, eta abar; eta bestetik,
Familia Politikarako eta Gizarte Garapenerako Zuzendari tzaren eta tartean diren tokiko erakun-
deen artean sarean lan egiteko sistema bat sendo tzeko ahalegina egin dugu, aldian behingo lan-
mahai egonkor bat sortuta, eta esku har tzeko eredu bat adostu da, oinarri komunekoa, baina uda-
lerri edo leku bakoi tzeko berezitasunak kontuan hartuz tokian tokikora egokitua.

Zenbait alderdi gara tzeko daude oraindik, hala nola herri-hirietako eremu publikoen erabilera
sozialak kudea tzeari buruzko dokumentazio-fun ts bat sor tzea eta kudea tzea, eta jardunaldi tek-
niko berariazkoak antola daitezen susta tzen jarrai tzea, zenbait alditan eginda bezala, errazago
izan dadin Espainiako beste autonomia-erkidego nahiz tokiko erakunde ba tzuen esperien tzien
berri jakitea, bai eta gai honi dagokionez garran tzi tsuak izan daitezkeen Europako beste hiri
handi ba tzuena jakitea ere. 

II. ILDOA. Immigrazioa, kirola eta integrazioa

Jatorriz etorkin direnen artean, harremanak izateko eta bizikide tzarako fun tsezko jardunetako bat
bihurtu da kirola. Bertako talde minoritarioek topalekuak sor tzeko bitarteko gisa erabili izan dute,
eta horretarako bitarteko nagusietako bat zaie, gainera, kirol hu tsaz askoz haratago. Topaleku eta
aisialdirako gune dira fun tsean, norberaren jatorriarekin lotutako identitate-sentimendua birsor -
tzeko eremuak, elkarri informazioa emateko, elkartasuna erakusteko eta abarrerako lekuak, eta
gizabanako nahiz kolektibo moduan dituzten hainbat premia eta alderdiri eran tzuten diete. 

Integraziorako arda tzetako bat bihurtu da kirola, beraz, eta ugaritu egin dira lehiaketak, baina
leku desegoki samarretan egin ohi dira eskuarki, bai azpiegiturei bai leku horiek erabil tzeko
moduari dagokionez, eta horrek arazoak ekarri ohi ditu besteekiko harremanean, hala nola auzo
horretan bizi diren gainerako herritarrekin, auzo-elkarteekin, tokiko agintariekin (herri-segurtasu-
nekoak, bidezainak, kirol-arduradunak, etab.), guraso-elkarteekin… 

Horri guzti horri, ba tzuetan, alkohola edatea gehi tzen zaio, edota kaleko sal tzaileak, ho ts-ku -
tsadura, etab. Eta horrelakoen eraginez, ugaritu egiten dira jarrera arrazistak eta xenofoboak kiro-
la modu informalean egiteko leku horien inguruan, lehiazko kirolari berezkoak zaizkion ten tsio-
uneak tartean direla. 

Kirol-jardun horiek kultura- eta kirol-zirkuitu normalizatuetan sar daitezen lagun tzea eta behar
bezala kudea tzea ezinbesteko betebeharra da.

III. ILDOA. Erlijio-aniztasuna eta horren proiekzio publikoa

Erlijio-agerpen publikoek berealdiko mesfidan tza sor tzen dute berez, horrelakoek dakar tzaten
alderdi sozial, ekonomiko eta kulturalengatik, eta zenbait kolektiboren erlijio-agerpenek, are
gehiago. Horrelakoen aurrean jarrera ez da inolaz ere berdina izaten, zer udalerri den, zer erlijio-
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elkarte den, etab. Zenbait erlijio-ohiturak eta haiek ondorioek, baina, ten tsio sozial handia era-
giten dute herritarren, komunitateen, erlijio-taldeen eta tokiko agintarien artean, baita autono-
mia-erkidegoetako agintarien artean ere. Erlijio-agerpen ba tzuekin lotuta herritarrek oro har
dituzten per tzepzioak eta imajinario kolektiboa haserre- eta gatazka-iturri dira gaur egun, ia beti-
danik izan den bezala.

Eskubidea aitortua izateak baina eskubide hori balia tzeko aukerarik ez eduki tzeak edukiz hu ts
uzten du. Zenbait auzotan zaila gerta tzen ari da erlijio-talde ba tzuen erlijio-asmoak eta auzo
horietako bizikide tza batera tzea, erlijio-jardunetako lekuak herri-hirietako eraikinetako beheko
lokaletan jar tzeak edo jarri nahi izanak eraginda. 

Gai horrekin lotutako aholkulari tza- eta bitartekari tza-prozesu gehienak immigrante-taldeak
lagun tza eske etor tzearen ondorioz sortu dira, eta horrelakoetan, erlijio-askatasunerako eskubi-
dea baliatu nahi izan dutenean oztopo ugari jar tzen zaizkiela esanez eta horrek bul tzatuta etorri
zaizkigu gehienetan. Oztopo horiek, eskuarki, gai hauekin lotuta egon ohi dira:

• Gur tzarako lekuak zabal tzeko behar diren udal-lizen tzietarako izapideak egitea.
• Kolektibo moduan edo gizabanako gisa leku publikoetan erlijio-ikurrak erakustea.
• Udal-ekipamenduak erlijio-ekitaldietarako erabil tzea. 
• Erlijio-talde minoritarioek beren sinesbidean seinalatuak diren egunetan kalean erlijio-

ospakizunak egitea.
• Etab.

Bil tzenen, kulturen arteko bitartekari tzarako programan, aholkulari tza orokorra izan dugu arda tz
nagusiki, gizarte-gatazkak eta -istiluak areago tzea saihestearren. Ba tzuetan, tokiko erakunde ba -
tzuek hala eskatu eta antolatuta, bitartekari tzan zuzenean jardun behar izaten duten administra-
zio-langileei gai horri buruzko prestakun tza ematea izan da gure lagun tza (hala nola udal tzainei,
hirigin tza-saileko langileei…). Horrelakoetan, Bil tzeneko teknikariek eman izan dituzte
prestakun tzarako ikastaroak, gai horretan aditu diren kanpoko kolabora tzaileen lagun tzarekin ere
bai, ba tzuetan. Bestalde, gaiari buruzko sen tsibilizazioa susta tzeko jardunaldi teknikoak ere
antolatu izan ditugu (ikus Immigrazioari eta integrazioari buruzko III. jardunaldiak: kultura- eta
erlijio-aniztasuna, Ikuspegirekin elkarlanean 2013ko azaroan antolatua, eta Bilbao hiri interkul-
turala, II. jardunaldiak, Bilboko Alhondigan 2011n antolatua).

IV. ILDOA. Immigrazioa modu orokortuan kriminaliza tzearen aurkako borroka

Jatorriz etorkin direnek egindako delitu eta hu tsegiteen proiekzio sozialak, baita arau-hauste
administratiboak baino ez direnen proiekzioak ere, erabat premiazko bihur tzen du immigrazioa,
kaleetako segurtasunik eza eta delituak elkarren artean lo tze hori kudea tzea; alderdi horiek guz-
tiek hein handi batean komunikabideetan-eta dute oihar tzuna. Alde horretatik, inoren jokabide-
ak kolektibo minoritario bati ez egoztea da landu nahi dena (jokabide indibidualak ez orokor tzea,
alegia), eta saihestea, halaber, talde minoritarioren bateko kide tzat jo tzen den norbaitek (edo
bere burua halako tzat jo tzen duen batek) uztez arau-hausteren bat egin duela-eta (arau-haustea
eremu penalekoa bada, batik bat) gizartean sortutako ten tsio-une horietan etnikoki edo kultural-
ki bestelakoak diren taldeen artean gatazka sozialik batere sor dadin. 

Horrelako egoerak larritasun edo kezka sozial handia eragin duten delituen aurrean sor tzen dira
batik bat, eta delituak komunikabideetan oihar tzun nabarmena eduki izanarekin lotuta egoten
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dira askotan. Horrelako prozesuetan, ezinbestekoa da egoerari aurrea har tzeko gu txieneko estra-
tegia bat izatea, liskarrik ez dadin gerta zenbait buruzagik bul tzatuta, horrelako uneak inpunita-
terako eta kriminalizaziorako aukera bikainak iruditu zaizkiela-eta, manifestazioak eta kon -
tzentrazioak erabiliz arrazismoaren eta xenofobiaren aldeko apologia egiteko.

Horrelako gertaeren ondoren, izan ere, kon tzentrazio eta manifestazio publikoak antolatu ohi
dira, kolektibo ba tzuk beste ba tzuen aurrean/kontra jarrita. Ugaritu egiten dira kolektibo jakin ba -
tzuei buruzko zurrumurruak, per tzepzio okerrak eta estereotipoak, delituzko ekin tza ba tzuekin lo -
tzen dituztenak. Areagotu egiten da komunitate oso bat errudun ikusteko joera, eta nabarmen
gu txi tzen da bizikide tza. 

Eremu honetako lagun tzei dagokienez, prestakun tzarako edukiak lan tzen ari gara, modulutan
banatuta, jatorrizko testuinguru nazionaletan polizia-jardunaz duten per tzepzioaz, egituraz eta
errealitateaz, eta bestalde, sen tsibilizaziorako prestakun tza-moduluak presta tzen ere badihardu-
gu, polizia-agenteek gaur egun gizartean den kultura-aniztasunaz inolako orokor tzerik egin deza-
ten saihesteko, eta horrela, kolektibo minoritarioekin lotutako aurreiri tzi eta estereotipo oro sai-
hesteko. 

V. ILDOA. Immigrazioa, hirigin tza eta kon tsumoa

Atal honetan, kolektibo minoritarioetako kideek negozioak zabal tzen dituztenean eta bezeroak
fun tsean kolektibo horretakoak izan ohi direnean auzoetan sortu ohi den haserrearekin-edo lotu-
tako prozesuek eragiten duten kezka edo larritasun soziala izango dugu aztergai; oro har negozio
etniko deri tzenek eragindakoa, hain zuzen (tabernak, jate txeak, dendak, telefonotegiak, etab.).
Eskuarki, alderdi hauekin lotuta egon ohi dira arazoak: negozioak ingurune jakin horretan jarri
izana, leku horiek zenbait komunitateren edo talderen aisialdirako gune edo leku kolektibo bihur -
tzea. Arazo-iturri izan ohi da, halaber, kolektibo minoritario horietakoak ez direnek negozio edo
eremu horietan sar tzeko zailtasunak izatea, horrek i txuraz leku bazter tzaile bihur tzen dituenez
gero. Beste arazo-iturri bat, per tzepzioaren aldetik behinik behin, honelakoekin lotuta egon ohi
da: udal-lizen tziak eduki tzea edo ez eduki tzea, ordutegiak, sal di tzaketen produktuak eta gai
horri buruzko arauketa, negozioen titulartasuna eta titularrak identifikatuta egotea, inguruan
diren an tzeko negozioei egiten dieten lehia ekonomikoa, ho ts-ku tsadura, etab.

Alderdi horiek guztiek hamaika desadostasun eragiten dute negozio horien erabil tzaile direnen
eta gainerako herritarren artean, eta arazook berez zerikusirik ez badute ere elkarren artean talka
egiten duten kultura-elementurik ezeinekin, gertakari horiei buruz gainerako herritarrei helaraz-
ten zaien per tzepzioa maiz askotan orokortu eta komunitate osoari egozten zaio, eta gai jakine-
kin lotutako arazo zirenak kolektibo osoekin lotutako arazo bihur tzen dira. Azkenean, talde ba -
tzuk beste ba tzuen aurka jar tzea ekar tzen du horrek, bakoi tza jarrera autobazter tzaile batean
jarrita, eta aurkari tza horretan, ba tzuk, jatorriz bertakoak direla esanez eta fun tsean horretan
oinarrituta, herritar ororen betebeharrak exiji tzen hasiko zaizkie besteei. 

Programa honen asmoa da, besteak beste, arazo horiek kudeaketa-prozesu normalizatuetara
bidera tzea, unean-unean egoki den informazio administratiboa emanez, arazo gehien eragin di -
tzaketen leku edo negozioei jarraipen berezia eginez, zenbait ingurutan sen tsibilizazio sozialera-
ko prozesuak sustatuz, eremuz eremu gai horri buruzko diagnostikoak egiteko lan-mahaietan
parte hartuz, esku-har tze diagnostikorako proposamen metodologikoak eginez, eta horiek egin
ondoren esku har tzeko programak diseina tzen lagunduz.
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Bestalde, jatorri jakin batekoak direnak horrelako lekuetan bil tzeari buruzko per tzepzioak modu-
latu nahian ere ari gara lanean, tartean diren etorkinen jatorrizko testuinguruetan zenbait aisia-
errealitate sozializatuz, eta etorkinei iri tsi diren herrialdean ezar tzekoak diren arauak jakinaraziz
eta haiekiko sen tsibilizatuz.

VI. ILDOA. Bitartekari tzako esku-har tzea muturreko kalteberatasuneko prozesu indibidualetan

Ezbairik gabe, ildorik askotarikoena da hau, hamaika kasu- eta arazo-mota sar tzen baita hemen;
eremu ugariri eragiten die, jende asko izan daiteke lagun tza-mota honen har tzaile, asko dira tar-
tean diren erakundeak, etab. Ildo honetako esku-har tzeak ohiz kanpokoak dira, a priori behin tzat
ez baitira komunitarioak; ho ts, aldi berean subjektu ugariri eragiten dieten zerbait. 

Beste profil profesional ba tzuei lagun tze aldera esku hartu beharra ikusi ondoren sortutako pro-
zesuak dira (hezkun tza-alorrekoei, gizarte-gaiekin lotutakoei, osasun-sistemakoei, lan-orientabi-
de juridikokoei…). Lan tzen diren gaiak era askotakoak dira; ia kasuistika bera bezainbat. Urte
hauetan jasotako eskaerak hain dira ugariak eta gaiaren aldetik askotarikoak, leku faltagatik eta
artikulu honen xede ez delako gu txi ba tzuk aipatu baizik ez baitut orain egingo. Hona adibide
modura ekarriko ditudanak eguneroko errealitatearen isla dira nolabait, eta garbi ikusaraziko
digute kulturen arteko bitartekari tzak per tsonei modu integralean lagun tzea duela fun tsean hel-
buru eta horrek maiz askotan hainbatetan aipatutako egoki tzapen instituzional hori eska tzen
duela (Giménez Romero Carlos).

Lehenago esanda bezala, bizi tzako arlo guztiak har tzen ditu barruan, baina OSASUNAREKIN
lotutakoak bereziki garran tzi tsuak izan ohi dira. Esate baterako, organo-emateak eta -transplan-
teak, minbiziak jota fase terminalean dauden gaixoak, etorkinei iri tsi diren herrialdean osasun-
larrialdi bat sortu zaiela-eta jatorrizko herrialde ba tzuetan dokumentazio medikoarekin lotuta
egin beharreko gestioak, eta zenbait taldek beren kultura- edo/eta erlijio-tradizioari jarraiki hil
ondorengorako dituzten errituak. 

Bereziki azpimarra tzekoak dira, oso larriak direlako eta per tsonen osasunarekin eta segurtasuna-
rekin lotuta daudelako, emakumeren bati sexu-organoa mutila tzeko arriskua egonik gertaerari
aurrea har tzearekin lotutako egoera bakan baina garran tzi tsuak.

ZUZENBIDEAREN ALORREAN, gai hauekin lotutakoak dira nabarmen tzekoak: adingabekoen
babesa; familiaren ikuskera; elkar babesteko sistema eta kode kulturalak; genero-indarkeria eta
jatorrizko herrialdeetan familia barneko harremanetan indarkeria-mota hori betiko tzea; errolde-
tan izena eta datuak emateko, seme-alabatasuna aitor tzeko, senide-loturak ziurta tzeko eta
identifika tzeko sistemak; larrialdi humanitarioko egoera ba tzuetan erakunde kon tsularrekiko
harremana, etab. 

HEZKUN TZAREN ALORREAN, hauek azpimarratuko genituzke: zenbait ikaslek erakusten duten
egoki tzeko premia, hezkun tza-sistemen berri jakitea, gurasoen eta ikaste txearen artean sor tzen
diren gatazkak (batik bat, erlijio-sinesmenekin lotuta), diskriminazio-egoerak sortu izanarekin
lotutako arazoak (diskriminazioak dituen alderdi ugarietatik), hizkun tza-egoki tzapena, etab. 

Aipatu berri ditugun arlo horietan azaldutakoak adibideak baino ez dira, inolaz ere ez zerrenda
zeha tz bat; kulturen arteko bitartekari tzan dihardugunon eguneroko errealitatea erakustea beste
asmorik ez dute.
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Egoera horiek, denak ere indibidualak, behin baino gehiagotan gertatu dira ba tzuetan, zenbait
unetan, zenbait erakunde, leku eta eremutan, zenbait laguni. Alde horretatik, aholkulari tza ema-
ten dugu zenbait alderdirekin lotuta, hala nola jatorrizko testuinguruaren ezaugarriei buruzko
ezagu tza, arretarako sistema publikoaren egitura, migrazio-fenomenoaren errealitatea, botere
publikoen esku-har tzea eta mugak, dokumentazioarekin lotutako gestioak, familietan, komunita-
teetan eta abarretan esku har tzeko jarraibideak, etab. Bestalde, zuzenean esku har tzea dagokien
langileak gero eta gaiagoak izan daitezen susta tzea ere badugu helburu, eta horretarako,
bitartekari tzako esku-har tzeetarako beharrezkoa den prestakun tza ematen dugu, sen tsibilizazioa,
etab.

VII. ILDOA. Esku-har tze komunitarioa etorkinen elkarteetan

Etorkinen elkarteen barneko gatazkak bizikide tzarako erronka nagusietako bat izan ziren hasie-
ratik. Buruzagi tza-arazoak direla-eta elkarteen barruan sor tzen diren tirabirek askotan gainditu
egiten dituzte elkartearen beraren barruko mugak, eta gizartean proiekta tzen dira, instituzio eta
erakunde publiko nahiz pribatuen bidez. Berez, jokabide eta gertakizun hori giza talde orori ego -
tz dakioke; baina gertatutakoaz sor tzen den iri tzi soziala oso bestelakoa izaten da horrelako ara-
zoak zer elkartetan gertatu diren: jatorriz etorkin direnen elkarteetan edo, ai tzitik, jatorri horre-
takoak ez direnen elkarteetan.

Jatorrizko herrialdean zenbait talderen artean dauden gatazkak Euskadira ekar tzeak, barne-
gatazkek, zenbait per tsonaren protagonismoak eta lidergoak, emakumezkoen lidergoak, interes
per tsonalak eta elkartearen interesak nahasteak, kudeaketa gardentasunez egiteko zailtasunek,
fun tzionamendua demokratikoki urria izateak eta etnifikazioak, besteak beste, etorkin-elkarte are
atomizatuagoak sor tzea dakar, beste ondorio ba tzuen artean. Elementu horiek guztiek, azken
batean, zenbait etorkin-elkarteri buruzko per tzepzio  txarra izatea dakar luzarora, bai eta per -
tzepzio  txar hori erreferen tziazko komunitate osora proiekta tzea ere. Gainera, horrelako elkarte
askok jatorrizko herrialdeari edo jatorrizko talde nazionalari esplizituki erreferen tzia egiten dion
izen bat izaten dute formalki, eta horrek are gai tzagoa bihur tzen du haiei buruzko per tzepzioa.

Urte hauetan, zenbait alditan sortu da azaldu berri dugun arazo- eta errealitate-mota horretan
bitartekari-lanak egiteko beharra. Arazo horien sorburua ez da berez talka kulturala, ezta jatorri
nazionalarekin, etnikoarekin edo an tzekoren batekin lot daitekeen ezer, baizik eta, batez ere,
hainbat alderdi eta egoera batik bat sozial; baina, hala eta guztiz ere, elementu horietatik askoz
haratagoko oihar tzuna izaten dute gizartean, eta azkenean, zenbait talderen irudi kolektiboan
eragiten dute. 

Alde horretatik, horrelako auziei hel tzea eta horrelakoak kudea tzea egokitutakoan, esku-har tzeak,
aholkulari tzak eta lagun tzak dakarren erronketako bat auzi-mota horrek daukan alderdi mediati-
ko i tzelean da tza; horrelakoek izaten duten oihar tzunak zuzenean eragiten du gizarteak talde
horretaz eta immigrazioaz duen per tzepzioan, eta sendotu egiten ditu zenbait topiko, zurrumu-
rru, estereotipo, etab.

Elkarteek beraiek hala eskatuta sortu dira prozesu guztiak, eta erakunde publikoen eguneroko
kudeaketan molda tzea ez dela zeregin erraza ikusten dutenean etor tzen lagun tza eske, bide judi-
zialera jo tzeko aukera a priori erabat alde batera u tzita (garesti izan ohi delako), batetik, eta era-
kunde berean aurkako jarrerak dituztenekin harremana erabat eten dadin saihestu nahian, bes-
tetik. Ezin ahan tz dezakegu etorkin-elkarteetako kide gehienak (eta esanda bezala elkarte atomi-

298

Immigrazioa eta krisiaren eragina

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:46  Página 298



zatuak dira gehienak) zona geografiko beretik etorriak izan ohi direla; jatorrizko herrialdean talde
etniko berekoak ziren, maiz askotan herri berekoak ere bai, eta gertatu ere gerta tzen da familia-
lotura zuzenak ere izatea. 

Horrelako prozesuetan, hauxe izaten da helburua, besteak beste: autogestiorako gaitasun oroko-
rra lor tzen lagun tzea (autogestioaren alderdi ugarietatik), eta batik bat, emakumezkoak lidergo-
rako presta tzea, bai zuzenean, bai horretarako berariazko ardura duten erakundeetara bideratu-
ta. 

Aurreko ataletan azaldu ditugun lan-ildo guztiak elkarren osagarri dira, arazo-mota guztien alder-
di ugariak nahasi egiten baitira elkarren artean. Komeni da esatea, beraz, aholkulari tza-lanek,
lagun tzek edo esku-har tzeek egoerari buruzko ikuskera orokorra eska tzen dutela, bai eta auziak
zenbait ikuspegitatik azter tzea ere, irtenbide integralak ikustera eta proposa tzera iri tsiko bagara.
Horregatik, bitartekari tzaz gain, beste jardunbide osagarri ba tzuk ere identifika tzen ditugu
Integraziorako eta Kulturen arteko Bizikide tzarako Zerbi tzu honetan, hain zuzen ere preben tzioa
berma tzeko eta indar tzeko baliabide modura, ba tzuetan; ezinbestekoa eta gure lanaren arda tz
baita preben tzioa. Tartean, besteak beste, arlo hauek: Prestakun tza, Aholkulari tza, Informazioa
eta Dokumentazioa, eta Elkarteak indar tzea.

Aztergai dugun errealitate konplexu horren aurrean, kulturen arteko bitartekari tza ez da panazea,
eta horregatik, gogoeta xume hauek amaitu aurretik ezin u tz dezakegu aipatu gabe guztiz gomen-
dagarria dela KULTUREN ARTEKO BITARTEKARI TZARI zer MUGA nagusi ego tzi ohi zaizkion
irakur tzea. Azpimarragarrienak, hauexek: delituzko ekin tzak, fun tsean borondatezkoa izatea,
bitartekari-lanetan dabilena kolektibo soziokultural bateko kide ere izatea, bitartekari-lanetan
dabilenak bere jardun profesionala erakunde baten barruan egitea, etab.

Eztabaidarako zenbait gai

• Egokia ote den tokiko bitartekari tza-zerbi tzuak sor tzea, kontuan izanda Bil tzen zerbi tzua ez
dagoela sortuta tokikoan zuzenean esku har tzeko, baizik eta bigarren maila batean aholku
emateko, eta mugatuta dagoela hainbat alderditatik: langile espezializatuen kopurua, aurre-
kontua, erreferen tziazko eremu geografikoa EAE osoan, etab. 

• Beharrezkoa ote den esku-har tzeak koordina tzeko protokolo publiko bat sor tzea eta gizartera -
tzea, talde ba tzuek beste kolektibo kultural minoritario ba tzuen aurka antolatutako manifes-
tazioekin lotuta sor daitezkeen larrialdi sozialeko egoeretarako. 

• Beharrezkoa ote den protokolo publiko bat sor tzea arrazoi humanitarioengatik bereziki kal-
teberatasun-maila handikoak diren egoeretan esku har tzeko: minbiziak jota fase terminale-
an dauden gaixoak, lan-istripuren bat gertatu eta biktimaren batek Euskadin seniderik ez
izatea, hileta-errituak, jatorriz a tzerrikoak diren adingabekoak abandonatuak izatea, etab.

299

Immigrazioarekin loturiko hainbat gairi buruzko artikuluak

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:46  Página 299



Oinarrizko bibliografia

GIMÉNEZ ROMERO, C. (1997): "La naturaleza de la mediación intercultural", in Revista de
Migraciones, 2, 125-159.

GIMÉNEZ ROMERO, C. (2001): “Modelos de mediación y su aplicación en mediación inter-
cultural”. In Revista Migraciones 10. Madril: Universidad Pontificia Comillas. 

ANDALUCÍA ACOGE (1996): El acercamiento al otro. La formación de mediadores intercultu-
rales. Sevilla: Gizarte Gaietarako Saila, Gizarte Ekin tzako eta Gizartera tzeko Zuzendari tza
Nagusia, Andaluziako Junta .

SIMO, C. y TORRES, F. (2006): “La inserción urbana de los inmigrantes y su participación en
la ciudad”, en C. Simo y F. Torres (eds.), La participación de los inmigrantes en el ámbito
local. Valen tzia: Editorial Tirant lo blanc.

“Los espacios públicos en la ciudad multicultural: reflexiones sobre dos parques en Valencia”
in Puntos de vista. Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia
(Madrileko Udala), 1 (2005eko maia tza), 33-49.

BORJA, Jordi; CASTELLS, Manuel (1997): Global y Local, Taurus, Madrid, 2004 (ingelesezko
ber tsioa, Earthscan, Londres, 1997).

BORJA, J. eta MUXÍ, Z. (2001): Espai públic: ciutat i ciutadania. Bar tzelona: Bar tzelonako
Diputazioa.

BORJA, J. (2001): Ciudadanía Europea. Bar tzelona: Península.

Immigrazioa eta krisiaren eragina

300

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:46  Página 300



1. Sarrera

Artikulu honetan, erlijio-aniztasunaren errealitatearen ikuspegi bat eraku tsi nahi dugu: gu -
txiengoan dauden erlijioena, hain zuzen ere. Helburu horrekin, testua bi ataletan banatu dugu:
alde batetik, sinesmen horien eta beren komunitateen errealitatea kuantitatiboki deskribatuko
dugu; eta bestetik, kapital sozialaren gaian sartuko gara, eta erlijioarekin eta immigrazioarekin
duen erlazioa aztertuko dugu. Horretarako, aribidean dagoen ikerketa1 batean bildutako informa-
zioa baliatuko dugu, ideia hau oinarri tzat hartuta: sinesmenen kapital soziala per tsona immigran-
teen integrazio-prozesuak errazten edo zail tzen dituen elementu bat da. Hortaz, zenbaitetan,
erlazio hori lagungarria izango da eta integrazioa erraztuko du; beste ba tzuetan, berriz, oztopo
izan daiteke integrazio horretarako. 

2. Euskal Herrian gu txiengoan dauden erlijio-komunitateei buruzko ikuspegi orokorra

Lan honen hasieran, Euskal Herriko erlijio-aniztasunaren ikuspegi orokorra aurkeztuko dugu, eta
gu txiengoan dauden erlijioen komunitate- eta kongregazio-kopurua eraku tsiko dugu. Talde horiek
kontabiliza tzean, gur tza-lekuez gain, sinesmen horiekin loturiko erakunde guztiak ere ain tzat hartu
ditugu; izan ere, askotan, komunitate desberdinek gur tza-leku berak dituzte.

Ondorengo taulan, EAEn zenbat erlijio-komunitate dauden adierazten da. Jasotako datuen arabe-
ra, gaur egun hamar erlijio-sinesmen daude, Eliza Katolikoaz gain. Gu txiengoan dauden sinesmen
horiek 241 gur tza-leku eta erlijio-komunitate dituzte. Sinesmen horiek bolumen desberdina dute:
Eliza Erreformatua eta Ebanjelikoak ditu komunitate gehien (komunitate guztien ia % 40), eta
ondoren Islama dago (% 22). Askoz beherago, komunitate budistak (% 7) eta Eliza Ortodoxoa (ia
% 5) daude. Zazpigarren Eguneko Eliza Kristau Adbentistak eta Baha’i Fedeak komunitate-kopu-
ru bera dute eta komunitate guztien % 3,7. Azkenik, honako hauek daude: Azken Egunetako
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Santuen Jesukristoren Eliza (% 1,6), Zein tziologia (% 1,2) eta Lectorium Rosacruciaruma
(% 0,4).

1. taula. Gu txiengoan dauden erlijio-komunitateak EAEn, erlijio-sinesmenen arabera sailkatuta. 2013.
urtea

Iturria: egileek egina

Sinesmen horietako biztanleria osoarekin
gerta tzen den bezala, komunitate horien
banaketa probin tziaka ez da berdina. Gu -
txiengoan dauden erlijio-komunitate gehien
dituen probin tzia Bizkaia da, guztiaren ia %
50 baitago probin tzia horretan. Ondoren,
Gipuzkoa dago (% 31) eta, azkenik, Araba
(% 19). Immigranteen banaketa lurralde
historikoka eta sinesmenka ia berdina da.

3. taula. Gu txiengoan dauden erlijio-komunitateen banaketa EAEn hiriburuka

Iturria: egileek egina.

Hortaz, Bilbon dago erlijio-komunitate gehien: hiru hiriburuetako komunitate guztien % 53. Hala
ere, Gasteizen komunitate gehiago daude (% 29,6) Donostian baino (% 17). Lurraldekako bana-
keta an tzekoa da, baina hiriburuka Gasteizek eta Donostiak alderan tzizko posizioa eta zifrak
dituzte. 

2. taula. Gu txiengoan dauden erlijio-komunitateen
banaketa EAEn probin tziaka
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SINESMENA KOPURUA
Ekialdetar Kristautasun Ortodoxoa 12
Kristautasun Erreformatua eta Ebanjelikoa 96
Zazpigarren Eguneko Kristau Eliza Adbentista 9
Jehovaren Lekuko Kristauen Eliza 36
AESJE-mormoiak 4
Lectorium Rosacrucianuma 1
Islama 54
Budismoa 17
Baha’i 9
Zientziologiaren Eliza 3
Guztira 241

PROBINTZIA KOPURUA
Gipuzkoa 75
Bizkaia 119
Araba/Álava 47
CAPV 241

Iturria: egileek egina.

SINESMENAK BILBAO GASTEIZ DONOSTIA
Ebanjelikoak 37 15 6
Jehovaren Lekuko Kristauak 8 1 3
Adbentistak 2 4 1
Mormoiak 1 1 1
Ortodoxoak 1 3 1
Islama 8 8 1
Baha’i 3 3 2
Zientziologia 1 2 0
Budismo 7 1 7
GUZTIRA 68 38 22
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Hiru hiriburuetan, sinesmen garran tzi tsuena Eliza Ebangelikoa da. Ondoren, komunitate musul-
manak daude; Donostian oso presen tzia  txikia dute, baina Gipuzkoako gainerako udalerrietan,
erlijio-komunitate eta -sinesmenek presen tzia handiagoa dute. 

1. mapa. Gu txiengoan dauden erlijio-komunitateen banaketa EAEn lurraldeka

Erlijio-sinesmenek hiriburuetan koka tzen dituzte gehienbat gur tza-lekuak eta komunitateak.
Mapetan ikusten den bezala, hiriburuetako eskualdeetan daude gur tza-leku gehienak (Bilbo
Handia, Donostia eta Arabako Lautada), baita elkarteak eta komunitateak ere. Eskualde horie-
tan, gu txiengoan dauden ia sinesmen gehienak daude, Donostian izan ezik.

Dena dela, badira beste sinesmen ba tzuk ere; esaterako, Zien tziologia (bi zentro ditu Bilbon eta
Gasteizen) eta Lectorium Rosacruciariuma (zentro bakarra du, Ordizian). Espazio horiek aukera -
tzean, ain tzat har tzen dira bide-sarearen egokitasuna eta erdiguneen erosotasuna. Hala ere, erli-
jio-komunitateek gero eta oztopo handiagoak dituzte zona horietan gur tza-lekuak ireki tzeko, eta
sektore ba tzuek gur tza-lekuak hirien kanpoaldera eraman nahi dituzte, ikusezintasun erlatiboa
bul tzatuz. Kokaleku makrourbanoetatik urrun tzen duten joera horiek sinesmenen asmoen kon-
trakoak dira. Izan ere, sinesmenek gur tza-lekuak agerian jar tzea nahi dute, gizartean integra tzeko
asmoa sendotu nahi baitute (Moreras, 2006:38). Administrazioek, hiri-lurraldearen planifikazioa
egitean, erlijioaren gaia ain tzat hartu beharko dute, gu txiengoan dauden erlijio-sinesmenek espa-
zioak eska tzen baitituzte beren gur tzak egiteko.
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3. Erlijioaren transformazioa eta aniztasuna

Ikerketarako bildutako eta aztertutako informazioan, Euskal Herriko erlijio-aniztasuna azter tzeko
zenbait fasetako elkarrizketak ditugu2. Elkarrizketa horietan egiaztatu dut erlijioa faktore garran -
tzi tsua dela, bai identitatearen definizioan edo birdefinizioan, bai munduko beste leku ba -
tzuetatik immigratu duten per tsonek gizarte berrian integra tzean. Faktore horrek zenbait ondorio
ditu prozesu horietan: ba tzuetan, lagungarria da, eta beste ba tzuetan, oztopo.

Elementu horiek azter tzen hasi aurretik, adierazi behar dugu erlijioak zer-nolako garran tzia duen
per tsona askoren tzat. Izan ere, gure gizartean errealitate hori aldatuz joan da bizi izandako seku-
larizazio-prozesuaren ondorioz, eta horrek eragina izan du erlijio-jardunen maiztasunean eta
inten tsitatean, bai eta, neurri  txikiagoan, erlijioari buruzko autodefinizioetan ere.

Euskal Soziometroak 2011ko ekainean bildutako datuen arabera, inkestatutako per tsonen %
21ek katoliko praktikante tzat definitu zuen bere burua. Inkestatuen % 41ek katoliko ez-prakti-
kanteak zela adierazi zuen. Beraz, erlijio katolikoa da erlijio nagusia, inkestatutako per tsonen
erdiek baino gehiagok adierazi baitute hori (% 62,2).

4. taula. Erlijioari buruzko autodefinizioaren ehunekoak euskal gizartean. 2011ko ekaina

Iturria: Euskal Soziometroa 46 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlari tzako Lehendakari tza.

Denboraren poderioz, katolikoen ehunekoak behera egin du, euskal gizartean gertatutako seku-
larizazio-prozesuen ondorioz, baina erlijiozaletasunak oraindik ere irauten du, zen tzu kultural
handiagoa duelarik, humus, sinbolismo eta egutegi normalizatu gisa, dimen tsio publikoan nahiz
pribatuan. Fenomeno horri Grace Daviek (1994) “believing without belonging” deri tzo: sine tsi
baina parte izan gabe; hau da, Jainkoarenganako sinesmena ez da desager tzen, baina bai
Elizarekin zegoen lotura handia alderdi instituzionalean.

Hala ere, datu horiek adierazten dituzten aldaketek agerian uzten dute gure gizartea erlijio-gaie-
tan bizi tzen ari den aniztasuna. Alde batetik, beren burua ateo edo agnostiko tzat dutenen ehu-
nekoak gora egin du, eta elkarrizketatutako per tsonen % 31 da. 

Erlijioarekiko lotura kulturala dugu batetik, eta erabateko interesik eza, bestetik, baina bada bien
arteko beste adierazle bat: beste erlijio bat dutenena, oraindik  txikia bada ere (euskal gizartea-
ren % 4). Kopuru horren barruan daude –oraindik hain urria den % 4 horretan– gu txiengoan dau-
den sinesmenetako per tsona fededunak, testu honetan aipa tzen ditugunak, hain zuzen ere. 

Aniztasun berri hori beste herrialde eta kontinenteetatik etorritako per tsonek areagotu eta berri-
tu dute. Per tsona horien identitateak era tzen dituzten elementuetako bat sinesmena da: immi-

2“Mundu aldakor honen gizarte- eta kultura-erronkak” diziplina askoko ikerketa-taldeko kidea, Eusko Jaurlari tzak A
kategoriako talde gisa onartua.

Nola definitzen duzu zure burua
erlijioaren alorrean?

Katoliko praktikantea 21
Katoliko ez praktikantea 41
Beste erlijio batean fededuna 4
Ateo edo agnostikoa 31
Ed/Ee 3
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granteek Euskal Herrian lehendik ere bazeuden sinesmenak dituztela, edo bestela, duela gu txi
arte Euskal Herrian ez zeuden sinesmenak dituztela. Alde horretatik, immigranteen etorrerak are-
agotu egin du lehendik ere bazeuden sinesmenetako erlijio-komunitateen kopurua (esaterako,
sinesmen katolikoa, latinoamerikar ugari etorri baita), baina immigranteek komunitate berriak
ere sortu dituzte, eta horrekin batera beste sinesmen ba tzuk azaldu dira. Ukaezina dirudi migra-
zio-fluxuaren gorakadak aniztasuna ekarri diola esparru honi, nazioarteko datuen arabera beste
esparru geografiko ba tzuetan gertatu den bezala. Izan ere, lotura estua eta sendoa sortu da immi-
grazioaren eta erlijio-aniztasunaren gorakadaren artean. Lehenago aipatu dugun bezala, gero eta
erlijio-a txikimendu gu txiago dago gure lurraldean, baina immigrante sinestun askoren tzat fedea
oso garran tzi tsua da, edo ezinbestekoa beren bizi tzetan.

Pérez-Agote eta Santiago soziologoek (2009) egiaztatu dute Espainiako estatura etorritako immi-
granteen erlijiozaletasun-maila, oro har, handiagoa dela bertako biztanleena baino. Horrez gain,
ohartu dira erlijioak askoz garran tzi handiagoa duela immigranteen bizi tzan, bertakoen bizi tzan
baino. Haien iri tziz, hori gertatu da, zalan tzarik gabe, bertako biztanleek sekularizazio-prozesu
zorro tza bizi izan dutelako, eta immigranteek, berriz, ez; hori dela eta, erlijioa askoz garran tzi -
tsuagoa da immigranteen bizi tzan, espainiarren bizi tzan baino (Pérez-Agote eta Santiago, 2009
in Pérez- Agote, A. 2012:39).

4. Erlijio-komunitateak. Erlijioa, immigranteak integra tzeko faktorea den aldetik

Beste herrialde ba tzuetako per tsonak etor tzea aberasgarria izan da Euskal Herriko erlijioaren
errealitaterako. Bi modutara gertatu da aberaste hori: batetik, lehendik ere bazeuden sinesme-
nen kide-kopuruak gora egin du, eta bestetik, erlijio-komunitate berriak sortu dira, lehendik zeu-
den sinesmenenak nahiz sinesmen berrienak. Gure lurraldean gu txiengoan dauden sinesmen
guztiek bizi izan dute beren komunitateen aniztasuna, eta islamaren eta fede ortodoxoaren
kasuan, adibidez, migrazio-fluxuen etorreraren ondorioz sortu dira. Denbora igaro ahala beste
errealitate bat ere suma tzen da: jatorriz euskaldunak diren per tsona ba tzuk komunitate berri
horietako kide egiten dira, erlijio horietara konbertituz.

Erlijio-komunitateek eginkizun garran tzi tsua dute immigranteen integrazioan, komunitateetako
kide egiten diren per tsonen kasuan, batez ere. Zenbait egilek (Warner eta Wittner –1998–;
Ebaugh eta Chafe tz –2000–) nabarmen tzen dute gur tza-lekuek eginkizun jakin bat dutela gizar-
tean eta kulturan, eta eginkizun horrek erlijio-jardunaren esparrua gaindi tzen duela. Halaber,
erlijio-komunitateek zeregin estrategikoa dute komunitate horietara lagun tza eske joaten diren
per tsonen tzat, eta horretarako ez dira ezinbestean komunitate horietako kide izan behar. Aurreko
bi kasuetan, erlijioak zeregin iragankorra edo iraunkorra izan dezake, eta bakarturik dagoen giza-
banakoari bitarteko egiturak eskain diezazkioke, gizartean integra tzeko eta marjinazioaren aurka
egiteko (Perotti, 1994:5 in Lacomba, 1996).

Hala ere, erlijio-komunitateek immigranteak gizartera tzeko prozesuetan izan dezaketen eginkizu-
nak arestian aipatu ditugun bi alderdi izan di tzake: gizartera tzeko alderdi positiboa, baina baita
alderdi oztopa tzailea ere. Ondoren, alderdi horiek azalduko ditugu.
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4.1. Ondorioak positiboak direnean

Erlijio-komunitateetan parte har tzeak helburu-gizarteetan integra tzea errazten duela egiazta -
tzeko, Euskal Herriko erlijio-komunitateetan egindako elkarrizketetatik atera ditugun zenbait ele-
mentu zerrendatu ditugu..

Identitatearen garran tzia 

Komunitateetako kideek behin eta berriro aipatu dute per tsonek garran tzi handia ematen diote-
la beren fedeari, beren identitatearen ezinbesteko alderdi tzat baitute. Komunitate ortodoxoak eta
musulmanak, bereziki, erlijioa beren kulturaren baitan dagoela, edo alderan tziz, uler tzen dute,
eta ez dituzte bi identitate-elementu horiek bereizten, pareka tzen baizik. Hortaz, erlijio-komuni-
tatea behar-beharrezko espazioa da haien bizi tzak gara tzeko, eta komunitate horietatik aldenduz
gero, per tsona horiek identitatea galdu edo disfun tzio bat nabarituko lukete. 

Jatorriko kulturari eustea

Aztertu diren komunitateen erdiak baino gehiago immigranteez osatuta daude, eta fede ortodo-
xoaren eta/edo musulmanaren kasuan, jatorriko kultura iraunarazteko fun tzioa bete tzen dute.
Aurreko atalean adierazi dugun bezala, fedea eta kultura estu loturik daudenez, kulturari euste-
ko prozesu hori ia modu naturalean gerta tzen da. Francisco Javier de los Mozos-en iri tziz (2013),
jatorriko eta helburuko kulturen arteko distan tzia zenbat eta handiagoa izan, orduan eta beha-
rrezkoagoa da per tsonen uniber tso sinbolikoa berregitea, aldi baterako gu txienez, horrek zen tzua
ematen baitie per tsonei, hasierako e tsai-giroari aurre egiteko. Alde horretatik, komunitateak jato-
rriko kulturaren sinboloak, tradizioak eta idiosinkrasia errepika tzen dituenez, esanahia ematen die
komunitate horretako kideei, eta, askotan, kulturaren eta identitatearen babesleku bihur tzen da.

“Erlijio-erakundeak, beraz, gizartera tzeko mekanismoak dira. Egitura onargarriak era -
tzen lagun tzen dute, jatorriko identitateari eusteko, balorazio edo estimu positibo baten
bidez; leku horietan, “besteak”, espainiarren gizartean desberdinak direnak, “norma-
lak” senti daitezke. Zentro horiek, jakina, ez dira jatorriko identitatea berregiteko meka-
nismo bakarrak, baina oso garran tzi tsuak dira, eta, zalan tzarik gabe, gizartera tzeko
baliabide eraginkorrak dira. Gizartean bakartuta dagoen per tsona baten integrazioa lor -
tzeko, neurri batean bederen, gizartera tzeko mekanismo kolektiboetan parte hartu behar
du, hala nola erlijio-erakunde horietan. (Pérez- Agote, A. 2012:41).

Jatorriko kultura hori lan tzea edo belaunaldi berrietara transmiti tzea hain garran tzi tsua denez,
komunitateek hainbat jarduera egiten dituzte, jaioterriko hizkun tza, historia eta geografia irakas-
teko eta ikasteko. Garran tzi tsua da, halaber, jai esangura tsuak ospa tzea, erlijioari nahiz kultura-
ri lotuak, bi arlo horiek desberdindu gabe, eguneroko bizi tzan ez baitago desberdintasun hori.
Portes-ek dioen bezala, jarduera horiek taldearen identitatea iraunarazteaz eta indar tzeaz gain,
harremanetarako espazio bat sor tzen dute kideen tzat; izan ere, beste egoera ba tzuetan ez zuten
elkar tzeko aukerarik izango (Portes 1995: 256-257).

Sostengu- eta lagun tza-iturria

Aztertu ditugun hiru erlijio-sinesmenei erreparatuz gero (ebanjelikoa, musulmana eta ortodoxoa),
egiaztatu dugu komunitate horiek lan garran tzi tsua egiten dutela, zerbi tzuak eskain tzen baitiz-
kiete komunitateko kideei nahiz gizarte osoari. Lagun tza hori zenbait ekimenen bidez gauza tzen
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dute aztertutako ia komunitate guztietan, bakoi tzak bere erara. Adibidez, etorri berri direnen -
tzako lagun tza (migrazio-prozesu baten ondoren) edo oinarrizko beharrak bete tzeko egoera larrian
daudenen tzako lagun tza. Lagun tza-mota horiek hainbat modutan bidera tzen dira: horretarako
bakarrik dauden diru-lagun tzak (bazterketa-egoeran dauden per tsonei e txe partikularretan osta-
tu ematea, elikagaiak eta arropa bana tzea), baita inguruneari eta baliabideei buruzko informa-
zioa ematea ere. Pérez-Agotek eta Santiagok dioten bezala (2009), migrazioek eta berekin dakar -
tzaten arazoek asko bul tzatu dituzte erlijioaren fun tzio latenteak. Erlijio-komunitateek fun tsezko
eginkizuna dute per tsona horiei sostengua eta lagun tza ematen, eta lagun tza horrek eragin han-
dia du per tsona horien integrazioan. 

“… erlijio-adierazpenak egitura onargarriak dira eta estimu positiboa susta tzen dute,
immigrantea gu txiesten duen gizarte-errealitate batean. Gizarte orokorrak
immigranteen tzat dituen integrazio-mekanismoek zenbat eta gu txiago fun tzionatu
(hezkun tza-sistema, lan-merkatua eta bien egoki tzapena), orduan eta behar handiagoa
izango dute immigranteek estimu soziala eta autoestimua lor tzeko beren baliabideen
bidez. Mekanismo orokorrek zenbat eta okerrago fun tzionatu, orduan eta garran tzi -
tsuagoak izango dira jatorriko kulturaren eta erlijioaren fun tzioak.” (Pérez Agote, A.
2012:41).

Komunitateek, ekimen horien bitartez, taldeen barneko elkartasuna sor tzen dute. Elkartasun hori
oso lagungarria da per tsona askoren tzat, bai oraindik e tsai tzat daukaten gizartean integra tzen
diren per tsonen tzat, bai bizirik irauteko egoera zailean daudenen tzat, gizarte horretako kide izan
arren. Alde horretatik, komunitateak baliabide ugari ematen ditu, hala nola per tsonei en tzutea
eta lana bila tzea, edo sor tzen diren gatazkei eta arazoei irtenbideak ematea; horrela, elkartasun-
sare bat sor tzen da komunitateko kideen artean. Erlijioak, beraz, gizarte-politika demokratikoei
dagozkien zenbait fun tzio bete tzen ditu.

«Elkartasuna eta elkarri lagun tzea biziraupenaren oinarriak dira, gizarte-testuinguru
berri batera etor tzearen trauma arin tzen dute eta egoki tzapena errazten dute. Lehengo
gizarte-harremanak beste testuinguru batean berregitea ezinbesteko baldin tza da e txeko
taldea berregiteko eta, oro har, emigranteak gizartera tzeko» (J.J. Pujadas eta D. Comas,
1991: 38).

Sarri askotan, talde-barneko elkartasun hori elkartasun-sare bihur tzen da, bai sinesmen bereko
komunitateen artean, bai sinesmen desberdinetako komunitateen artean (neurri  txikiagoan).

Erlijio-komunitateek egiten duten lan hori dela-eta, esan dezakegu estatuaren nolabaiteko osa-
garri bihurtu direla, beste erakunde laiko asko bezala, eta askotan ongizate-estatuari dagozkion
fun tzioak bete tzen dituztela. Zuzenean estatuaren mende ez dauden erakundeek, hain zuzen ere,
kapital soziala sor tzen dute, elkarri eragiteko zenbait modu sor tzen baitituzte. Gainera, lankide -
tza-prozesuak errazten dituztenez, konfian tza sorrarazten dute, eta eskura jar tzen dituzte gober-
nuak eskain tzen ez dituen ondasunak eta zerbi tzu publikoak (Putnam, 1993).

Elkarbizi tza aniztasunean

Erlijio-komunitate askotan, bada komunitatea bera eta kide guztiak aberasten dituen errealitate
bat. Talde horietan dagoen aniztasuna da errealitate hori, kideen jatorria askotarikoa baita. Hori
gerta tzen da, batez ere, hainbat jatorritako per tsonaz osatutako komunitateetan, bai eta kide
gehienak euskaldunak edo espainiarrak eta gainerakoak  atzerritarrak diren komunitateetan ere.
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Errealitate hori ez da arazo izaten komunitateen garapenerako, eta arazoak sor tzen badira —
hizkun tza, esaterako—, komunitateek ahaleginak egiten dituzte liturgian parte har tzen duten
per tsona gehienek edo guztiek dakizkiten beste hizkun tza ba tzuk erabil tzeko. Bestalde, komuni-
tate ebanjelikoak azter tzen ari ginenean, ohartu ginen bertako per tsonaz osatutako komunitate-
etan ahaleginak egiten zituztela etorri berriak edo  atzerritarrak integra tzeko, eta desberdintasun
kulturalak ez ziren oztopo horretarako. Moreras-en iri tziz:

“testuinguru orokor batean, immigranteek harremanak dituzte erlijio bereko beste kolek-
tibo ba tzuetako kideekin, kultura edo nazio desberdinekoak izan arren, eta horri esker
doktrina-corpus jakin batekiko lotura-sentimendu bat sor tzen da. Sentimendu parteka-
tu horrek sen tsibilitate berezia sorraraz dezake kolektibo zabal horretako kideen gorabe-
heren eta egoeren aurrean, erreferen tzia hori parteka tzen baitute. Gainera, komunitate-
en arteko elkartasuna, tokiko testuinguruetan adierazten dena, desberdinak izan daitez-
keen logiken arabera sor tzen da, eta logika horiek loturik daude kolektibo horiek
gizartera tzeko izan dituzten baldin tzekin, edo bestela, testuinguru horietan bizi den
politika-giroarekin." (Moreras, J. 2006: 28).

Erlijioa batasunaren oinarri tzat hartuta, erlijio-komunitate plural eta kolektibo baten kide izate-
aren sentimendua sor tzen da. Ildo horretan, erlijio-komunitateak, sarritan, familia zabal baten
fun tzioa bete tzen du beren kideen artean.

Gizartearekin zubi-lana egiten

Komunitate ba tzuek duten beste zeregin bat gizartearekin zubi-lana egitea eta herritarrak sen -
tsibiliza tzea da. Errealitatean oztopo gehien an tzeman eta aurki tzen dituzten komunitateek egi-
ten dute ahalegin handiena arlo horretan, beren errealitatea azaldu nahi baitute, aurreiri tziak,
estereotipoak eta fama  txarra alde batera u tziz; komunitate musulmanak izaten dira, batez ere.
Errealitate horrekin kezkatuta daude, eta duten irudi eta ospe  txarraren jakitun, irudi hori mol-
datu nahi dute. Asmo horrekin, musulmanak eta gainerako herritarrak elkarrengana hurbil tzeko
ekimenak bul tza tzen saia tzen dira, beren burua ezagutarazteko eta, zuzeneko ezagu tzaren bidez,
sortutako irudia hausten saia tzeko. Ildo horretan, komunitateek sarrera libreko egunak antola tzen
dituzte meskitetan. Bisitak ere antolatu dituzte, hiru partaide-mota izan direla: auzoko bizilagu-
nak, Bilboko Udaleko teknikariak eta bi komunitate musulmanetako kideak.

Zubi-lanaren zeregin honetan, oso garran tzi tsua da immigrante musulmanen lehen belaunaldien
ondorengoen protagonismoa. Izan ere, Euskal Herrian jaio edo sozializatu direnez, beren aurre-
koek baino baliabide eta ezagu tza handiagoak dituzte, eta horrek asko lagun tzen die zeregin
horretan.

4.2. Ondorioak oztopo direnean

Egiaztatu ahal izan dugu erlijio-komunitateetan sor tzen diren zenbait elementuk edo dinamikak
immigranteak integra tzen lagun tzen dutela, baina, era berean, integrazioa oztopa tzen duten erre-
alitateak ere badira.
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Komunitateen klausura

Erlijio-komunitate ba tzuetan klausura gerta tzeko arriskua dago, edo Olga Odgers-Ortizen esane-
tan, hiperintegrazio bat edo, alderan tziz, nork bere identitatera bil tzea.

“erlijio-komunitate ba tzuek ondo mugatutako komunitateak sor tzeko aukera dute, bai
eta eguneroko bizi tzako arlo askotan jarduteko ere, eta horren ondorioa gizabanakoa
komunitate hermetiko batean «hiperintegra tzea» izan daiteke. Berriz ere hiperintegra-
zioak unean-uneko arazoak konpon tzea erraztuko du, baina gizabanakoaren eta gizarte-
aren arteko elkarreragina geldiaraziko du, subjektibazio-prozesua oztopatuz eta gizaba-
nakoa komunitatearen barnean bakartuta eu tsiz. (Odgers, Olga. 2003).

Gainera, egilearen iri tziz, erlijio-komunitateen arrakastaren eta arriskuaren oinarria komunitate-
en izaera totaliza tzaile eta absolutua da, monopolio bat baitute, erakunde gu txik edo batek ere
lor tzen ez duena: sinesmen-mul tzo bat erabil tzen dute, komunitate horietako kideek jarrai tzen
dituzten arau etiko eta moralak bidera tzen dituena. Azterketa egin ahala ohartu gara komunita-
te horietako kide askok gertaera hori baiezta tzen dutela. Beraz, ahalmen hori nola erabiliko duten
eta zer buruzagi tza-modu garatuko dituzten erabakigarriak izango dira taldetik kanpo parte har -
tzeko. Hala ere, errealitate hori, askotan, per tsona askok gizartean beste maila ba tzuetan parte
har tzeko duten zailtasun edo ezintasunarekin berrelika tzen da; adibidez, politika-arloan. Hori
dela-eta, areagotu egiten da komunitatearekiko a txikimendua, per tsona horiek senti tzen baitute
ain tzat har tzen dituzten leku bakarra komunitatea dela, beren desberdintasunak alde batera u -
tziz. 

Komunitateek klausura-modu hori beregana tzen duten beste arrazoi bat gizarteak eragin dezake-
en meha txu- edo arbuio-sentimenduaren ondorio da. Halakoetan, barnera bil tzea defen tsa-modu
bat da komunitaterako. Hori gerta tzen da erlijio-sinesmena –arrazoi politiko, historiko eta sozia-
lak direla eta– arriskuan senti tzen delako, bai jasandako estigmatizazioagatik, bai gizartera tzeko
dituen zailtasunengatik. Hortaz, fun tsezkoa da gizarte osoaren eta erlijio-komunitateen artean
elkar ezagu tzeko, uler tzeko eta errespeta tzeko dinamikak sor tzea, aurreko atalean adierazten
genuen bezala.

Kide gazteenak

Immigranteen familien ondorengoei dagokienez, integrazioa errazten duten elementuei buruzko
atalean ikusi dugu jatorriko kultura transmiti tzea garran tzi tsua dela bai a tzerrian jaiotakoen tzat,
bai haien ondorengoen tzat, hau da, Euskal Herrian jaiotakoen tzat. Izan ere, fun tsezko zeregina
dute zubiak eraiki tzen beren komunitateen eta gizartearen artean. Hala ere, gertaera horrek, ba -
tzuetan, ten tsioak eragiten ditu, bi “mundu” horiek bateratu behar baitira, eta eginkizun hori ez
da beti erraza izaten.

Bizipen horrek eta bi identitateren arteko zubia eraiki tzeak, zenbaitetan, pixka bat galduta edo
bi “munduetatik” urrun sentiarazten ditu gazteak, egindako elkarrizketetan nabaritu den bezala,
komunitate musulmanetan batik bat, adin eta egoera horretako per tsona gehien dituen komuni-
tatea baita. Behin baino gehiagotan, elkarrizketetan aipatu da herritar horiek zenbait esparrutan
zer-nolako tratua jaso tzen duten –administrazioan, esaterako– per tsona immigranteak izateaga-
tik, eta beraz “kanpokoak”, nahiz eta Euskal Herrian jaiotako per tsonak diren. Elkarrizketatuak
aspertuta eta e tsita daude, errealitate eta esperien tzia horiek alda tzen ez direlako. Dena dela,
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dirudien baino sofistikatuagoa da immigranteek bertakoek egitea nahi duten bereizketa hori; hau
da, jatorriko herrialdeetan jaiotakoen eta Euskal Herrian jaiotakoen artean bereiztea.

5. Ondorioak

Testu honetan, erlijioak Euskal Herrian gizarteratu diren per tsonen integrazio-prozesuetan duen
garran tzia azaldu dugu. Identitate-elementu hori duela gu txi arte ez da ia ain tzat hartu gai horri
buruz egin diren lan eta azterketetan, baina fun tsezko garran tzia du per tsona horietako askoren -
tzat. 

Egiaztatu dugu gu txiengoan dauden erlijioek ez dutela oso kolektibo handia osa tzen kuantitati-
boki, baina ain tzat hartu beharra dago, eta administrazioek modu positiboan kudeatu behar dute
aniztasun hori, aurreikusten baita erlijio-aniztasun hori areagotu egingo dela beste immigrazio-
fluxu ba tzuk etor tzen direnean.
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Aurkezpena

ALDARTE “Lesbiana, Gay eta Transexualen arreta-zentroa” 1994tik LGTB1 herritarrekin lan egi-
ten ari den elkarte bat da, lagun tzeko, gizartera tzeko, hezteko eta sentibera tzeko baliabideen
ekarpena eginez eta gizarte osoaren eskura jarriz.

Azken urteetan, eta gizartean gerta tzen ari diren aldaketa demografikoen ildotik, ohartu gara
etorkinak diren gay, lesbiana eta transexualak gero eta gehiago gertura tzen ari direla elkartera,
per tsona moduan libreki garatu ahal izateko ingurune egokiago baten eta LGTB sozializazioa lor -
tzen lagunduko dieten gizarte-sareen bila.

Dokumentu hau ALDARTEk etorkin diren LGTB per tsonekin egindako lanaren eta gogoeten emai -
tza da. Gure nahia da askotan saihesten den arren errealitate den egitate bati buruzko gogoeta
susta tzea, denon artean lor dezagun beste herrialde ba tzuetatik datozen per tsonek gay, lesbiana
eta transexual moduan ere ongi hartuak direla senti tzea. 

Gure asmoa da dokumentu hau beste tresna bat izatea homofobiaren, lesbofobiaren eta transfo-
biaren aurka borroka tzeko, haren irakurketaren bidez jarrera aktiboa hartu ahal izateko intoleran -
tziaren aurka eta aniztasun sexualaren alde.

Sarrera

Immigrazioa, sexu-orientazioa eta transexualitatea

Migrazio-prozesua hasten da per tsona edo talde bat bere jatorrizko herrialdetik beste leku bate-
ra joaten denean aldi baterako, nahiz eta, aldez aurretik, ez den jakiten zenbat denborarako izan-
go den. Baina, zer arrazoi izaten da hori egiteko? Ekonomia- eta lan-faktoreei ia erabateko garran -
tzia ematen zaie, eta arrazoi sozialak eta kulturalak ezkuta tzeko joera izaten da, bai eta bestela-
ko arrazoi ba tzuk ere; adibidez, arrazoi afektibo sexualak.

Etorkinak eta aniztasun afektibo sexuala
Inmaculada Mujika Flores 
ALDARTE-ko zuzendaria (Lesbiana, Gay eta Transexualen arreta-zentroa)

1LGTB: gay, lesbiana, transexual eta bisexualak
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Etorkinei buruz min tza tzen denean, inoiz gu txitan pen tsa tzen da homosexualitateaz, lesbianis-
moaz edo transexualitateaz. Berehala lo tzen dugu kon tzeptu hori lege-, kultura-, ekonomia- edo
gizartera tze-kontuekin. Izan ere, estatistikoki hi tz eginda, etorkinena da gure gizartean gehien
azter tzen den biztanle-mul tzoetako bat, eta egin diren azterlan ani tzetako oso-oso gu txitan (ezta
bakar batean ere ez esateagatik) har tzen dute iker tzeko gai moduan kolektibo horren barruko
aniztasun afektibo sexualaren gaia eta genero-aniztasunarena.

Etorkinen tzako arreta-esparruetako ildo horri jarraikiz, konturik handiena eta indarra lege-, eko-
nomia- eta gizartera tze-gaietan jar tzen da, gehien-gehienetan kontuan hartu gabe sexu- eta gene-
ro-identitatearekin zerikusia dutenei ere eran tzun behar zaiela. 

Uste dugu per tsona guztiek, haien orientazioa edo genero-identitatea edozein izanda ere, Giza
Eskubideen Adierazpen Uniber tsalean jasotako eskubide guztiak izan behar dituztela. Baina egia
da, halaber, ezinezkoa dela adierazpen hori bete tzea munduko leku askotan, haietan per tsona
askok bizi diren herrialdetik alde egin behar izaten dutelako beren biziak salba tzeko, gay, lesbia-
na edo transexual izate hu tsagatik (ILGA, 2013).

Migrazio-fenomenoan, askotan, ikusten dugu migra tzeko arrazoi erabakigarria “migrazio saihes-
tezina” deri tzona izaten dela, eta migrazio horretan, gehien-gehienetan, fun tsezko eragina dauka
gabezia eta behar ekonomikoak, eta, alde horretatik, hobeto bizi tzeko aukera izateak, bai etor -
tzea erabaki tzen duen per tsonaren tzat, bai jatorrizko herrialdean gera tzen den familiaren tzat. 

Jatorrizko gizartetik alde egitera bul tza tzen duten arrazoiak askotarikoak izan daitezke gizarte
hartan, eta, era berean, askotariko arrazoiek bihur dezakete harrerako gizartea “erakargarri”,
baina uste dugu per tsona batek bere herrialdea uzteko arrazoi guztien artean sexu-orientazioa eta
generoa gero eta indar handiagoa har tzen ari direla. Munduko alde askotan, per tsona ani tzek
oraindik ere ezegonkortasuna eta segurtasunik eza jasaten dituzte beren sexu-orientazioagatik
eta/edo transexualitateagatik, eta horregatik joaten dira lasaitasun, ongizate eta autonomia han-
diagoa ziurtatuko dizkien beste herrialde batera, per tsonen eta gizarteen bizi tzetan hain garran -
tzi tsua den alderdi hori bizi tzeko.

Gainera, herrialdea aukera tzean, kontuan hartu behar da badagoela gurea aukera tzeko pisuzko
arrazoi bat: lege-berdintasuna, ezkon tza zibilaren eta adopzioaren lege-erreformak (13/2005
Legea, 2005eko ekainaren 1ekoa) gauzatu eta transexualitateari buruzko euskal legea (14/2012
Legea, ekainaren 28koa, Genero-nortasunarengatik ez diskrimina tzeari eta transexualen eskubi-
deak onesteari buruzkoa) onartu ondoren lortutakoa. Arrazoi horren eta beste ba tzuen ondorioz
(adibidez, ongizate-estatua balioestea, hizkun tza, lan-aukerak eta gizarte- nahiz familia-sare bat
izatea), Euskadi ere lehentasunezko helmuga bihurtu da LGTB per tsonen tzat. Bi lekukotasunok
oso ondo azal tzen dute baieztapen hori:

“Hemen oso ondo nago homosexualitateari dagokionez. Hona, homosexualitateagatik
etorri naiz. Beti izan nuen gogoa etor tzeko, banekielako Espainian libre bizi tzen zela.
Hemen nire lagunarekin irten naiteke, mutilak ikus di tzaket, “bai mutil ederra!” esan
dezaket, komentarioak egin di tzaket, giroko lekuetara joan naiteke, mutilekin dan tza
egin dezaket, mutilekin ibil naiteke, leku batean atera eta mutil bati eskua har diezaio-
ket, nahi bezala jan tz naiteke...; han, berriz ez”. (Hassan, aljeriarra, 19 urtekoa).
(VILLAR ETA OLARTUA, 2009)
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“Urte bat eman genuen plana egiten. Suzik azken ikasturtean u tzi zuen uniber tsitatea,
eta aurreztea erabaki genuen a tzerrira joateko; ezkon tzeko aukera zegoen herrialde guz-
tien zerrenda egin genuen, homosexualek eskubide berak zituzten herrialdeena, eta
Kanada zein Espainia aukeratu genituen. Elkarteren bat bilatu genuen Internet bidez.
Lagun bat Bilbon bizi zen, eta esan zigun Bilbon per tsonak errespeta tzen zituztela, eta
hona etorri ginen” (Suzi eta Tatiana, brasildarrak, 23 eta 24 urte, hurrenez hurren).
(VILLAR ETA OLAORTUA, 2009)

Pichardo Galán-ek dioen bezala (PICHARDO GALÁN, 2003), sexu-aukera migra tzeko erabakia
har tzeko arrazoi nagusia izan daiteke, eta, nolanahi ere, alderdi garran tzi tsua da migrazio-proze-
suaren arrazoi nagusi tzat har tzen ez duten gay eta lesbianen migrazio-esperien tzian. 

Sexu-orientazioagatik eta transexualitateagatik gerta tzen den emigrazioa, bestalde, aukera bat
izan daiteke homosexualitatea, lesbianismoa eta transexualitatea jatorrizko herrialdean ez beza-
la behar bezain libre bizi tzeko, eta, era berean, bizia salba tzeko ezinbesteko aukera izan daite-
ke. Lehendabiziko aukera egiten dutenez, “etorkin gay, lesbiana eta transexualak” direla esango
dugu; bigarren aukera egiten dutenek, berriz, hau egin dute: “orientazio eta transexualitate-
 arrazoiengatik ihes egitea”. 

Etorkin gay, lesbiana eta transexualak

Immigratutako lesbiana, gay eta transexualen profil soziologiko orokorra ez da etorkinen kolektiboak
oro har daukana ez bezalakoa.

Lesbiana, gay eta transexualen egoera zein den ikusteko, garran tzi tsua da etorkinak oro har aipa -
tzea, ohar tzen baikara, datu zeha tz gehiagorik izan ezean, ALDARTEren lagun tza jaso tzen duten
LGTB herritarren egoera sozial, ekonomiko eta kulturala etorkin guztien kolektiboarenaren oso
an tzekoa dela. 

Adibidez,“A tzerritarrak EAEn”  txosteneko datuen arabera (IKUSPEGIAK, 2013), LGTB etorkinak
148.165 per tsonako kolektibo baten barruan daude (biztanleria osoaren %6,8), eta oreka dago
emakumeen eta gizonen presen tzian. Maroko eta Errumania dira  atzerritar gehien ekar tzen dituz-
ten bi nazionalitateak. A tzetik datoz Bolivia, Kolonbia, Paraguai eta Portugal. Kolonbiarren, boli-
viarren eta paraguaiarren artean (latinoamerikarrak), handiagoa da emakumeen kopurua (jatorri
horretako hamar per tsonako sei emakume dira); errumaniarren artean oreka dago; eta marokoa-
rren artean handiagoa da gizonezkoen pisua. Oso herritar gazteak dira, 24 eta 44 urte artekoa
baita haien %55. Administrazio-egoerari dagokionez, %92 egoera erregularrean dago. Egindako
azterketen arabera, per tsonen %37,9k lehen mailako ikasketak egin ditu, %40,4k bigarren mai-
lakoak edo baliokideak, eta %21,7k hirugarren mailakoak egin ditu edo egiten ari da, eta ema-
kumeen maila gizonena baino handixeagoa da, hirugarren mailako ikasketa gehiago, bigarren
mailako gehiago eta lehen mailako gu txiago dituzte eta.

Bestalde, %43,3 lanean ari da, %26,2 poten tzialki langabea da, eta %30,5 ez-aktiboa da.
Jarduera-sektoreei dagokienez, lanean dauden etorkin gehienek (emakumeak gehienbat) zerbi -
tzuen sektorean egiten dute lan (%73,7); hurrena, eraikun tzaren sektorean (%14,7); gero,
industriaren sektorean (%8,9); eta azkenik, nekazari tzan (%2,7). 
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Etorkinen gizarte-sareak jaso tzen dituen beste  txosten baten arabera (APARICIO ETA TORNOS,
2004), badaude etorkinen profilari buruzko beste adierazle ba tzuk, etorkinen LGTB kolektiboa
ere kontuan har tzen dutenak, eta erabakigarriak direnak orientazio homosexuala edo transexua-
litatea bizi tzeko orduan. Hauek dira: bi heren familia-e txebizi tzetan bizi dira, eta lautik bat lagu-
nekin; gehienek azken enplegua zuzenean edo senideen edo ezagunen bidez lortu dute, hau da,
per tsonen arteko sareen bidez, eta ez bide instituzionalak erabiliz; lau etorkinetik hiruk diote
harremanetan daudela beren herrialdeko per tsonekin, batez ere etorkinak nagusi diren auzoetan
bizi baina ezein etorkin-elkartetako kide ez direnek; erlijioa, ohiturak, hizkun tza eta paperik ez
izatea dira bertakoekin integra tzeko arazo nagusiak. Lana eduki tzak eta senideen nahiz ezagu-
nen lagun tza izateak gizartera tzea errazten dute.

Zer berezi bizi dute lesbiana, gay eta transexual etorkinek? Zenbat izan daitezke? Nola bizi dute
hemen beren homosexualitatea, lesbianismoa edo transexualitatea?... 

Jarrai tzen dugu azpimarra tzen ezen, ez egonik estatistika ofizialik biztanleei eta migrazioei
buruzko ikerketetan sexu- eta genero-aniztasunaren gaia azter tzen duenik, ondoren aipa tzen
diren alderdi guztiak geroagoko behaketaren eta gogoeten parte direla, ALDARTEn egin dugun
lanaren emai tza, aukera eman baitigu etorkinen barruan LGTB kolektiboari soilik dagozkion
alderdi berezi ba tzuen berri izateko.

Zenbat dira? Nor dira?: Hurbilketa

Azpimarratu behar da LGTB per tsonak ikusezinak direla estatistiken tzat, beste gizarte-kolektibo
ba tzuekin aldera tzen baditugu, eta, per tsona horiek kuantifika tzeko, LGTB herritarrak %6 eta
%10 artean direlako irizpide estatistikoa onartu ohi dela. Horrenbestez, hasiera batean, ez li -
tzateke oso okerra pen tsa tzea Euskadin bizi diren 148.165 etorkinetatik 10.000-15.000 izan
daitezkeela lesbiana, gai edo transexualak. Litekeen kopuru hori da gure abiapuntua.

ALDARTEn, 2004an hasi ginen kontabiliza tzen gure zentrora hurbil tzen ziren etorkinak. Datuen
taulan ikusten den bezala, LGTB etorkinen ehunekoa (erabil tzaile guztiak kontuan hartuz kalku-
latua) garran tzi tsua eta oso egonkorra izan da urte hauetan zehar. Gaur egun, esan dezakegu
ALDARTEk abian jar tzen dituen jarduera guztietan parte har tzen dutela LGTB etorkinek. Talde
ba tzuetan, besteak beste gazteen taldean eta emakumeenean, kultura-aniztasuna oso interesga-
rri eta dibertigarria da.

1. taula. 2004-2012 epean ALDARTEra jo duten LGTB etorkinen ehunekoa

Iturria: ALDARTEren memoriak, 2004-12

URTEA Ehunekoa Per tsona-kop.
2004 12% 103
2005 10% 140
2006 9% 128
2007 9% 129
2008 12% 190
2009 12% 249
2010 9% 79
2011 10% 133
2012 12% 120
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ALDARTEn lagun tza jaso duten etorkin gehienak latinoamerikarrak dira, eta gero europarrak
datoz. Azpimarragarria da emakume lesbiana eta transexual gehienak latinoamerikar jatorrikoak
direla, baina gizonezko gayen artean nazionalitate-aniztasun handiagoa dago, magrebtarrak
kopuru handia izanik (zehazki, marokoarrak, herrialde horretan homosexualitatea oraindik ere
zigortuta dagoelako).

Ia ez dugu ezagu tzen arabiar, asiar edo afrikar jatorriko emakumerik. Horrek ez digu pen tsaraz-
ten ez dagoenik lesbianarik arabiarren, asiarren edo afrikarren artean; ai tzitik, badakigu badau-
dela, eta asko gure herrialdean daudela, baina haien komunitateen eta erlijioen presioen ondo-
rioz ez dira ager tzen gainerako etorkin lesbianen neurri berean.

Gizarte- eta familia-sareen garran tzia

Lesbiana, gay eta transexual askoren tzat, oso garran tzi tsuak dira haien gizarte- eta familia-sare-
ak nora migratu aukeratu behar dutenean. Gehienak ez daude gure herrialdean kasualitate hu -
tsez, bai bai tzekiten nora zihoazen, eta Euskadin bizi tzea erabaki zuten iri tsi zirenetik.

Horren adierazgarri, askotan gerta tzen da LGTB etorkinen ingurunea eta hurbileko taldea gehien-
bat nazionalitate bereko per tsonaz osatuta egotea, baina haiei zaila gerta dakieke onar tzea seni-
de edo lagun bat lesbiana, gay edo transexuala dela, kultura askotan homosexualitateak eta tran-
sexualitateak tabu izaten jarrai tzen dutelako. Sarritan, erlijio-arrazoiak daude gai tzespen, onartu
nahi ez izate horren a tzean, munduko erlijio askok homosexualitatea kondena tzen dutelako,
baina arrazoi kulturalak ere badaude, ma txismoa oso errotuta egotea, eta emakumea oso gu txie -
tsita, eta horiengatik guztiengatik ez da onar tzen emakume batek beste emakume bat maita tzea,
per tsona batek erabaki tzea sexua berriz eslei tzeko ebakun tza egitea, edo gizon batek ez ezkon -
tzea aukera tzea.

Etorkin askok nazionalitateen arabera helmugako herrialdeetan era tzen dituzten komunitateetan
jatorrizko herrialdeetako bizimoduaren eta irizpideen arabera bizi tzen jarrai tzen dute neurri
handi batean, baina jatorrizko herrialde horietan, askotan, ez da gertatu gure herrialdean oro har
eta gayen arteko ezkon tza (edo berdintasunezkoa) onartu baino lehen eta ondoren gai hauei
buruz izan den debate sozial eta politiko handia.

LGTB etorkin askok arbuioari eta bakarrik geldi tzeari diote beldurrik handiena. Kontuan izan
behar da familia eta adiskideak direla ingurune nagusia, eta, besteak beste, lana aurki tzeko
bidea. Etorkinen tzat, komunitatearen eta familiaren lagun tza-baliabideak fun tsezkoak dira ikus-
puntu emozional eta afektibotik, bai eta biziraupen ekonomikoaren ikuspuntutik ere. Gune
horren arbuioak edo gune horrek zer diren onartu nahi ez izateak bakardadera kondenatuko lituz-
ke, ezegonkortasun ekonomikora, nekezago gizartera tzera. 

Eta hala, askotan, familiari eta erreferen tzia kulturalezko gizarteari sexu-orientazioarekin eta tran-
sexualitatearekin zerikusia duen oro ezkuta tzen zaio. Alberto Mira-k honako hau dio: “... begi-bis-
takoa da etorkinen eta harrerako kulturaren artean talkak izango direla zenbait esparrutan, eta
homofobiarena da haietako bat. Horren ondorioetako bat da ahaleginak egin beharko direla homo-
fobia arazo moduan agerian jar tzeko” (MIRA, 2005). 

Erreferen tziazko komunitateetan eta familietan, modu askotan onar tzen dituzte etorkin gay, les-
biana eta transexualak. Gazteenek, oro har, errazago lor tzen dute beren sexu-orientazioa eta/edo
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transexualitatea onartua izatea, baina zaharragoek egin duten hautuaren aurkako jarrera gogorra-
goa aurki tzen dute, eguneroko gai tzespen eta erasoekin. Belaunaldien arteko desberdintasun
horrek argi adierazten du nola alda tzen diren etorkinen jarrerak aniztasun afektiboari, sexualari
eta genero-arlokoari dagokienez.

Komunitateek eta familiek gehiago edo gu txiago onar tzen dituzte jatorrizko herrialdearen arabe-
ra. LGTB herritar latinoek eta europarrek onarpen handiena lor tzen dute, baina musulmanei,
asiarrei eta afrikarrei errazago gerta tzen zaie komunitatearen nahiz familiaren lagun tza-
baliabiderik gabe geldi tzea, bere lesbianismoaren, homosexualitatearen eta/edo transexualitate-
aren berri eman eta haren arabera joka tzeko asmoa badute.

Bestalde, sarritan gerta tzen da etorkin gay, lesbiana eta transexualak, gure herrialdera iristen
direnean, uzkur izatea etorkinen elkarteetara jo tzeko, beren herrialdeetan diskrimina tzen zituz-
ten “per tsona berak” aurkituko dituztelako ustea dutelako (mentalitate bera, balio berak, arbuio
bera...). Sarritan, arbuioari dioten beldurra eta homosexualitateari nahiz transexualitateari lotu-
tako klandestinitatea direla eta, jatorrizko komunitateko per tsonekin harremanik ez izaten
ahalegin tzen dira.

LGTB etorkin asko (emakumeak batez ere) ezkon tzera behar tzen dituzte jatorrizko herrialdeetan;
horregatik, ohikoa da seme/alabak izatea harreman horien ondorioz.

Alderdi ludikoa edo aisialdia kontuan har tzen badugu, salbuespenak salbuespen, LGTB etorki-
nak ez dira joaten “giroko lekuetara” (LGTBak bil tzeko leku jakinetara), eta oso  txikia da berta-
ko LGTB herritarrekiko harremana. Gizarte-sareak nazionalitate bereko edo herrialde mugakide-
etako per tsonekin eratu ohi dira. Alde horretatik, esan behar da gehienek ez dutela ia ezagu tzen
LGTB elkar tze-sarea, eta ez duela parte har tzen hartan.

Izan nahian: nahi duzun bezala bizi tzera iristea

Desira homosexual eta transexualaren arabera bizi tzeko, etorkin askok presio handiei egin behar
diete aurre, ez bakarrik gizarte- eta erlijio-presioei, bai eta familia-presioei ere, eta horrek, asko-
tan, arazo eta eragozpen asko sor tzen dizkie, bai nork bere burua onar tzeko, bai nahi bezala bizi -
tzeko. Hala eta guztiz ere, eta borroka per tsonal handia egin ondoren, ikusten dugu gehienek
beharrezko baliabideak lor tzen dituztela izan nahi dutena izateko eta nahi duten bezala bizi -
tzeko, modu irekian edo, bestela, askotan, bi bizi tza eginez, homosexualitatea eta/edo transexua-
litatea bizi tzeko estrategia moduan.

LGTB etorkin askok aitor tzen dute ongizate per tsonal handiagoa lortu dutela gure herrian bizi
direnetik. Ongizate horrek zerikusi zuzena dauka homosexualitatea eta transexualitatea askata-
sun handiagoz bizi tzearekin. Gure herrialdera etor tzeko arrazoi nagusia ez izanda ere lor tzen dute
ongizate handiago hori. 

Homosexualitatea eta transexualitatea bizi tzeko lortutako lasaitasun handiagoari oso balio han-
dia ematen diote, eta, horregatik, LGTB etorkin asko gure herrialdean gera tzen dira, ekonomia-
eta langabezia-egoerak oso larriak izan arren, eta jatorrizko herrialdeetan, gaur egun, haietako
askok lan-aukera handiagoak izan arren.
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ALDARTEn, badakigu LGTB etorkin askok, beren desirak zirela eta jatorrizko herrialdeetan bizi -
tzea egoki tzen zi tzaien klandestinitate-, sekretismo- eta errepresio-egoerarekin alderatuta, bizi-
tasun eta baikortasun handiarekin bizi tzen dituztela gure herrialdean lortutako gizarte- eta lege-
aurrerapenak. Uste dugu gehiago ohar tzen direla aurrerapauso horiez bertako LGTB herritarrak
baino. Eta horrek, askotan, bestelako ikuspegi bat ematen digu aldaketa horiei buruz, eta pen -
tsarazten digu zeinen garran tzi tsuak diren lortutako eskubideak eta gizarte-berdintasuna. Gauza
horiek aurreiri tzirik gabeko eta sexu- nahiz genero-aniztasunaren aldeko gizartea defenda tzen
jarrai tzera bul tzatu beharko gintuzkete.

Lege-alderdiak

Lege-ikuspuntutik, lehenago ere adierazi dugu legea aldekoa izatea (ezkon tza homosexuala, sexu
bereko bikoteek batera adopta tzea, transexualitate-legeak, izatezko bikotea elkar tze zibila lor -
tzeko aukera moduan, lagundutako ugal tze-legea...) erabakigarria izan daitekeela etorkinek gure
herrialdera bizi tzera etor tzea erabaki dezaten, beren sexualitatea askatasunez bizi tzeko eta esku-
bideen bermea beren jatorrizko herrialdeetan baino handiagoa izateko.

Orokorrean, LGTB etorkinek bertako LGTB herritarren ia baldin tza beretan balia di tzakete lehen
aipatutakoak eta gisako legeak, lege horiek espainiar nazionalitateko per tsonen tzat ezar tzen
dituzten baldin tza zibilen eta sozialen aitorpena oso mugatuta geldi tzen delako etorkinen jato-
rrizko herrialdeko legeen ondorioz. Adibide bat jar tzearren: bi emakume latinoamerikarrek badu-
te ezkon tzeko aukera gure herrialdean (edo izatezko bikotea izatekoa), baina elkar tze horren
ondorio juridikoak eta, horrenbestez, lege-babesa Espainiako lurraldean amai tzen dira, bien jato-
rrizko herrialdean ez badute onartuta sexu bereko per tsonen arteko ezkon tza zibila. Are gehiago,
gerta daiteke ezkon tza edo izatezko bikote bidezko elkar tze hori kaltegarria izatea per tsona jato-
rrizko herrialdetik gure herrialdera etorri ahal izateko; kasu hori benetan gerta tzen da: Magrebeko
LGTB per tsona ezkondu bat bere herrialdera joaten bada, eta gero Espainiara i tzuli nahi badu,
dokumentu bat eraku tsi behar du berariaz adieraziz ezkonduta dagoela, eta norekin dagoen
ezkonduta. Kontuan har tzen badugu bere herrialdean homosexualitatea zigortuta dagoela, ohar
gaitezke zer-nolako ondorioak izan di tzakeen Marokoko Administrazioak per tsonaren egoeraren
berri izateak.

Sexu bereko per tsonen arteko elkar tze zibilen (ezkon tzen, izatezko bikoteen) erregistroek edo
haiei buruzko datu estatistikoek ez dute zehazten zein diren mistoak edo migratutako per tsonen
artekoak; horregatik, ez dugu informaziorik jakiteko zenbat LGTB etorkin ezkon tzen diren edo
izatezko bikotea era tzen duten.

LGTB etorkinen kopuru zehaztugabe baten tzat, administrazio-egoera erregulariza tzeko bidea iza-
ten ari da ezkon tzea edo izatezko bikotea era tzea, gure herrialdean ezkonduta daudenek bezala
izatezko bikoteen erregistroan daudenek ere erkidegoko herritarren senideei dagokien egoi tza-
 txartela eska dezaketelako.

Etorkin transexualak transexualitateari buruzko euskal legera bil daitezke (ez, ordea, genero-
identitateari buruzko estatu-legera, espainiar nazionalitateko per tsonei baino ez bai tzaie aplika -
tzen). Horrenbestez, Guru tzetako genero-unitatean (Barakaldo/Bizkaia) lagun tza ematen zaie,
espainiar nazionalitateko transexualei ematen zaien tratu bera jasoz, eta, modu horretan, babes
medikoa eta psikiatrikoa ziurtatuta dute beren tran tsizio-prozesuetan (lagun tza psikiatrikoa, hor-
monazioa eta sexua berreslei tzeko ebakun tza).
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Transexualitateari buruzko euskal lege horretan badago alderdi bat ezin aplika dakiekeena etor-
kin transexualei: 7. artikulua da, administrazio-dokumentazioarekin zerikusia duten kontuei
buruzkoa. Etorkin transexualek, senti tzen duten generora alda tzeko prozesua amaitu ondoren,
ezingo dituzte izen-aldaketa egokiak egin (sentitutako generoarekin bat datozenak) tran tsizio-
prozesuaren aurreko identifikazioa jaso tzen duten dokumentuetan, jatorrizko herrialdeetako erre-
gistroetan egin beharko liratekeen aldaketen mende daudelako. Herrialde horietan onartuta
badago per tsona transexualen izena erregistroan alda tzeko aukera, sentitutako generoaren arabe-
rako dokumentuak izan ahal izango dituzte; bestela, gure herrialdera iri tsi zirenean zeuzkaten
agiriak erabil tzen jarraitu beharko dute. Baina dokumentu horietan, per tsonaren izena ez da bat
etorriko haren kanpo-i txurarekin.

Zure ageriko generoaren araberako dokumentu bat izateko ezintasuna, lehen bezala orain ere,
arazo larri eta mingarrienetako bat da transexualen tzat, hainbat hamarkadatan erago tzi baitu
gizonezko eta emakumezko transexualak gizartera tzea (haietako askok, halabeharrez, prostitu-
zioan lan egitea eta marjinaltasuna beste irtenbiderik izan gabe), eta sufrimendu handia eragin
baitu. 

ALDARTEn argi ikusten dugu transexualitateari buruzko euskal legearen 7. artikulua etorkin tran-
sexualei ezin aplikatu ahal izatea lege horren kontraesan handi bat dela (alde batetik, sentituta-
ko generora alda tzeko prozesurako aukera ematen du; bestetik, berriz, izenaren erregistro-alda-
keta muga tzen du), eta izugarri zail tzen duela haien gizartera tzea, transexualen artean alde
garran tzi tsuak ezar tzeaz gain (etorkinak eta etorkin ez direnak).

Orientazio- eta genero-arrazoiengatik ihes egitea

Munduko herrialde askotan, lesbiana, gay edo transexuala izatea bekatua da, gaixo egotea, edo
guztiz desohoragarria, eta larriki egiten du tradizioaren eta erlijio- nahiz kultura-ohituren aurka.
Nazio Batuen Ba tzar Nagusiak “Giza eskubideei, orientazio sexualari eta genero-identitateari
buruzko deklarazioa” promulgatu arren (2011ko ekainaren 15ean aurkeztu zen Nazio Batuen
Ba tzar Nagusian), eta testu horretan per tsonak soil-soilik LGTB izateagatik kriminaliza tzen edo
zigor tzen dituen lege oro indargabe tzeko deia egin arren, kolektibo horren zati handi baten egu-
neroko errealitatea proposatutakoaren guztiz bestelakoa da, eta erasoak herio tza-zigorreraino iris-
ten dira.

Munduko leku askotan, trans, gay eta lesbianen bizi tza hainbat legek eta gizarte-jokabidek
muga tzen dute, fun tsezko eskubideak gainerako herritarren maila berean balia tzea eragozten
baitiete; besteak beste: bizi, askatasun eta gorpu tz-segurtasunerako eskubideak, segurtasunaren
babesa, enplegua, hezkun tza, sendagaiak, hala nola elkar tze- eta adierazpen-askatasunak.
Jazarlea, askotan, ez da bakarrik estatua; ai tzitik, gay, lesbiana eta transexualen aurkako indar-
keriaren parte handi bat komunitatearen barruan edo familia- nahiz lan-esparruan gerta tzen da.
Amnesty International etengabe sala tzen ari da akusazio gehienak irakasleek, lagunek, senideek
edo ikaste txeetako zuzendari tza-taldeek egiten dituztela (AI, 2013).

Homosexualitatearen eta transexualitatearen inguruan sortutako tabu eta isiltasunaren ondorioz,
homosexualen eta transexualen aurkako indarkeriazko ekin tza gehienak salatu gabe geldi tzen
dira. A txilo hartuak izateko edo errepresaliak jasateko beldurrak sarritan eragozten die biktimei
salaketak egitea agintarien aurrean. Bestalde, agintariek ez dute esku har tzen normalean, trans,
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gay eta lesbianek sala tzen dituzten erasoak haien bizilekuetan edo lantokietan gertatu direla,
eta, horrenbestez, kontu pribatuak direla, ez dagokiela haietan muturra sar tzea eta ekin tzak bik-
timen jokabidearen ondorio direla argudiatuta. Bereziki deigarriak dira diskriminazioaren aurka-
ko lege bereziak edo, are gehiago, sexu bereko per tsonen arteko ezkon tza onar tzen duten legeak
dituzten leku jakin ba tzuetan LGTB per tsonen aurka gerta tzen diren jazarpenak; aipatu leku
horietako bat da Hegoafrika, gay eta lesbianak beren artean ezkon tzea onartuta egon arren, eten-
gabe sala tzen ari baitira emakumezko lesbianen aurkako erasoak eta/edo hilketak (EL MUNDO,
2011).

Indarkeria hori zigorgabetasun osoz gerta tzen da, bereziki biktimak emakumezkoak direnean.
Emakumeen aurkako indarkeriarako Nazio Batuetako errelatore bereziak haren arrazoiak eta
ondorioak kontuan hartuta dioen bezala, gizartean jarrera sexistak eta homofoboak nagusi izate-
ak indarkeria-giroa sor tzen du, arriskuan bereziki lesbianak jar tzen dituena, haiek diharduten
esparruetan: e txean, lanean, komunitatean... (PHUMI MTETWA, 2003).

LGTB kolektiboaren mundu osoko lege-egoeraren bilakaera, 1998tik 2011ra bitartekoa, taula
honetan dago adierazita:

Iturria: ILGA-REN  TXOSTENAK www.ilga.org (taula egileak berak egin du) LEGE-ESTATUSA: sexu bereko per tsona
helduen arteko jardun homosexuala onar tzen duten herrialdeak, eta/edo diskriminazioaren aurkako legeak dituzte-
nak eta/edo sexu-orientazioan eta genero-identitatean oinarritutako diskriminazioak sala tzen dituztenak. ESTATUS
ILEGALA: sexu bereko per tsona helduen arteko jardun homosexuala debeka tzen duten herrialdeak, kar tzelatik herio -
tza-zigorrerainoko zigorrekin. ARGITU GABE/AIPATU GABE: LGTBI kolektiboaren lege-egoera ez da aipa tzen, zehaz-
tugabea da edo ez dago argi herrialde horietan.

Grafikoak erakusten duenaren arabera, LGTB kolektiboak mundu osoan duen lege-egoera alda-
tuz joan da 1998tik, eta geldialdia gertatu da 2009. urteaz geroztik. Urte horretatik aurrera, sexu
bereko per tsona helduen artean haien adostasunez gerta tzen den sexu-jarduna kriminaliza tzen
duten herrialdeen propor tzioa eta kriminaliza tzen ez dutenena egonkortu egin da, eta, hurrenez
hurren, %40 (kriminaliza tzen duten Nazio Batuetako estatu kideak) eta %60 (kriminaliza tzen ez
duten Nazio Batuetako estatu kideak) dira (ILGA, 2013).

2012. eta 2013. urteak, aurreko propor tzioa ez aldatu arren, “gogoan geratuko dira sexu bere-
ko per tsonen arteko ezkon tza-legeen urteak izateagatik, kontinentez kontinente hedatu baitira
kate baten moduan” (ILGA, 2013). Zori txarrez, beste arrazoi batengatik ere gogoan geratuko dira
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urte horiek: herrialde ba tzuetan, Errusian, adibidez, lehen ez zen kriminaliza tzen homosexuali-
tatea, baina, orain, tradizioaren izenean, berriz legeztatu nahi dute haren kontrako diskrimina-
zioa, gay aktibismoaren aurkako legeen bidez, “propaganda homosexual tzat” jo tzen baitute
barregarriro.

Agintariek u tzita edo onartuta, lesbiana, gay eta transexualen aurkako indarkeriazko ekin tza asko
batere eragozpenik gabe egiten dira askotan, zigorgabetasuna erabatekoa izanda, hala nola
Hondurasko emakumezko transexual askoren kasuan (LICONA ALEJANDRA, 2013). 

Haien giza eskubideen urra tze larrien ondorioz, LGTB per tsona askok asiloa eska tzen dute gure
herrialdean, jatorrizko herrialdeak ematen ez dien babesaren bila.

Asilo-eskubidea, sexu-orientazioagatik eta genero-arrazoiengatik

Asilo Legeak esplizituki aitor tzen die errefuxiatu-egoera LGTB per tsonei (ASILO LEGEA, 2009).
Lege hori nolabaiteko aurrerapausoa da sexu-orientazioagatik eta genero-arrazoiengatik gerta tzen
den jazarpenaren ain tzatespen formalean, baina legearen ustez, arrazoi horiek, berez, ez dira
aski asiloaren nazioarteko babesa aitor tzeko, eta baldin tza bat jar tzen du asiloa onar tzeko, kon -
tzeptu juridiko zehaztugabe hau: “jatorrizko herrialdean nagusi diren inguruabarrak”. Baldin tza
hori oztopo ia gaindiezina da horrelako jazarpenetatik ihesi Espainiako lurraldera iristea lor tzen
duten per tsonen tzat.

Gainera, askotan, LGTB per tsonei nazioarteko babes-eskaera uka tzen zaie, jatorrizko herrialdean
lehentasun sexuala edo genero-identitatea ezkutatuta edozein jazarpen-mota saihe ts dezaketela
argudiatuta. “Diskrezio-baldin tza” hori askotan erabil tzen dute, nazioarteko babesari buruzko
jarraibideen eta LGTB herritarren fun tsezko eskubideen aurkakoa izan arren (UNHCR-Iheslarien -
tzako Nazio Batuen Goi Mandataria, 2012) Espainiako Estatuan, oso ohikoa da Asilo eta Babes
Bulegoak (OAR) eta justizia-auzitegiek, besteak beste, arrazoi hori erabil tzea horrelako eskaera-
motak ez onar tzeko edo uka tzeko. 

Huyendo de la homofobia (JANSEN ETA SPIJKERBOER, 2012)  txostenaren arabera, EBko esta-
tu kideen jardunbidea giza eskubideei eta iheslariei buruzko Europako eta nazioarteko legeetan
ezarritako estandarren azpitik dago. Horrenbestez, Europan, asilo-eskaeren %95 ukatu egiten
da.

Asilo-eskaeren kopurua, iaz, inoizko  txikiena izan zen: erregistro horiek egiten direnetik, duela
25 urtetik, kopurua inoiz baino  txikiagoa izan zen. 2012an, 2.580  atzerritar iri tsi ziren
Espainiara nazioarteko babesa eska tzeko; aurreko urtean baino ia 1.000 gu txiago. Eskaera gu -
txiago horiei, onartutakoen kopuruan ere behera egin izana gehitu behar zaie: %8,5, 2011ko
%9,5en aldean; ehuneko hori etengabe jaisten ari da asilo-legea 2009an aldatu zutenetik, nahiz
eta asiloa eska tzeko arrazoien artean genero, identitate eta sexu-orientazioagatiko diskriminazioa
eta indarkeria jaso (MUGAK, 2013).

Oraindik barrera asko eta asko daude bide administratiboan eta judizialean, LGTB iheslariek
Espainiako Estatuaren babes eraginkorra jaso dezaten. Oro har, asilo-eskubidea sistematikoki
uka tzeko politika dago, baina asilo-eskaera eska tzeko aipatutako arrazoia genero-arrazoiengatiko
nolabaiteko jazarpena bada, onar tzen ez direnen, uka tzen direnen kopurua handitu egiten da.
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Horiek dira CEAR-Euskadik (Iheslariak Lagun tzeko Espainiako Ba tzordeak) egindako  txostenaren
ondorio nagusiak (CEAR, 2009).

Ondorio gisa: “Hemen ere dago zure lekua”

ALDARTEn uste dugu per tsonen orientazioari buruzko informazioa bildu nahi izatea ez dela
muturra sar tzea haien bizi tza intimoan edo pribatuan. Orientazio sexuala eta genero-identitatea
bizi tza publikoaren zatia da, gizartera tzeari zuzenean lotuta dago (lan-, administrazio-, lege-ego-
era), eta ez da intimitatea urra tzea gai horiei buruzko informazioa eska tzen bada. Beste galdera
ba tzuk egiten diren bezala (nola iri tsi diren, familia duten hemen, ezkonduta dauden, seme-ala-
barik duten...), uste dugu aukera sexualari edo genero-identitateari buruzko datuak lor daitezke-
ela modu irekian galdetuz. Tabuak saihesteko eta Euskadira iristen diren per tsonen aniztasuna
onar tzeko era bat izango li tzateke.

Elkarte guztietan dago lekua lesbiana, gay eta transexualen tzat, eta haiek gizartera tzeko sareak
behar dituzte,  txerta tzeko sareak, alde batetik, etorkin moduan eta, bestetik, lesbiana, gay eta
transexual moduan batera bizi ahal izateko. Etorkinez osatutako elkarteek zer esan handia dute:

• Lesbiana, gay eta transexualen harrerari dagokionez: Garran tzi tsua da elkarteek berek,
zerbi tzuak ematen dituztenean, haietara jo tzen duen per tsona gay, lesbiana edo transexua-
la izan daitekeela kontuan har tzea, haren behar zeha tzei behar bezala eran tzun ahal izate-
ko.

• Sen tsibilizazioari eta informazioari dagokienez: Homosexualitateari eta transexualitateari
buruzko informazio- eta sen tsibilizazio-kanpainak sustatuz, lesbiana, gay eta transexualen
harrera eta gizartera tzea hobea izan dadin.

• Lesbiana, gay eta transexualen elkarteekin koordina tzeari eta batera lan egiteari dagokie-
nez: Garran tzi tsua da arlo honetan zer baliabide dauden jakitea, errealitateari ondo eran -
tzuteko. Bestalde, lesbiana, gay eta transexualez osatutako taldeak parte har tzeko eta
gizartera tzeko bide garran tzi tsua dira, hala nola per tsonei lagun tza eta babesa emateko
nahiz haiek guztizko herritar aktibo moduan har tzeko sarea. ALDARTEn baliabide garran -
tzi tsuak aurkitu ahal izango dituzte esparru hauetan: sen tsibilizazioa eta prestakun tza;
lagun tza- eta debate-taldeak; jarduera ludikoak eta sozializa tzearen aldekoak; aholkulari tza
juridikoa; eta orientazio psikologikoa.
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I. Atarikoa

Ge txoko Udalak abian jarritako kulturarteko sen tsibilizaziorako azken estrategia (Zurrumurrurik
ez programa1) hizpide duen artikulu hau ida tzi da aurkezpen publikoa (2013ko apirilean) eta
udalerriko lehen lantaldearen osaketa egin zirenetik 6 hilabete eskas igaro diren honetan.
Proiektu pilotu bat da, gure udalerrian immigrazioaz eta kultura-aniztasunaz hedatu diren este-
reotipo negatiboak, topikoak eta zurrumurru fal tsuak indargabe tzea helburu duena. Izan ere,
interakzioa eta bizikide tza eragozten dute, eta jarrera diskrimina tzaile eta arrazistak eragin di -
tzakete. Lortutako emai tzak ebaluatu gabe daude oraindik, eta hasieran planteatutako helburuen
% 70 gauzatu dira jada (proiektua abenduan amaituko dela aurreikusita dago). Hala eta guztiz,
hausnarketa apal eta praktiko ba tzuk parteka tzeko ahalegina egingo dugu prozesuaren une hone-
tan, eta honaino nola iri tsi garen azal tzen saiatuko gara; izan ere, gure ibilbidea oinarri tinkoen
gainean egin dela uste dugu, epe luzeagorako egiturazko eta zeharkako estrategiatan pen tsa tzeko
moduan izateko. 

Sen tsibilizazio-estrategiaz dihardugunean, eta Ge txon proiektu hau gauza tzea eragin duen logi-
kan hobeto koka tze aldera, gogora ekarri nahi dugu Arrazakeriaren eta Xenofobiaren Espainiako
Behatokiak (OBERAXE)2 sen tsibilizazioa defini tzeko emandako azalpena: Per tsonen eta taldeen
ideietan, per tzepzioetan, estereotipoetan eta kon tzeptuetan eragitea helburu duen ekin tza-mul -
tzoa, gure gizarteko jardunbide indibidual eta kolektiboetan jarrera-aldaketa bul tza tzea xede har-
tuta. Per tsona ba tzuek, beste ba tzuei informazioa emanez eta parte-har tzearen bidez, beste per -
tsona ba tzuengan duten eraginaren emai tza da. 

Eta zurrumurrua hizpide dugunean? Espainiar Hizkun tzaren Errege Akademiak rumor (zurrumu-
rru) hi tzaren hiru adiera ematen ditu: 1. Publikoaren artean dabilen aho tsa; 2. Aho tsen zarata
nahasgarria; 3. Zarata zehaztugabea, isila eta jarraitua. Zurrumurrua aho tsa dela adierazten duen
ideia bat dator, bete-betean, zurrumurruaren lehentasunezko ahozko izaerarekin. Aho ts hori

Zurrumurruen aurkako estrategiaren lehen urra tsak
Ge txoko udalerrian
Ekain Larrinaga Muguruza 
Immigrazio-teknikaria, Ge txoko Udala

1Gaztelaniazko ber tsioan “Antirumores” R bat kenduta bokal arteko /rr/ foneman. Beste tokiko ekimen ba tzuekin
hala adostu da, marka/irudia sor tzeko, Katalunian egindako ANTIRUMORS programaren inpaktuaz baliatuta.
2OBERAXE: Guía para el diseño y la elaboración de planes locales de sensibilización. 2009, Madril. Lan eta
Immigrazio Ministerioa http://www.oberaxe.es/files/datos/4b2661275e68d/guiaesci.pdf 
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beste ba tzuen aho tsekin osatutakoa da, Ijitoen Idazkari tza Fundazioak3 duela urte ba tzuk
aurreiri tziei buruz egindako kanpaina  txundigarriak adierazi bezala. Publikoaren artean ibil tzeko
trebetasuna egiaztatu da; erakargarria da, eta jaso tzen duenak berehala heda tzen du.
Zurrumurruek Facebook eta Twitter baino gizarte-sare zaharragoak eta indar tsuagoak dituzte,
baina sare berri horietan ere bikain ibil tzen dira. Hala ere, zurrumurruak komunikabideetan
heda tzen dira sarritan. Zurrumurru berberak une eta toki desberdinetan identifika di tzakegu,
inten tsitate handiagoa edo  txikiagoa dutelarik, beste ba tzuekin alderatuta. Komunitate bakoi tzak
berariazko ezaugarriak ematen dizkie; baina, hala ere, produktu globalizatuak dira, nolabait.
Mezu horiek bidal tzen dituztenen artean ez dago jarraibide finkorik. Adina, sexua, erlijioa, ideo-
logia politikoa, egoera ekonomiko zein soziala eta/edo hezkun tza edonolakoa izanda ere, zurru-
murruak heda tzen dituzte. Zalan tzarik gabe, iruzkin horiek en tzun dizkiegu gertuko per tsonei,
familiakoei, lagunei eta lankideei. Horrelakoak en tzun ditugu dendetan, parkeetan, eskoletan eta
tabernetan. Etorkinekin ia harremanik izan ez duten per tsonen ahotik en tzun ditugu, bazterke-
riatik urrun bizi diren per tsonen ahotik, eran tzukizun publiko eta politikoak dituzten per tsonen
ahotik, eta, garran tzi handiagoa duena: beren burua tolerante tzat duten (edo geure burua
tolerante tzat dugunon) ahotik. Bibliako aipua baliagarria izaten da beti: errurik ez duenak, jaur-
ti dezala lehengo harria.

Nahasiak dira; horregatik, heda tzen direnean, mesfidan tza sor tzen dute gizartean. Halaber,
zehaztugabeak dira, alferkeriak edo erosotasunak eraginda, gauzen sustraiak bila tzeko eta uler -
tzeko premiarik ez baitugu. Zurrumurruak ez du frogarik behar. Hala ere, benetakoa izan nahi du
(Gallego Reinoso, 2010); eta, horrenbestez, teoremari jarraituz, egoerak benetakoak izango bali-
ra bezala definituz gero, haien ondorioak benetakoak dira (Thomas, 1928). Aurreiri tzi edo este-
reotipo negatibo bat dakarren zurrumurruak mesfidan tza sor tzen du gizartean, errealitatea distor -
tsiona tzen baitu, are gehiago krisialdietan; izan ere, bizi dugun une honetan ziurgabetasuna
nagusi da, bai politikan, bai ekonomian, bai gizartean. Zurrumurruak kalte tzen ditu, batez ere,
talde sozial ahulenak eta zaurgarrienak, orokorrean (adibidez, etorkinak) edo espezifikoki (erli-
jioa, jatorrizko herrialdea edo munduko eskualdea, gu txiengo etniko batekoa izatea, sexua…).
Talde horiei estereotipo negatiboetan oinarritutako ezaugarriak eslei tzen zaizkie, eta azkenean
baliteke jendeak ez nahi izatea talde horiekin edo per tsona horiekin harremanetan jar tzea, eta
haien aurkako diskriminazioa sor tzea ere litekeena da. Estereotipo negatiboek eta aurreiri tziek
eragin dezaketen haustura soziala saihesteko, erradikalak izan behar dugu, gure bizi tza pixka bat
konplikatu eta errora joan behar dugu, oinarritik zalan tzan jar tzeko. Horrenbestez, Aurre egin
zurrumurruari4 (Eusko Jaurlari tza, 2012) eskuliburuaren hi tzaurrean proposatutakoari jarraiki,
zerbait egiteko lana hartu behar dugu. Intoleran tziaren ernamuina zurrumurruek elikatuta haz-
ten den tokian mezu zuzen tzailea heda tzeko lana hartuko duten per tsonak behar dira. Horretan
da tza, hain zuzen, estrategia honen zen tzua.

II. A tzera begira, etorkizuna ikusteko

Jardunbide hau berria da Ge txon, baina inspirazio-iturri zeha tzak ditu (beste instituzio, erakun-
de edo gizarte-kolektibo ba tzuek aldez aurretik zein aldi berean egindako jarduerak, alegia).
Inspirazioa eragin diguten jarduera horietako ba tzuk aipatu nahi ditugu. Halaber, aldez aurretik

3http://www.gitanos.org/campannas/tus_prejuicios_son_las_voces_de_otros.html.es
4http://www.frenaelrumor.org/data/files/pdfs/guia-frenaelrumor.pdf
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barkamena eska tzen dugu aipatu gabe geratuko direnengatik, eta eskerrak eman nahi dizkiegu
guztiei, haien lana ai tzindaria eta bide-erakuslea izan delako.

Zalan tzarik gabe, lehenagoko erreferen tzia bibliografikoak daude, baina ekar dezagun gogora
Carlos Giménez irakasleak zurrumurruen aurkako aurrekari garran tzi tsua ezarri zuela orain dela
10 urte, Qué es la inmigración5 saiakera argitaratu zuenean. Saiakera horretan, hain zuzen,
immigrazioari eta gure gizartean eragiten dituen ondorioei buruzko galdera nagusiei eran tzun sis-
tematizatuak, sendoak eta datuetan oinarrituak eman zituen. Oso testu erabilgarria izan da arra-
zakeriaren eta xenofobiaren preben tzioan sen tsibilizazio-ekin tzak gauza tzeko, bai eta eguneroko
harremanen esparruan pisuzko argudioak emateko ere. Bedera tzi kapituluen bidez, gaur egun
gure arreta erakar tzen duten hamasei iruzkini buruzko hausnarketa bikaina eta hurbila egiten du.
Adibidez: delinkuen tziaren eta segurtasun-ezaren gorakada; kulturak integra tzeko ezintasuna
(Huntingtonek eta Sartorik eragin sakona izan zuten, eta gaur egun ere haien oihar tzuna handia
da, Fran tziako Barne ministro Manuel Vallsek Fran tzian bizi diren Rom etniako per tsonei buruz
berriki egindako adierazpenek azal tzen dutenez)6; lehia lan-merkatuan; lagun tza guztien
beregana tzea; nazio-identitatearen aurkako meha txua; etorkinen lehentasuna programetan sar -
tzeko; arauak ez bete tzea... Ge txon abian jarritako estrategiaren ikuspegitik, interesgarria irudi-
tu zaigu, alde batetik, konta tzen duguna, eta bestetik, bai eta kontabidea ere. Horrenbestez, gure
iri tziz saiakera hori erakusbide izan da. Aztertutako atal bakoi tzaren amaieran laburpen bat eta
oinarrizko ideiak ageri dira, sarritan izaera nagusiki afektiboa dutenak. Ideia horiek aurretik
emandako informazio akademikoa biribil tzen eta ulertarazten dute, eta erraz gizartera tzeko bidea
erakusten dute. 

Ondorengo urteetan beste material laburrago ba tzuk, gidaliburuak eta sen tsibilizazio-fi txak ager-
tu ziren, ba tzuetan berariazko kanpainekin batera, elkarren osagarri. Formatu arinak ziren, komu-
nitatean sen tsibilizazio-eragina biderka tzea eta immigrazioaren zein kultura-aniztasunaren aur-
kako estereotipo negatiboei eta aurreiri tziei buruzko espiritu kritikoa heda tzea helburu zutenak.
Zurrumurruen aurkako hainbat estrategia sor tzeko oinarri teorikoak izan dira, besteak beste,
honako erakunde hauek egindako lan ai tzindariak: Jesuiten etorkinen tzako zerbi tzua, Bilboko
Ellacuria Fundazioa ere parte-har tzaile izanik7, Secretariado Gitano Fundazioa8, Espainiako
Guru tze Gorria9, eta CEPAIM10. 

Lehen aipatutako OBERAXE gidaliburuan jasotako jardunbide egokien artean, deigarria iruditu
zi tzaigun Kataluniako Santa Coloma de Grameneteko Udalak (kultura-arteko jardunbide egokien
ohiko erreferen tzia-puntua) bul tzatutako hurbileko estrategia bat, auzoko dinamikari oso lotua:
bizikide tzarako balio eta mezu positiboen transmisiorako sarea (Red de Transmisión de Valores
y Mensajes Positivos para la Convivencia). Sare horren helburua da herritarren eta gizarte-ehu-
naren konplizitatea bila tzea, batez ere bizikide tza eragozten duten zurrumurru fal tsuen eta este-
reotipoen aurka borroka egiteko. Gertuko inguruan bizikide tzaren alde lan egiteko konpromisoa

5GIMÉNEZ ROMERO, C. (2003): Qué es la inmigración. Bar tzelona: RBA integral.
6Ikus Agustin Unzurrunzagaren analisi zuzen eta egokia webgune honetan:
http://www.mugak.eu/news/autoritarismo-racializante 
7http://www.sjme.org/sjme/item/705-inmigrantes-iinvasores-o-ciudadanos 
8http://www.gitanos.org/servicios/documentacion/publicaciones_propias/fichas/27019.html 
9http://www.cruzrojamadrid.org/sala_de_prensa/noticias/presentacion_argumentario_sensibilizacion_intercultural/ar
gumentario/ 
10https://drive.google.com/folderview?id=0B1eVdQ2GZcwkU2JzMzZ0TUV4eWM&usp=sharing 
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sinatuko duten per tsonen eta gizarte-erakundeen sare bat bul tza tzen da, eta beharrezko informa-
zioa, euskarriak eta bitartekoak ematen zaizkie, zeregin horretan lagun tzeko. Gaur egun, webgu-
nean11 ikus di tzakegu garai horretan sortutako materialak, bai eta parte hartu duten hainbat per -
tsona eta erakunde ere. Zalan tzarik gabe, proiektu horren elementu berri tzaileenetako bat zen
estrategiarekiko konpromiso per tsonala (mezua transmiti tzea, a txikimenduak lor tzea...) adieraz-
ten zuen dokumentua sina tzea. Konplizitatea, gertutasuna eta abar elementu berri tzaileak dira,
Bar tzelonako eta hemen aipatu ez ditugun Kataluniako beste hainbat hiritako estrategiaren oina-
rrian daudenak. 

Amai tzeko, 2010ean honako eskuliburu hau argitaratu zuen Bar tzelonako Diputazioak: Cómo
abordar los rumores. Manual para comprenderlos y diseñar estrategias para contenerlos (F.
Gallego Reinoso). Gure iri tziz, dokumentu hori inspirazio-iturri da, zurrumurruak gizartean bete -
tzen duen fun tzioaz jabe tzeko fun tsezkoa, nola joka tzen duen uler tzeko eta nola aurre egin jaki-
teko, ordurako jada zurrumurruen aurkako tresnak esaten zien baliabideak erabilita. Aipatutako
eskuliburuak zurrumurruaren aurkako preben tzio-sistemak abian jar tzeko proposamen operatibo-
ak ditu; horrek, gizarte-berrikun tzaren aldetik, aurrerapauso adierazgarria dakar, batez ere gizar-
te-sinesgarritasuna duten per tsonek inguruko jendean eragiteko duten ahalmena ain tzat har tzen
duelako.

III. Bar tzelonako Antirumors eredua

Bar tzelonako zurrumurruen aurkako sarea (Xarxa BCN Antirumors) 2010ean sortu zen Bar -
tzelonako kulturarteko planaren barruko komunikazio- eta gizarte-inpakturako estrategia gisa.
Planaren zor tzigarren arda tzak –Estereotipotik ezagu tzara– aniztasunean elkarrekin bizi tzea era-
gozten duten zurrumurru negatibo eta funsgabeen aurka hiri-estrategia bat diseina tzea proposa -
tzen zuen, zenbait eragilek eta gizarte-erakundek egindako sare-lana oinarri hartuta. Zergatik
hain ekin tza espezifikoa? Askotariko jatorri kulturalak dituzten Bar tzelonako herritarren arteko
bizikide tza oztopa tzen duten faktoreei dagokienez, Planeko diagnostikoa egiteko 5 galderetako
bati eran tzun zioten 1.000 per tsona baino gehiagok adierazitakoari erreparatuta, haien % 48k
aipatu zituzten faktore hauek: bestea ez ezagu tzea, zurrumurruak, estereotipoak eta aurreiri tziak.

Bar tzelonako proiektua ez da artikulu honen aztergaia, baina gure inspirazio-iturri nagusia izan
da. Gure ikuspegitik, zenbait elementu berri tzaile ditu, tokiko sen tsibilizazio-estrategia baterako
egokiak direnak:

• Komunikazio-inpaktua eragiteko osagai oso erakargarria du: zurrumurrua, lanerako foku
gisa. Estereotipoen zein aurreiri tzien aurkako estrategiaz edo kulturarteko sen tsibilizazio-
kanpainaz ari tzeak emai tza berdinak izango al zituen, gure terminologian oso erabiliak
diren adibide pare bat emanda? Zurrumurruaren ideia komunikazio-eragile bikaina izan da,
kulturarteko bizikide tzari eta sen tsibilizazio-jarduerei lotutako erakundeen kezka sor tzen
duten gaiez ohartarazteko. Zurrumurruen aurkako eragile izateak orain arte kulturarteko
sen tsibilizazioaren alorrean jardun gabeko per tsona askoren jakin-nahia sortu du, komuni-
kabideak ere barnean hartuta. 

11http://www.gramenet.cat/es/principal/el-ayuntamiento/serveis/red-de-valores.html
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• Arlo akademikoan eta hainbat gizarte-erakunderen bidez garatutako teoria eta argudioen
alderdirik hoberena jaso tzen du. Horrez gainera, informazio eta datu zeha tz, eguneratu eta
kontrastatu ba tzuk proiektuaren osagarri dira. Hasieratik uztar tzen da komunikazio-trebe-
tasunen eta gaitasun psikologikoen garapenarekin, eztabaida emankorrerako guneak sor -
tzeko eta per tsonen arteko liskarrak saihesteko. Eta, batez ere, ezagu tza horrek guztiak
herritar-elkarteen zein partikularren prestakun tzan, dinamizazioan, parte-har tzean eta
inplikazioan oinarritutako estrategia du euskarri. Horrenbestez, sarean integratuta (Xarxa
Antirumors) lanean diharduten hainbat eragile sortu dira: erakunde, elkarte zein norbana-
ko gisa parte hartu dutenak laurehundik gora dira.

• Jarduteko bokazioa eta gaitasuna duen gizarte-mugimendu bateratu eta kohesionatu baten
partaide izatearen eta konplizitatearen sentimendua sortu du: eragileak dira. Badakigu ez
dela erraza, are gu txiago kontuzko gaietan –hizpide duguna halakoa da– eta erakundeek
parte har tzea oraindik zailagoa da. 

• Sen tsibilizazio-kanpainen ohiko iner tzian paradigma-aldaketa dakar: asmo handiko mezuak
eta emai tzen neurketarako zailtasunak alde batera u tzi eta ekin tza  txikiak, herritarrek
zurrumurruen aurkako diskur tsoa beregana tzea eta diskur tso hori per tsonen arteko harre-
manetan  txerta tzea ditu helburu.

• Zurrumurruen aurkako jardueran garbi eta ozenki ageri den erakunde-diskur tsoarekin bat
dator. Halaber, diskur tso horrek iri tziak era tzen dituen igorle abantaila tsu bat du:  Bar -
tzelonako alkatea.

• Helburuak lor tzeko bidean komunikazioak duen garran tziaz oharturik, hainbat material
sortu dira: webgunea eta gizarte-sareak, gidak, eskuliburuak, eskuorriak, komikiak, bideo-
ak, powerpoint birikoak, an tzerki-tresnak, komunikabideekiko akordioak, atalak telebista-
programetan… Andaluziako Juntak ere komunikazio-tresna interesgarriak sortu zituen, eta
arrakastaz aplikatu zituen Andalucía somos todos12 sen tsibilizazio-programan.

• Udala proiektuaren aurrekontuan inplikatu da, eta, horrenbestez, giza baliabideak jarri
dira, zurrumurruen aurkako katalogo bat sortu da, Udalak ematen dituen diru-lagun tzen
bidez zurrumurruen aurkako ekin tzak bul tzatu dira, esperien tzia hainbat forotan sozializa-
tu da, herritarren arteko eztabaidak egin dira... 

• Esperien tzia-pilotu gisa sortu zen eta oihar tzun nabarmena izan zuen komunikabideetan.
Hala ere, modako informazio-produktua izateak ez dio erago tzi etengabe hausnarketa egi-
tea, sendo tzea eta egitura tzea; horrenbestez, Xarxa BCN Antirumors ekin tza-plan parte-har -
tzailea eratu da 2012-2014 urteetarako13.

Gure iri tziz, programa berri tzaile hori inspirazio-iturri da, eta Euskadin oso harrera ona izan du,
bai elkarteen eremuan (SOS Arrazakeria, CEAR Euskadi, Caritas, Harresiak Apurtuz, Ellacuria
Fundazioa eta beste hainbat elkarte jardun dira azken 3 urte hauetan lekukoa hartu eta metodo-
logia egoki tzen), bai erakundeen aldetik (Eusko Jaurlari tza eta zenbait udal).

12http://www.youtube.com/user/Andaluciasomostodos 
13http://www.bcnantirumors.cat/sites/default/files/Pla%20d%27accio%CC%81%20Antirumors.pdf 
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IV. Ge txon esku har tzeko testuingurua

Erreparatu diezaiogun gure esperien tziari, eta ahalegindu gaitezen uler tzen zergatik behar dugun
horrelako estrategia bat gure eremuan. Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri bizkaitarra da Ge -
txo. Laurogei mila biztanle inguru ditu gaur egun (2013); haietatik % 7k, gu txi gorabehera, a -
tzerriko nazionalitatea dute, eta % 10 inguru jaio dira Espainiako estatutik kanpo. Orain dela 10
urte eskas, a tzerriko biztanleak % 3 baino gu txiago ziren, eta Europar Batasunekoak ziren
gehienbat. Orain laurogei nazionalitatek osatutako aniztasun nabarmena dago, eta askotariko
mundu-ikuskera, hizkun tza, erlijio eta usadio-ohiturak dituzte. Gune publiko berberean dauden
eta elkarrekin bizi diren per tsonez ari gara; interakzioak dituzte ezinbestean, zerbi tzuen sektore-
an enplegua sor tzen duen udalerri batean, bereziki e txeko lanetarako  atzerritar ugari kontrata -
tzeagatik nabarmen tzen dela ain tzat hartuta. Per tsona horiek, udalerriko biztanle diren aldetik,
eskura dituzten baliabide publiko eta pribatuak balia tzen dituzte. Hau da, gizartea ere konple-
xuagoa da, aniztasun horren ondorioz.

2003az geroztik tokiko immigrazio-behatoki bat dago, immigrazioak udalerrian duen errealitate-
ari, ezaugarriei eta inpaktuari buruzko informazioa sor tzeko, heda tzeko eta erabil tzeko. 2011n
argitaratu zen Ge txoko a tzerriko etorkinei buruzko per tzepzio eta jarreren lehenengo Barometroa.
Euskal Herriko Uniber tsitateko (UPV-EHU) Immigrazioa Iker tzeko Laborategia –BEGIRUNE–
arduratu zen zuzendari tza teknikoaz, eta Xabier Aierdik eta José Antonio Oleagak Ikuspegi –
Immigrazioaren Euskal Behatokian garatutako metodologia aplikatu zen. Tokiko barometroaren
ondorioetako ba tzuk labur-labur gogora ekar tzea interesgarria irudi tzen zaigu:

• Ge txoko biztanleen artean, a tzerriko etorkinei buruzko diskur tsoa irekiagoa eta tolerantea-
goa da, teorian, oro har EAEko biztanleen artean baino. Ge txoko biztanleek konfian tza han-
diagoa dute immigrazioaren onurei buruz, eta ekar di tzaken alde onak aitor tzen dituzte,
batez ere ekonomiaren arloan.

• Hala eta guztiz, Ge txoko biztanleek a tzerriko etorkinei buruzko estereotipo fal tsuei eta
aurreiri tzi negatiboei eusten die, EAEko biztanle guztien pareko mailan. Dirudienez, este-
reotipo eta aurreiri tzi horiek ez daude lotuta benetako egin tzekin, neurri batean bederen.
Kezkagarria da, bereziki, a tzerriko etorkinak eta hiri-segurtasuna lo tzen dituen aurreiri tzia.

• Etorkinak a tzerritik etor tzeari lotuta ziurgabetasun eta susmo handiak sor tzen dituen alde
bat da, Ge txon ere, euskal gizarteko ongizate-estatuari eustea.

• Dena dela, nabarmena da per tsona gazteen taldeak (24 urtetik beherakoak), ikasleek...
jarrera defen tsiboak dituztela, eta a tzerriko etorkinen aldetik nolabaiteko meha txuak hau-
tematen dituztela, beharbada lan-merkatuan sar tzeko zailtasunen diskur tsoa barneratu
dutelako eta etorkin-kolektiboek ateak ixten dizkietela edo lehia handiagoa dakartela uste
dutelako. Oro har, alderdi ekonomikoetan, jarrera mesfidatiak eta zaurgarritasun-sentimen-
duak adierazteko joera dute.

Horrez gainera, Ge txoko a tzerriko etorkinei buruzko per tzepzio eta jarreren 2012ko
Barometroak14 (Ikuspegi) adierazitakoari jarraiki, toleran tzia-indizeak okerrera egin du euskal
gizarteak, oro har, immigrazioari buruz dituen jarrera eta per tzepzioei erreparatuta (aztertutako
talde guztietan: toleranteak, anbibalenteak eta aurkakoak). Gogora dezagun indize horrek neur -

14http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/barometros/2012/bar_2012_cas_ok.pdf 
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tzen dituela EAEko biztanleek a tzerriko immigrazioari buruz duten ikuspegia eta jarrerak, 0tik
100era bitarteko zenbaki bakar baten bidez. Horrenbestez, 2008ko emai tza 58,74koa izan zen,
eta 2012koa, berriz, 53,62koa. Euskadiko biztanleria autoktonoaren iri tziari dagokienez, herri-
tarren % 20,6 aurkakoak dira, % 40,8 anbibalenteak eta % 38,6 toleranteak. Datu horiek iku-
sita, SOS Arrazakeria Elkarte Federazioak (2013ko urteko  txostena) adierazten du erakundeek
modu zeha tz eta aktiboan lan egin behar dutela, inten tsitate  txikiko arrazakeria sor tzen duten
per tzepzio negatiboak desagerrarazteko.  txosten horrek gogora ekar tzen digu, halaber, immigra-
zioaren fenomenoari dagokionez, erreakzio orokor ona izan duela gizarteak, eta gatazken alorre-
an, ez dago adierazle aipagarririk, Europako beste herrialde ba tzuekin alderatuta; dena dela,
autoa tseginkeria saihestu behar da. Preben tzioaren ardura gizarte guztiaren eran tzukizuna da,
eta politikariaen, arlo akademikoaren eta elkarteen eginkizuna nabamen tzekoa da. 

Ge txoko gobernu-taldearen legealdirako planak (2012-2015) sendo tzen ditu 2004az geroztik
kulturarteko gobernan tzaren alorrean emandako urra tsak eta gauzatutako ekin tzak. Izan ere,
enblematiko tzat jo tzen du aniztasuna ain tzat har tzen duen kulturarteko hiriaren estrategia
sendo tzea, bertako eta a tzerriko per tsonen arteko interakzioa eta harremanak susta tzea, parte-
har tze politiko eta soziala bul tza tzea, eta hiriko eremu guztietan diskriminazioa prebeni tzea.
Plangin tza-dokumentuak berariazko ekin tza hau jaso tzen du: Zurrumurruen aurkako eragileen
tokiko programa bat gara tzea, ildo bereko beste tokiko ekin tza ba tzuekin koordinatuta (EAEko,
estatuko eta Europako eremuetan) eta 2013-1015 aldirako aurreikusten du. 

Horren haritik, eta aipatutako ekin tzaren ildoan, berezko tokiko estrategia hasi aurreko urra ts bat
dago. Ge txoko Udalak 2004az geroztik parte har tzen du Eusko Jaurlari tzak sustatutako a tzerri-
ko etorkinen tzako udal-mailako harrera-sarean. EAEko immigrazioari, herritartasunari eta kultu-
rarteko bizikide tzari buruzko III. planak (2011-2013) ildo estrategikoen artean jaso tzen du dis-
kriminazioaren eta xenofobiaren aurkako borroka. Horrenbestez, proiektu gisa plantea tzen zuen
diskriminazioa prebeni tzeko mekanismo eta tresnak sor tzea (informazioa, prestakun tza, orienta-
zioa, sen tsibilizazioa eta sala tzeko mekanismoak). Ge txok 2011z geroztik parte hartu du, urte-
betetik gorako iraunaldian, Eusko Jaurlari tzako Immigrazio eta Aniztasunaren Kudeaketa
Zuzendari tzak eta Integraziorako eta Kulturen arteko Bizikide tzarako Zerbi tzuak –BIL TZEN– lide-
ratutako zurrumurruen aurkako lantalde batean. Zuzendari tzak Bar tzelonako Antirumors estrate-
gia hartu zuen eredu gisa. Horrenbestez, Xarxa bul tzatu zuten susta tzaileekin izandako hasiera-
ko harremanen eta bisiten ostean, EAEko esperien tziari ekin zi tzaion ofizialki eta talde eragile
bat sortu zen erakunde hauetako ordezkariekin: Eusko Jaurlari tza (Zuzendari tza, Bil tzen eta
Behatokia), udalak (Ge txo eta Barakaldo), Euskal Herriko Uniber tsitatea (Soziologia saila) eta
gizarte-erakundeak (Harresiak Apurtuz etorkinei lagun tzeko Euskadiko GKEn Koordinakundea
eta SOS Arrazakeria). Proiektu horren izena Aurre egin zurrumurruari15 izan zen. 

Antirumors16 eskuliburua (Bar tzelonako Udala, 2011) erreferen tzia tzat hartuta, talde eragileak
bere materialak sortu zituen. Talde barruan, zurrumurruak identifika tzeko prozesuari ekin zi -
tzaion, eta haiei hel tzeko lehentasunak ezarri ziren. Zurrumurruen zerrenda honako hau izan zen:
1. Ezin ditugu etorkin gehiago onartu, gehiegi dira; 2. Etorkinak gizarte-lagun tzei esker bizi dira,
eta gehiegi balia tzen dituzte; 3. Etorkinek lana ken tzen digute; 4. Immigrazioak ma txismoa eta
genero-indarkeria areago tzen ditu; 5. Etorkinek ez dute integratu nahi; 6. Etorkinek EAEko osa-
sun-sistema gehiegi erabil tzen dute eta larrialdi-zerbi tzuak kolapsa tzen dituzte; 7. Ikasle etorki-

15http://www.frenaelrumor.org
16http://bcnantirumors.cat/quisom/materials-de-la-xarxa/guia 
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nek eskoletako hezkun tza-maila jaisten dute eta ikaste txeetan ghettoak sor tzen dituzte; 8. Babes
ofizialeko e txebizi tzak eskura tzen dituzte: lehentasuna dute, eta bertakoek baino aukera gehia-
go dituzte; 9. Pilatuta eta baldin tza  txarretan bizi dira. Horrek alokairuen merkatua garesti tzen
du, eta etorkinak dauden auzoak deprezia tzen dira; 10. Immigrazioak eragingo du arreta, berri-
ro ere, erlijio-gaietan jar tzea, eta laikotasunerako bidea oztopatuko du; 11. Espazio publikoa
gehiegi balia tzen dute, eta gaizki erabil tzen dute gainera; 12. Ez dituzte arauak ezagu tzen, ez
dute gizalegerik. Lehenengo 5 zurrumurruen analisi zorro tza partekatu zuen taldeak, eta komu-
nikazio-tratamendu zaindua prestatu zuen, zurrumurru horiek fun tsik gabeak direla agerian jarri-
ko duen informazioa emateko. Gainerakoa gara tzeko geratu zen. 2012ko hauteskundeen ondo-
ren gobernu autonomikoaren aldaketak etenaldi bat eragin zuen honako prozesu hauek antola -
tzeko faseetan: eragileen prestakun tza, sare-egiturak, estrategien koordinaketa... Ziur dakigu
estrategia hori berriro ere abian jar tzea lehentasunezkoa dela gaur egungo Eusko Jaurlari tzaren -
tzat ere.

Baina, zalan tzarik gabe, Ge txoko kasuan fun tsezko mugarri bat dago berariazko ZURRUMU-
RRUEN AURKAKO estrategiaren sustapenean: kulturarteko hirien sarean (RECI) parte har tzea
(2011z geroztik, hiri funda tzaile gisa) honako hiri hauekin batera: Bar tzelona, Sabadell,
Fuenlabrada, Parla, Cartagena, Bilbo, Donostia, Jerez de la Frontera eta Tenerifeko Kabildoa.
Betiere Europako Kon tseiluaren eta Europako Ba tzordearen Intercultural Cities (ICC) baterako
programaren esparruan. ICC proiektuak hiri kideei emandako gomendioen haritik, Ge txok adie-
razpen publiko formal bat egin zuen, kulturarteko hiri gisa ager tzeko17. Aho batez onartu zen
2013ko mar txoaren 21eko udaleko osoko bilkuran (arraza-diskriminazioaren aurkako nazioarte-
ko eguna). Dokumentu horrek indar politiko guztien adostasuna adierazten du, aniztasuna kul-
turarteko ikuspegitik kudea tzeko arda tz nagusiei dagokienez. Horrez gainera, hainbat konpromi-
so har tzen dituzte sexuagatik, nazionalitateagatik, jatorri etniko zein kulturalagatik, sexu-orien-
tazioagatik, desgaitasunagatik edo erlijioagatik per tsonak diskrimina tzea prebeni tzeko, sala -
tzeko, eta horren aurka borroka egiteko. 

Amai tzeko, udalerrian fun tsezkoa den beste eragile bat ezin dugu alde batera u tzi: Ge txoko
Etorkinen Plataforma. Entitate horrek udalerrian immigrazioaren eta kulturartekotasunaren alo-
rrean diharduten gizarte-erakundeak bil tzen ditu. 10 elkartek osatutako plataforma horrek 2011z
geroztik interesa du Bar tzelonako estrategian, eta azken bi urteotan elkarte horietako batek sarri-
tan izan ditu hartu-emanak Bar tzelonako Xarxa Antirumors sarearekin. Une horretatik aurrera,
Plataformak jakinarazten digu udalerrian zurrumurruen aurkako ekin tzak gauza tzeko asmoa, eta
ahaleginak ba tzeko eta sinergiak sor tzeko borondate garbia.

V. Sare-proiektu batean parte har tzeko aukera, Open Society Foundations ekimenaren
esparruan

RECIko partaide izateagatik eskuratu ditugu alian tzarik gabe nekez lortuko genituen ekin tza glo-
balen onurak. Ildo horretan, Bar tzelonako ACSAR Fundazioak Arrazakeria prebeni tzea helburu
duen zurrumurruen aurkako estrategia proiektua aurkeztu zion Open Society Foundations (OSF)
erakundeari, Bar tzelonako estrategia oinarri hartuta. Proiektuaren zuzendari teknikoa Daniel de
Torres izan zen (Bar tzelonako hirian Antirumors sustatu zuena, Immigrazioko eskuduna zen

17http://www.ge txo.net/es/inmigracion
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garaian) eta Gemma Pinyol iker tzailea, berriz, koordina tzailea. OSF erakundeak diskriminazioa-
ren aurkako borrokarako proiektua onartu zuen, jardunbide egoki hori RECIko 4 hiritara esporta -
tzeko: Sabadell, Ge txo, Fuenlabrada eta Tenerifeko Kabildoa. Bar tzelonako Udalak parte har tzen
du proiektuan, bere esperien tziaren ekarpenaren bidez. Europako Kon tseilua proiektuaren lagun -
tzailea da, bai eta La Caixa Gizarte Ekin tza ere. Amai tzeko, Pompeu Fabra Uniber tsitatea (GRI-
TIM) kanpoko ebaluazioaren arduraduna da.

Proiektuaren helburu nagusia da 4 hiritan Bar tzelonako zurrumurruen aurkako estrategiaren
esperien tzian oinarritutako epe luzerako komunikazio- eta sen tsibilizazio-estrategia bat bul tza -
tzea eta sendo tzea. Proiektuaren berariazko helburuak hauek dira:

1. Parte har tzen duten lau hirietan nagusi diren estereotipoak eta zurrumurru fal tsuak
identifika tzea eta azter tzea, eta gezurrak direla agerian jarriko duten informazio objekti-
bo eta zeha tzak bil tzea.

2. Gizarte-eragileen sare bat osa tzea lau hirietan, udalek koordinatuta, immigrazioari buruz-
ko estereotipoei, topikoei eta zurrumurru fal tsuei aurre egiteko epe luzerako estrategia
bateratu bat susta tzeko konpromisoa beren gain hartuta. 

3. Sen tsibilizazio-estrategia diseina tzea, abian jar tzea eta ebalua tzea, Bar tzelonako
esperien tzian oinarritutako metodologia partekatuaren bidez, baina hiri bakoi tzaren pre-
mietara egokituta. Helburua da estrategia horiek sendo tzea, eta proiektua amaitu ondo-
ren ere irautea.

Proiektu pilotua 2013an garatu da, eta lau fase ditu:

1. fasea. Zurrumurruak: Bar tzelonako zurrumurruen aurkako estrategiaren azterketa . Lurralde
bakoi tzeko estereotipo negatibo nagusiak eta zurrumurru fal tsuak identifika tzea. Detektatutako
zurrumurruak fal tsuak direla agerian jarriko duten informazio zeha tzak bil tzea.

2. fasea. Zurrumurruen aurkako sareak: Zurrumurruen aurkako sareak sor tzea eta bul tza tzea.
Zurrumurruen aurkako eragileen prestakun tza. 

3. fasea. Zurrumurruen aurkako kanpainak: Hiri bakoi tzean zurrumurruen aurkako sen -
tsibilizazio-estrategiak defini tzea. Sen tsibilizazio-estrategietarako materialak presta tzea. Sen -
tsibilizazio-estrategiak abian jar tzea eta ebalua tzea.

4. fasea. Proiektuaren ebaluazioa eta hedapena: Proiektuaren ebaluazio- txostena. Emai tzak
heda tzeko estrategia.

Azaldutako esparrua oinarri hartuta, hiri bakoi tzak tokiko estrategia eta kanpaina egokiak gauza-
tuko ditu, bere egoeraren arabera. Baina programa honek zenbait alderdi berri tzaile ditu, aurre-
tik egindako esperien tziekin alderatuta, Bar tzelonakoa ere barnean hartuta. Benchmarking-aren
adibidea bikaina da, Bar tzelonako estrategiaren esportagarritasuna oinarri hartuta egina. Prozesu
guztiaren inpaktuaren eta emai tzen kanpo-ebaluazioa egiten da. Proiektua webgunearen bidez
denbora errealean heda tzeko estrategia diseinatu da: timeline bat, prozesuari buruzko informa-

18http://www.antirumores.com/resources/estrategia_bcn_antirumores.pdf
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zio guztia eta hirietako  txosten eta produktu komun zein partikularrak heda tzen dituena. Horrez
gainera, lurralde bakoi tzean estereotipo negatibo nagusiak eta zurrumurru fal tsuak identifika -
tzeko diagnosi-fase bat ezar tzen da19. Proiektuak jarraibide metodologiko ba tzuk ematen ditu20,
estereotipo eta zurrumurru horiek detekta tzeko, eta hiri bakoi tzari buruzko  txosten kualitatibo bat
egiten da, detektatutako topiko nagusiak eta zurrumurru fal tsuak adierazita, hirien emai tzak
aldera tzen dituen amaiera- txosten gisa, alderdi komunak eta desberdintasunak nabarmen tze
aldera. Horretarako, hainbat jarduera-eremu (auzoak, kultura, kirola,  txerta tzea, hirugarren
adina, emakumeak, gazteak, enpresak...) jorra tzen dituzten gil tzarrizko elkarte eta informa -
tzaileei egindako elkarrizketak baliatu dira, hiriko leiho esaten zaienei egindako on-line inkestak
(alegia, administrazio publikoetan –tokikoa, enplegua eta gizarte-seguran tza, hezkun tza, osasu-
na, segurtasuna eta abar– herritarrekin harreman zuzena duten udalerriko profesionalei eginda-
ko inkestak) eta hiriko profesionalei egindako elkarrizketa sakonak. Konklusioak kontuan hartu
dira Ge txoko esperien tziaren jendartera tzean.

VI. Ge txoko estrategia

Udalak estrategian duen inplikazioaren adibide argienetako bat da udalerriko jendearekin lan
egitea xede duen zurrumurruen aurkako estrategia baten diseinua, kudeaketa eta dinamizazioa
egiteko aurrekontuko partida bat esleitu duela. Zeregin horretarako, jarreren eta per tzepzioen alo-
rreko adituen eta BEGIRUNE – Immigrazioa Iker tzeko Laborategiko lantaldearen (UPV/EHU)
lagun tza dugu. Programa kudea tzeko eredu horrek ematen digun aukera da gure programa eta
Bilboko Errekalde auzoan egiten ari diren an tzeko esperien tzia aldi berean egitea. Tokiko proiek-
tua dinamizatuko da OFSrekin batera egindako sare-proiektuari dagozkion helburu eta faseen
arabera.

Programak, Ge txon gara tzen den moduan, errealitatea eralda tzeko helburu bat ezar tzen du, ber-
tako biztanleek a tzerritik etorritako biztanleei buruz dituzten per tzepzio eta jarrerak hobe tzeko,
estereotipo negatiboei aurre eginez. Horretarako, ekin tza hauei hel tzen zaie: 

1. Gure gizartean dauden estereotipo negatiboak identifika tzea eta lehentasunezko jarduna
behar duten 5 estereotipo nagusi identifika tzea.

2. Berdinen bidezko prestakun tzan, informazioan eta komunikazioan oinarritutako kanpaina
erabil tzea, elur-bolaren metodologiaz baliatuta, Ge txoko biztanleei mezu argi eta zeha -
tzak helarazteko.

3. Jarrera xenofobo eta intoleranteek duten zigorgabetasun-eremuak murriztea, Ge txoko
bizi tzan adierazgarriak diren eta iri tzi-eragile gisa joka tzen duten per tsonen eta ikono
sozialen lagun tzarekin.

19http://www.antirumores.com/resources/identificacion_de_estereotipos_y_falsos_rumores.pdf 
20http://www.antirumores.com/resources/pautas_metogologicas_deteccion_rumores.pdf
21 Fundación Atenea/Grupo GID-ek garatutako jokabide eredu metodologikoa droga kontsumoari lotutako kalte eta
arrisku murrizketaren eremuan.
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Halaber, programaren xedea da Ge txoko Udalak proiekta tzen duen irudia eta komunikazioa hobe -
tzea, estereotipo negatiboen aurkako borrokari dagokionez. Horretarako, ekin tza hauetara jo tzen
da:

1. Ge txoko biztanleen artean heda tzea Ge txoko Udalak hartutako erabaki hau: herritarrei
errealitatearen araberako informazioa helaraztea, etorkinei eta  atzerritarrei buruzko este-
reotipo negatibo nagusiei aurre egiteko eta funsgabeak direla azal tzeko.

2. Proiektua 2013ko apirilean hasi zenetik, eta aurreikusitako jarduerak bukatu arte, egin-
dako ibilbideari, ezaugarriei eta edukiei buruz informazioa emateko ildo ireki eta dinami-
koari eustea, eta 2013ko abenduan emai tzak heda tzea, honako bitarteko hauez baliatu-
ta: pren tsaurrekoak eta pren tsa-oharrak, tokiko argitalpenak, webgunea, Facebook...

Proiektuaren hedapenerako lehen urra tsa izan zen webgunea sor tzea (www.ge -
txo.net/antirumores) eta Ge txoberri udal-aldizkarian –astero 33.000 e txetako poston tzietara iris-
ten dena– orrialde osoko artikulu bat argitara tzea21. Artikulu horretan oinarriak eta helburuak
azaldu ziren, zurrumurruek egiten duten kalteari buruzko erakunde-mezu garbia heda tzen zen,
eta proiektua eta metodologia aurkezteko ekitaldi batera dei egin zi tzaien herritarrei. Horrez gai-
nera, Imanol Landa alkateak gutun bidez dei egin zien askotariko eremuetako gizarte-erakunde-
ei (gizartera tzea, hezkun tza, kultura, euskara, lankide tza, gazteria eta aisia, berdintasuna, des-
gaitasunen bat duten per tsonak...). Horren ondorioz, 50 per tsona baino gehiago –gehienak gizar-
te-mugimenduetako kideak– bildu ziren jardunaldi horretan. Haietako 25ek beren borondatez
parte hartu zuten bi aste geroago hasi eta bi orduko sei saiotan egindako prestakun tza-
prozesuan.

Prozesu horretan, estereotipoei eta aurreiri tziei buruzko prestakun tza teorikoa jaso du taldeak,
zurrumurruak sor tzeko eta heda tzeko mekanismoen berri izan du, eta zurrumurru horiek ager tzen
direnean aurre egiteko komunikazio-trebetasunen eta gaitasun emozionalen alorrean prestatu da.
Zehazki, udalerrian oso arruntak direla jotako 7 zurrumurrru identifikatu eta jaso dira (aurreiku-
sitakoak baino 2 gehiago). Halaber, zurrumurruen aurkako berariazko materiala sortu da; horre-
tarako, azterketa-saioak, eztabaidak eta argudioen kontrasteak egin dira zurrumurru bakoi tzari
buruz, argudio-mul tzo bat osatu arte. Argudio horiek oinarrizko mezuak dira, batez ere afektibo-
ak, datu gu txi baina garran tzi tsu ba tzuetan oinarrituak, eta erraz defenda tzeko modukoak.
Zurrumurru bakoi tzean sakon tzeko informazio- txosten zabal bat egin da, eta  txosten horren edu-
kia hobe tzeko prozesuan dago oraindik ere. 

Zurrumurruen aurkako eragileak, bere jardunarekin, estereotipo negatiboen zigorgabetasun-ere-
muak murrizten lagun tzen du; zurumurruen berezko anbiguotasuna eta orokor tzea zalan tzan jar -
tzen du, zen tzu komuna eta jarrera kritikoa oinarri hartuta; iri tzi-aldaketa eragin dezaketen argu-
dio eta informazioak ematen ditu; aurreiri tzien eta estereotipoen ondorio negatiboez kon tzien tzia
har tzea eragiten du, eta a txikipenak bila tzen ditu, harremanetan iri tzi-eragile izatea aprobe -
txatuz. Oinarrizko ideia da zen tzu komuna, lasaitasuna eta jarrera positiboa nagusi izatea, bai eta
umore-sena ere, prestakun tza-prozesuan oso baliagarria izan dena. Naturaltasunez onartu behar
da proposatutako helburuak agian ez direla lortuko, eta zurrumurruaren diskur tsoan zalan tzaren
hazia bederen jarri dutela aitortu beharko da. Disonan tzia kognitiboa (Festinger, 1957) sortuko
dute, ideien eta usteen sisteman ten tsioa eragingo dute, eta isiltasunaren kiribila apur tzen

22http://www.ge txo.net/DocsPublic/inmigracion/SENSIBILIZACION/ANTIRUMORES/Ge txoberri_EUSK-CAST.pdf
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lagunduko dute (Noelle-Neumann, 1977). Isiltasunaren kiribilean per tsonek beren jokaerak
egoki tzen dituzte nagusi diren jarreren arabera, norbait isil tzen da eta besteak are eta ozenago
hi tz egiten du.

Elur-bolaren metodologia baliatuta, eragile bakoi tzak –informazio-eragileak– mezu hori 10 per -
tsonari helarazteko konpromisoa har tzen du, eta ahaleginduko da per tsona horietako bakoi tzak
–eragile biderka tzaileak– gu txienez beste hamar per tsonari mezua helaraziko diola eragiten
(horrenbestez, gu txienez 15 per tsonek informazioa 10 per tsonari transmitituz gero, eta haietako
bakoi tzak beste hamar per tsonari, 1.500 per tsonek har tzen dute mezua). Parte-har tzaileek beren
ekin tza eta lortutako emai tzaren balioespena adierazten dituzte esku-har tzeari buruzko informa-
zioa jaso tzeko fi txa batean, eta fi txa hori i tzul tzeko konpromisoa har tzen dute. Material hori ezin-
bestekoa izango da elur-bola kanpainaren ondorengo ebaluazioa egiteko. Elur-bola abian jarri eta
3 hilabete geroago, eztabaida-talde bat egingo da prozesua, emai tza eta inpaktua ebalua tzeko.

Eginkizun horretan lagun tzeko, komunikazio-kanpaina bat diseinatu da: Ez esan lorokeriarik22.
Zazpi zurrumurruak eta haien aurkako argudioak bil tzen dituen eskuorria prestatu eta 2.000 ale
argitaratu dira, bai eta kanpainaren irudia daramaten 2.000  txapa eta eranskailu ere, eta komu-
nikabideetan inpaktua duen gune batean aurkeztu dira jendaurrean: Ge txoko Nazioarteko Folk
Jaialdian, Kepa Junkera euskal musikari eta musikagilearen eskutik, udaleko agintari politikoak
eta zurrumurruen aurkako eragileak lagun dituela. Material horiek lanerako fun tsezko tresnak
dira eragileen tzat, elur-bola egiteko lanean jarduteko.

Proiektuaren bigarren zatiak, urtearen azken hiruhilekoan gauza tzekoak, genero-indarkeriaren
zigorgabetasun-eremuak murrizte aldera erakundeek hartutako jarrera du inspirazio-iturri.
Erakundeek, orokorrean, eta haien ordezkariek, berariaz, transmiti tzen duten jokabide-eredua
fun tsezkoa da: herritarren artean iri tziak, jarrerak eta portaerak eragiten dituzten jokabide-ere-
duak dira. Ge txoko kasuan fun tsezko tzat jo da udal-zinego tziek (gobernuan zein oposizioan dau-
denak barnean hartuta) berariazko prestakun tza-prozesuan izan duten inplikazioa. Gure gizartea
eralda tzeko zereginean ai tzindari-zeregina barneratu eta beren gain hartu behar dute.
Prestakun tza hori emango zaie, gu txienez, zuzendari tza- edo koordinazio-zereginak bete tzen
dituzten erakundeko langileen bi talderi, batez ere zerbi tzu komunitarioetan edo herritarrekin
harremanetan dihardutenak barnean hartuta. Lankide tzarako aukerak esplora tzeko gune bat iza-
tea nahi dugu, jada gazteriaren, berdintasunaren eta hizkun tza-normalizazioaren alorretan egiten
den moduan.

VII. Ondorioak eta ohartarazpenak

Ge txoko zurrumurruen aurkako proiektua sen tsibilizaziorako eta gizarte-eraldaketarako estrategia
pilotua da, Bar tzelonako eredua inspirazio-iturri hartu duena, eta estatuko sare baten bidez for-
malki koordinatua. Helburu nagusia da estereotipo negatiboak eta zurrumurruen bidez hedatu-
tako immigrazioaren eta aniztasunaren aurkako aurreiri tziei aurre egitea. Gure herri eta hirieta-
ko biztanleen arteko bizikide tzarako dakarten kalte larria eta gizarte-hausturaren arriskua ain tzat
hartuta plantea tzen da. Halaber, jakin badakigu, orain bizi dugun bezalako krisialdietan, batez
ere, herritarrek immigrazioarekiko dituzten jarrerak aurkako diskur tsoen polorako joera har tzen

23Gaztelaniazko ikurri tza (Al loro con los rumores) euskaraz adierazteko, hi tz-joko bat erabili da (Ez esan lorokeria-
rik) “lelokeria” hi tzaren ordez asmatutako beste hi tz bat erabiliz: lorokeria. 
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dutela, eta ez toleran tziaren polorako joera. Horrez gainera, eguneroko harremanen eremuan per -
tsona bakoi tzak eraldaketarako duen boterean oinarritutako estrategia da, eta per tsona horien
ekin tza babesten duen lidergo instituzionala du osagarri.

Estrategiaren oinarrian dago per tsona guztien berdintasunaren prin tzipioa, eta ziurtasun osoz
jakitea kidetasunak gehiago direla diferen tziak baino. Horren ondorioz, sexuagatik, erlijioagatik,
kulturagatik, jatorri etniko edo nazionalagatik, iri tziagatik edo beste edozein egoera per tsonal edo
sozialengatik eragindako edozein diskriminazio arbuia tzen da. Ekimen hau gauza tzeko unean
Europan kezka handiz ikusten da eskuin-muturreko alderdi politiko xenofobo eta arrazisten goral-
dia. Alderdi horiek ahoa betez plantea tzen dute beren diskur tsoa, eta jarrai tzaileak eta posizioak
har tzen dituzte; horrenbestez, maila desberdinetako erakundetan goberna tzen dute, edo oposi-
zio indar tsu dira. Halaber, une hauetan boterean dauden edo boterea har tzeko i txaropena duten
alderdi demokratikoen praktika eta/edo diskur tso arrisku tsuak ere ikusten eta en tzuten ditugu,
gehienetan “e txekoak lehenbizi” leloa oinarri hartuta. 

Atarikoan adierazi bezala, jarduteko modu berri honen hastapenetan gaude, esperimentazio-fase-
an dauden ekimen eta metodologiak dira, eta ebaluaziorako datu gu txi ditugu. Hala ere, badaki-
gu gure geografiako eremu desberdinetan nahiz estatuko eta Europako beste toki ba tzuetan zen -
tzu berean eta denbora berean bat egiten duten energien mul tzoak aukera handiak sor tzen ditue-
la. Ekimen hori piztu den toki bakoi tzean per tsona askoren ilusioak eta a txikimenduak bildu dira,
eta haien lanari balioa eman behar zaio. Gure esperien tzien aurretik, beste esperien tzia ba tzuk
egin dira, eta haietatik sortutako ezagu tzaz balia gaitezke. 

Euskal gizarteko adierazle sozio-ekonomikoak estatuko beste toki ba tzuetakoak baino nabarmen
hobeak izan arren, per tzepzioen Barometroak ematen dituen datuek adierazten dute, lehendik
egindako analisiekin alderatuz gero, immigrazioaren aurkako sektorearen jarrera gogorragoa dela
orain, eta talde anbibalentearen egungo jarrerak toleran tzia gu txiago adierazten duela. Horiek
horrela, badirudi sen tsibilizazioaren eta preben tzioaren alorrean egiturazko lan koordinatua egin
behar dela erakundeen eta herritarren artean. Balan tza erorarazi eta aurkakoen sektorea indar-
gabetu behar da, per tsona horiek anbibalenteak izan daitezen; eta anbibalenteak, berriz, toleran-
teen aldera mugiarazi behar dira. X. Aierdik esaten duen bezala, biho tzak geureganatu behar
ditugu; izan ere, baliteke oso diskur tso sozial gaiztoak izatea (estereotipo negatiboak edo aurreiri -
tziak dituzten per tsonak), baina, egia esan, ez dago oso portaera gaiztorik (ekiten eta diskrimina -
tzen duen jendea). 

Ibilbide honen amaierara iristen ari gara, eta, etorkizunari begira, honako proposamen hauek
planteatuko ditugu, gure lurraldean diharduten zurrumurruen aurkako zenbait estrategiei buruz
hausnarketa eta gogoeta egiteko:

• Maila ani tzeko sare-lanaren garran tzia. Euskadiren kasuan: herritarrak (partikular gisa),
gizarte-erakundeak, tokiko erakundeak, foru-aldundiak eta Eusko Jaurlari tza. Katalunian
adibide on bat daukagu: Generalitateak, Ba tzelonako Diputazioak eta Bar tzelonako Udalak
lankide tza-hi tzarmen bat sinatu dute, baliabideak eta estrategiak parteka tzeko.
Kataluniako hurrengo hi tzarmenean baliteke bi udalerri-elkarteek parte har tzea.

• Administrazioko maila bakoi tzaren inplikazioak eragina biderka tzeko beste aukera bat
dakar, zurrumurruen aurkako zeharkako ikuspegia ezin hobeki baitator hainbat alorretan:
gizarte-politikak, gazteria, berdintasuna, garapen ekonomikoa, kultura, artea, hezkun tza
(bigarren hezkun tza eta derrigorrezko hezkun tzaren ondorengo ikasketak, lanbide-heziketa,

339

Immigrazioarekin loturiko hainbat gairi buruzko artikuluak

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:46  Página 339



uniber tsitateko ikasketak, helduen hezkun tza, hezkun tza komunitatea oro har...), osasuna,
komunikazioa, segurtasuna (tokiko polizia eta polizia autonomikoa)...

• Halaber, eragile berri eta estrategikoak ere kontuan izan behar dira; adibidez: sindikatuak
eta enpresa-erakundeak, profesionalen elkargo eta elkarteak...

• Per tsona partikular, erakunde zein instituzio gisa proiektura a txiki tzeko eremu partekatu
bat sortu behar da. Kausa honetan militante diren per tsonek ikusi behar dute osasun ona
eta partaide tza-maila handiak dituen mugimendu bat osa tzen dutela. Internet izango da,
beharbada, mugimendu hori formal tzeko tokirik egokiena, baina zurrumurruen aurkako
eragileen tzako ad hoc jardunaldietan aurrez aurreko topaketak egiteko aukerak ere bul tzatu
behar dira.

• Instituzioez eta haien ordezkari politiko gorenez gainera, bizi tzaren hainbat eremutako per -
tsona ezagunen a txikimendu sinbolikoak fun tsezkoak dira: kirola, artea eta kultura, enpre-
sa, gizarte-erakundeak eta sindikatuak, komunitate akademikoa, herriko bizi tzan garran tzi -
tsuak eta ezagunak diren per tsonak...

• Sinbolo komun bat har tzea pen tsa daiteke, estrategia identifikatuko duen eta militan tzia
adieraziko duen elementu bat, alegia. Euskadin adibide on bat daukagu: lila puntua, ema-
kumeen aurkako indarkeria sala tzeko erabil tzen dena.

• Ezagu tza zeha tz, komun eta partekatua sortu behar da, zurrumurruak eremu bakoi tzean
dituen berezitasunak ezagu tzeko gaitasunarekin batera. Arlo akademikoak estereotipo
negatiboen eta aurreiri tzien azterketari arreta berezia eman diezaioke, bai eta elementu
horiek fal tsuak direla agerian jar tzen duten argudio kognitibo eta afektiboen azterketari ere.
Mezua sakontasun-maila desberdinetan komunikatu beharko li tzateke, edonork esanahia
uler tzeko.

• Zurrumurruaren aurkako ekin tzarako erabiliko dugun erreminta-ku txa zabaldu behar dugu,
irudimenak eta berrikun tza artistikoak ere tokia izan dezan. Ohiko tresnak baliagarriak dira:
eskuorriak, gidak eta eskuliburuak. Harremanetan oinarritutakoak fun tsezkoak dira: herri-
tarren arteko eztabaidak, askotariko metodologiak baliatuta (hi tzaldiak, mahai-inguruak,
etorkizun-tailerrak, world cafe...) Eta artisten kolektiboa ere estrategian parte har tzera
gonbida tzen badugu? Gizarte-sareak (Facebook, Twitter, Tuenti) gure lagun tzaile hoberenak
dira ekin tza birikoan, eta zurrumurruen aurkako eragileak ahaldunduta senti tzeko eta jar-
duteko gune birtual egokiak dira.

• Komunikabideak, batez ere komunikabide publikoak, eran tzukizun sozialean oinarritutako
ekin tzarako aukera ematen dute, zurrumurruaren aurkako ekin tzari dagokionez: albistegiak,
eztabaidak, dokumentalak, umore-programak...

Autoa tseginkerian ez eror tzeko, ohartarazpen ba tzuk eginez amaituko dugu. Teresa San Román23

aipatuko dugu, bi aldiz gainera; izan ere, egile horrek gogora ekar tzen digu Pierre-André Taguieff-
ek plantea tzen duena: antirrazismoa doa, nolabait esateko, arrazakerien diskur tso-berrikun tzen

24SAN ROMÁN, T. (1996). Los muros de la separación. Ensayo sobre alterofobia y filantropía. Bar tzelona: Uniber -
tsitate Autonomoa.
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a tzetik. Horrenbestez, arrazakeria-mota bati egindako kritika antirrazista onar tzen dute arrazis-
tek, eta arrazismo berri bat sor tzeko erabil tzen dute; ai tzitik, antirrazismoak lehengo argudioekin
jarrai tzen du, eta, uneko arrazismoaren ikuspegitik, argudio horiek ez dute zen tzu handirik.
Argudioaren bihurketa da, eta hizpide dugun kasuan ere estrategia hori nolabait erabil tzen ari
dira, zurrumurruen kontrako argudioen aurkakoak ager tzen ari baitira. Helburu apal ba tzuk geure
gain har di tzakegu, eragileei dagokienez: zigorgabetasun-eremuak murriztea, isiltasunaren kiribi-
la geldiaraztea, zalan tzak eragitea, biho tzak geuregana tzea... baina teoria antirrazista egiten edo
aplika tzen dugunok, estrategia sor tzen dugunok, adi egoteko betebeharra dugu, arrazakeriak har -
tzen dituen forma guztiak ezagutu behar ditugu, eta eztabaida ez saihestu. Eginkizun korapila -
tsua dugu gure gain. 

San Romanek esaten digu, halaber, zen tzugabea dela arazoa konpon tzen ahalegin tzea gertaerak
ukatuz. Beldurra ematen digu aitor tzea gizarte-bizi tzan arazoak sor tzen direla etorkinak daude-
nean. (…) Jakin behar dugu zer arazo sor tzen diren, eta ez ukatu arazo horiek agian sor daitez-
keela. Gero benetan sor tzen ez badira, hobe. Baina, gizarte-eremuaz hi tz egiteari eta hari buruz
liburu osoak idazteari ekiten badiogu, gizarte-eremu horretan zer gerta tzen den jakin behar dugu.
Harrera-gizartea, Maalouf-en hi tzak gogora ekarrita24, orri zuri bat ez bada, ez eta orri ida tzi bat
ere, idazten ari den orria baizik, egia da, halaber, gizarte ani tza ere konplexua dela, eta poten -
tzialki abera tsagoa, baina konplexutasun horretaz eta kudeaketa-premiaz ohartu behar gara. Hori
guztia gogoan izan behar dugu gizarte ani tzaren orrietan idazteko garaian.

25MAALOUF, A. (1999). Las identidades asesinas. Madril. Alianza Editorial.
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2009 eta 2011 artean, Bakeaz elkarteak anbizio handiko ikerketa bat jarri zuen abian. Etorkinek
eremu publikoan zuten partaide tza soziopolitikoa hobe tzeko immigrante-elkarteek zer-nolako
protagonismoa lor zezaketen jakitea, horra hor ikerketa horren asmo nagusia. Horretarako, immi-
grante-elkarteek hiru probin tzietan zer errealitate bizi duten jakiteko, haiei buruzko analisi kuan-
titatibo eta kualitatibo bana egiteaz batera, elkarte horien fun tzionamendu eta harremanak azter -
tzen ziren, batetik, eta gizarte-elkarte diren aldetik zer eskakizun dituzten, bestetik. Emai tzek
argi uzten dutenez, Euskadin lanean ziharduten elkarteak ez ziren oraindik haietan zeuden kide
nahiz taldeen tzat partaide tza politikorako bide bihurtu. Garbi geratu zen, halaber, sasoi hartan
hasia zen krisi ekonomikoak behartuta, etorkinez osatutako elkarteek beren lana bideratu behar
izan zutela, oinarrizko zerbi tzuak lor tzea lehentasun gerta tzen bai tzi tzaien. 

Bi urteren ostean, krisiak herritarrei lehen baino are gogorrago jo tzen dien honetan eta politika
sozialak ere murriztu dituztenean, elkarte horien berri jakin nahi izan dugu a tzera ere, ikuspegi
bereziki kuantitatibo bat oinarri hartuta. Gure ikerketa honen asmoa ez da izan elkarte horiek,
beren partaide tza publikoari dagokionez, zer bilakaera izan duten azter tzea, horrek, kontuan har-
tuta ibilbide luzeko prozesua dela, ez bailuke zen tzu handiegirik izango; gure asmoa oso beste-
lakoa izan da: gizarte-entitate horien egoera gaur egun zein den jakitea, hain zuzen. Izan ere,
antolakundeari dagokionez, duela urte ba tzuk elkarte horiek oso ahulak ziren (sortu berriak zire-
lako, baliabide gu txi zituztelako eta kideek apenas parte har tzen zutelako, besteak beste), baina
gaur egun askoz testuinguru gogorragoari egin behar diote aurre, bi arrazoi direla tarteko: bate-
tik, krisiak hirugarren sektorean izandako eraginak; eta bestetik, elkarte horietako kideek
 atzerritarrak izateagatik pairatu behar izan dituzten ondorioak.

1. Immigrazioa krisi-garaian

Gutako gehienok bagenekien arren, gaur egun ia ezinezkoa da ez ohar tzea krisiak dena mende-
an hartu duen gaur egungo egoeran talderik zaurgarrienek pairatu behar dituztela haren ondorio
la tzenak. Eta ez bakarrik krisiaren eragin orokorrek juridikoki eta sozialki babes gu txien dutenei
gogorren edo zuzenen jo tzen dielako; beste arrazoi eta zirkunstan tzia ba tzuk ere hartu behar dira
kontuan, beren egoera nabarmenki gaizto tzen dituztenak. 

Immigrante-elkarteak krisi-testuinguru batean
Sara Maza Bustamante 
Bakeaz
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Zailtasunik batere ez genuke ohar tzeko krisiak jo dituenen artean zein izan diren kaltetuenak
(etorkinak eta beren familiak, alegia), baldin eta 2008an Europa osoan hasitako krisi finan tza-
rio eta ekonomikoak ekarri dizkigun ondorio guztiei arretaz erreparatuko bagenie; aipa di tzagun
hauek: langabeziaren gorakada, familiek metatutako i tzeleko zorra, kredituak lor tzeko aukerarik
eza, administrazio publikok diru- eta aurrekontu-murrizketa, gizarte-sektoreari eragiten diona
nagusiki, eta abar. 

Izan ere, azken urteetan immigranteak lan-sektore inten tsiboenetan lan egitera gurera samaldan
etorri izanak herritar asko zaurgarri izatea ekarri du: herritar ba tzuk hasi besterik egin ez den
inklusio- eta integrazio-prozesuan daude, eta, zenbait kasutan, paperik gabeko herritarren arte-
an bereziki, baita bazterketa-egoeran ere (Homs i Ferret, 2009).

Dena dela, gizarte-testuinguru berri bati aurre egin behar izatea ere badakarkie krisiak immigran-
teei, eta, sarritan, baita konnotazio negatiboz eta aurreiri tziz jositako iri tziei aurre egin behar iza-
tea ere. Alde horretatik, gurera etorri eta gure artean bizi tzeak berak zenbait ten tsioren erdigu-
nean jarri ditu, eta zenbait herritarrek, gainera, e tsai tzat edo lehiakide tzat hartu dituzte, gero eta
urriagoak diren baliabide sozialak lor tzeko modu hobea dutelakoan. 

Immigrazioaren Behatokiak, Ikuspegik, immigrante  atzerritarrekiko per tzepzio eta jarrerak azter -
tzeko 2012an egindako Barometroak berak ere garbi eraku tsi zuen Euskadiko herritarren jarrera
nabarmen aldatu dela horri dagokionez. Horretaz jabe tzeko, balio beza modu ebolutiboan berri-
kustea  atzerritar immigranteek ongizate-gizartean (eta, zeha tzago esateko, irakaskun tzan, e -
txebizi tzan, osasun-sisteman eta gizarte-lagun tzan) duten eraginari buruz herritarrek eman ohi
dituzten eran tzunak. Eran tzun guztiek nabarmen tzen dute gaur egun handiagoa dela jendearen
kezka 2008an baino; gizarte-lagun tzak erdiesteari eta ospitaleetan zain eman beharreko denbo-
rari dagokienez, nagusiki. Hala, bada, inkesta egin zaien 10 lagunetik 6k (% 57,6k) uste dute
gaur egun,  atzerritar immigranteak gurera etorri direnetik, zailago dutela gizarte-lagun tzaren bat
lor tzea; 2008an, berriz, 10 lagunetik 4k (% 41,6k) baino ez zuten horren gaineko kezka. Inkesta
egin zaien herritarren erdiak baino gehiagok, % 51,3k, irudipena daukate ospitaleetan zain lehen
baino denbora gehiago eman behar dutela; 2008an, aldiz, herritarren % 37,3k baizik ez zuten
arazoa horrela ikusten. 

Horrenbestez, egoera ekonomiko kaltegarri honek oso modu desberdinean eragin die immigran-
teei, eta zaildu ere nabarmen zaildu du beren oinarrizko premiak behar bezala ase ahal izatea,
haien artean handiagoa baita langabezia, eskasia eta ezegonkortasuna, eta, beraz, askoz neke-
zagoa bai tzaie osasun-sistemara jo tzea edo tokian tokiko egitura administratibo eta juridikoeta-
ra iristea, bestela ere oso konplikatuak den integrazio eta inklusio soziala lor tzeko. 

Testuinguru konplexu horretan, gainera, bada beste alderdi bat, immigranteen egoera nabarmen
zail tzen duena: tradizionalki lagun tza eman izan dieten entitateek, hala nola immigranteek berek
osa tzen dituztenek nahiz an tzeko beste zenbaik elkartek (lagun tza eta babes espezifikoa ematen
dietenek, nagusiki) oso egoera ezegonkorra dutela, hain zuzen. 

2. Krisiaren eragina hirugarren sektorean

Ikerketa eta argitalpen ugari atera dira krisi ekonomikoaren ondorioz bul tzatutako politika eta
neurri gogorrenek hirugarren sektorean izandako eragin negatiboei buruz. 
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Ondorio horiek guztiak ezin larriagoak izan dira hirugarren sektorearen tzat, kontuan hartuta,
batez ere, entitate sozialak 70 eta 80ko hamarkadetan sortu zirela, tran tsizio demokratikoaren
hasieran, garai hartan ia garapenik ez zuen ongizate-estatu batean guztiz beharrezkoak ziren pre-
miak ase tzeko zerbi tzu eta programa aproposak errebindikatuz; orduz geroztik, entitate horiek
gora egin dute, etengabe, ekonomiaren eta aurrekontu publioen hazkunde eta zabalkundea
aprobe txatuz. Nolanahi ere, sektorearean gorakada betean krisi ekonomikoa oldarka sartu izana
duu Hirugarren Sektorearen gaur egungo ezaugarri nagusia. Hori dela eta, aipa di tzagun hiru
alderdi hauek: Batetik, ongizate-estatuaren prestazio-zerbi tzuen zabalkundera egoki tzeko proze-
sua; bestetik, merkatari tza-sektorearekin eta Administrazio Publikoarekin Hirugarren Sektoreak
izandako lehia eta harremana; eta azkenik, gizarte-elkarteen interesen aldeko defen tsaren eta
hainbat gizarte-elkartek prestatutako zerbi tzu-prestazioen arteko erlazioa (Homs i Ferret, 2009). 

Gehien-gehienetan diru-ku txa publikoari lotuegi egon den Hirugarren Sektoreak estu eta larri egi-
ten die aurre administrazio publikoek zor dizkieten ordainketen a tzerapenei, bai eta maileguak
lor tzeko gero eta zailtasun ugariagoei ere. Diru-emaile partikularren lagun tzek ere behera egin
dute, bai ekarpen kopuruari dagokionez, bai emaile bakoi tzak emandako diru kopuruari dagokio-
nez. 

Bizkaiko Hirugarren Sektorearen Behatokiak, krisiarekin lotuta sektorearen ahuleziak hizpide
zituela, gogoan hartu beharreko zenbait faktore aipatu zituen; hauek, besteak beste:jardueren
disper tsio, atomizazio eta eta diber tsifikazio gehiegizkoa; sare-lanaren ahulezia eta sektore gisa
diskur tso trinko bat sor tzeko modurik eza; mendekotasun fina tzario handia; eskari eta zerbi tzuen
hazkundea, diru-sarrerak eta finan tzazio-iturriak desager tzeaz batera; sektore bereko entitateen
arteko lehiakortasun gero eta handiagoa, bai eta sektoreko entiateen eta irabazi-asmoa duten eki-
men pribatuen artekoa ere; zerbi tzuak eman eta premia sozial jakinei aurre egitea oinarri zuten
entitateen lotura gauzak epe laburrean lor tzeko (O TS, 2010). 

Begi bistakoa da aipatutako faktore horiek guztiek neurri berean eragiten dietela immigrantez
osatutako elkarteei. Baina, esandakoaz gain, beste zailtasun espezifikoago ba tzuk ere badituzte
elkarte hauek, dela sortu berriak direlako, dela elkarteetako kideen egoera per tsonala dela tarte-
ko. 

3. Ikerketa egiteko metodologia

2009 eta 2011 artean egindako ikerketan analisi kuantitatibo eta kualitatibo bana egin ziren,
hiru probin tzietako (Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako) immigrante-elkarteen errealitatea zein
zen jakiteko; zeha tz esatera, alderdi hauen berri jakin nahi genuen: 

• Lanean ziharduten immigrante-elkarteen mul tzoa.

• Immigranteek elkar tzeko erabil tzen dituzten bide eta tipologiak.

• Immigrante-elkarteen ustez ezinbestez konpondu beharrekoak diren arazo eta premia nagu-
siak.

• Beren partaide tza soziopolitikoa hobe tzeko eta migrazioen eremuko sare publiko eta zibile-
tan inklusioa lor tzeko proposamenak. 

345

Immigrazioarekin loturiko hainbat gairi buruzko artikuluak

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:46  Página 345



Ikerketa-prozesua ondoz ondoko bi fasetan garatu zen. Lehenbizi, Bizkaiko immigrante-elkarteei
buruzko ikerketa bati ekin zi tzaion; ikerketa 2009ko udazkenean hasi zen, eta urtebete iraun
zuen. Ikerketa hori amai tzean, Gipuzkoan eta Araban hasi ginen iker tzen, eta hor ere urtebete
iraun zuen ikerketak. 

Bizkai, Gipuzkoa eta Araban dauden immigrante-elkarteak hartu genituen ikerketagai, bai ofizial-
ki erregistroa egina zutenak, bai lanean jadun baina erregistro ofizialik gabe ari zirenak. Dena
dela, beharrezkoa da esatea definizio egoki bat ematea erabaki genuela, une hartan lanean zihar-
duten elkarteetako zein hartu behar genuen kontuan jakiteko, eta, beraz, mota honetako elkar-
teak hartu genituen immigrante-elkarte tzat: kideen erdiak, edo zuzendari tza-ba tzordearen
erdiak, jatorri  atzerritarreko immigranteak zituzten elkarteak. Orobat, immigrante-elkarte tzat
hartu genituen irizpide hauekin bete tzen zituzten elkarteak:

• Gu txienez urtebete izatea.
• Azken urtean gu txienez jarduera bat antolatu izana.
• Aldiro-aldiro bilerak egitea, elkarte bakoi tzaren estatutuen arabera.
• Egoi tza bat edo bilerak egiteko leku bat izatea.

Ikerketa hari esker, gurean bizi diren  atzerritarrei buruzko analisi soziodemografiko bat egiteaz
batera, elkarteen errolda bat ere egin genuen probin tziaka, bai eta azterketa kuantitatibo eta kua-
litatibo bana ere, immigrante-elkarteen kapital soziala eta partaide tza aktiboa azter tzeko.1

Ikerketa-lan hura egiteko, metodologia kuantitatibo nahiz kualitatiboa erabili genuen, galdera-
sorten, elkarrizketa sakonen eta eztabaida-taldeen bitartez. Elkarteen erroldak egiteko, haien
erregistro eta zerrenda ofizial nahiz espezifikoak kon tsultatu genituen, udaletako teknikariekin
eta erakunde koordina tzaileekin hi tz egin genuen, Interneten bila aritu ginen, eta ikerketan parte
hartu zuten immigrante-elkarteek geuk egindako galderei emandako eran tzunak erabili genituen. 

Aurten, lehenbiziko seihilekoan zehar, krisiaren larriago tzeak immigrante-elkarteei zenbateraino
eragin zien zehaztea helburu hartuta, ikerketan parte hartu behar zuten elkarteengana hurbildu
ginen. Auzi horiei guztiei buruzko ikerketarik ia ez dagoela genekienez, eta guk geuk ere balia-
bide askorik ez genuela kontutan hartuta, elkarteengana jo tzea erabaki genuen, asmo handirik
gabe haien kudeaketaren berri jakin eta krisiari aurre egiteko zertan ari ziren ikusteko. Era bere-
an, elkarteei eta/edo beren jardunbideei ematen zaizkien lagun tza nagusien bilakaera azter tzea
ere erabaki genuen, labur bada ere, aurreko urteen aldean gaur egun eskura zer baliabide dau-
den jakiteko. 

4. Emai tzak

Ezinbesteko informazioa eskura tzeko, galdera sorta txo bat diseinatu genuen, eta elkarteei bidali
genien, posta arrunt nahiz elektronikoaren bidez. Gure asmoa zen hurbilpen bat egitea, baina ez
oso oldarkorra, elkarteen jarduerei eta baliabideei buruzko zenbait gil tzarri ezagutu eta gaur

1Ikerketaren emai tzei buruzko informazio osoa lor tzeko, jo, helbide honetan, Bizkaiko behin betiko  txostenera:
http://pdf.bakeaz.efaber.net/entry/content/103/Estudio_asoc_inmigrante_Bizkaia.pdf. Arabako eta Gipuzkoako
emai tzak kon tsulta tzeko, jo helbide honetara: http://pdf.escueladepaz.efaber.net/entry/content/109/Estudio
_asoc_migrante_Alava-Guip.pdf
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egungo egoera ekonomikoari buruz elkarteek zer pen tsa tzen duten jakiteko. Galderak oso soil eta
zeha tzak izan ziren, oso erraz eran tzuteko modukoak:

• Zein dira elkarteak gaur egun mar txan dituen jarduera nagusiak?
• Zenbat bazkide ditu gaur egun elkarteak?
• Zein dira elkartearen finan tzazio-iturri nagusiak? 
• Zein izan zen gu txi gorabehera iazko aurrekontua?
• Ba al du elkarteak bilera-lekurik? Jabe tzan, errentan ala lagapenean?
• Ba al duzue elkartean langilerik kontratupean?
• Zenbat lagun?
• Izan al du eraginik krisiak zuen elkartean? Nola?

Ahalik eta eran tzun gehien lortu nahi genituenez gero, galdera-sorta bi aldiz bidali zi tzaion elkar-
te bakoi tzari posta arrunt nahiz elektroniko bidez, eta, horrez gain, probin tziaka bi dei- txanda
egin genituen, galdera-sortak jaso tzen zituztela ziurtatu eta, sarri askotan, eran tzunak telefonoz
jaso tzeko. 

Hasierako ikerketan parte hartu zuten elkarte guztietatik (141 elkarte, zeha tz esatera) 103 elkar-
terekin jarri ginen harremanetan, eta horietatik 44 baizik ez ziren prest egon gure galderei eran -
tzuteko. 33 elkarterekin harremanetan jar tzerik ere ez genuen izan; eta beste bost elkartek esan
zigutenez, beren jarduerak dagoeneko etenda omen zeuzkaten. 

1. taula. Zenbat elkarterekin jarri garen harremanetan eta haien eran tzunak

Iturria: Geuk egina.

2. taula. Eran tzunak, probin tziaka

Iturria: Geuk egina.

Horrela, aurreko ikerketan izandako parte-har tzea oinarri hartuta, oraingo honetan elkarteen %
73,05ekin jarri ginen harremanetan, baina elkarteen % 31,21ek baino ez ziguten eran tzuna
bidali. Jarraian ikus daitekeenez, eran tzun kopurua an tzekoa izan zen hiru probin tzietan, baina,
hala ere, erlatiboki parte-har tzerik  txikiena Bizkaian izan zen, nahiz eta probin tzia horretan dau-
den elkarte gehien; Gipuzkoakoak ziren eran tzun gehien bidali zituzten elkarteak.

Elkarte kopurua (1) Erantzunak
Erantzunik

gabe
Kontaktatu

gabekoak (2) Desagertuak (3)
Guztira2

(1+2+3)
Bizkaia 60 26 34 21 4 85
Araba 19 8 11 6 0 25
Gipuzkoa 24 10 14 6 1 31
EAE guztira 103 44 59 33 5 141

2Hasierako ikerketan gurekin lanean jardun zuten immigrante-elkarte guztiak adierazten ditu epigrafe honek.
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Beste alde batetik, elkarte eta federazioen disoluzioari buruzko Eusko Jaurlari tzako Elkarteen
Erregistroa kon tsultatu ondoren, gure inkestan parte hartu duten elkarteetako bakarrak eten ditu
bere jarduerak 2009ko urtarrilaren eta 2013ko ekainaren artean. Egia da erregistro horretara ez
ezik beste entitate ba tzuetara ere jo dezaketela elkarteek, baina, dena dela, hura da gure iker-
keta honetan parte hartu dugen erakunde gehienek darabilten Erregistroa. 

Beste alde batetik, garbi ikusten da aipatutako  txostenean ez direla aipa tzen hemen kontaktatu
ez genituen 33 elkarteak (elkarte guztien % 23,40, hain zuzen); horregatik, hain zuzen, a prio-
ri ondorioztatu dezakegu elkarte horiek ez dituztela beren jarduerak eten, nahiz eta hori izan zen
hasieran ain tzat hartu genuen aukera bakarra.

Bizkaitik bidalitako eran tzun gehienak Afrikatik datoz (10); eran tzunetako bat, esaterako,
Magrebetik bidalia da. Beste bedera tzi erakunde misto tzat har tzen dira3, jatorri desberdineko
per tsonek osatuta baitaude. Gainera, hegoamerikar eta asiar jatorriko sei elkartek ere hartu dute
parte. 

Araban, bestalde, eran tzun gehien-gehienak Afrikatik bidaliak izan dira. Jatorri horretako sei
elkartek hartu dute parte inkesta honetan; horietako bi Magrebekoak dira. Beste elkarteetako bat
Hegoamerikakoa da, eta azkena, berriz, mistoa. 

Azkenik, Gipuzkoan dauden hamar elkarteetatik lau Afrikakoa dira, eta horietako bi, berriz,
Magrebekoak. Beste lau elkarte jatorri geografiko desberdineko per tsonek osa tzen dituzte, eta
beraz, misto tzat har tzen dira. Azkenik, Hegoamerikako elkarte batek eta Ekialdeko Europako
beste batek ere parte hartu dute gure ekimenean.

3. taula. Eran tzunei buruzko xehetasuna, jatorriaren arabera

Iturria: Geuk egina, Ikuspegik eskura dituen datuak oinarri hartuta.

Horrenbestez, ondo jabetuta gaude jasotako eran tzunen ia erdia (% 45,45) Afrikako elkarteek
bidalitakoak direla; a tzetik datoz jatorri desberdineko per tsonek osatutako elkarteak (% 31,82);
eta azkenik, Hegoamerikatik datozenak (% 18,18). Esan beharra dago, azkenik, Asiako eta
Ekialdeko Europako elkarte banak baino ez dutela parte hartu gure ekimenean. Esan daiteke
eran tzun hauek, aurreko azterketetan jasotakoak baino gu txiago izan diren arren, jatorri geogra-
fiaren araberako parte-har tze irizpide berari eu tsi diola; horietan, Afrikako elkarteak izan dira
nagusi Bizkai eta Araban, bai eta autonomia-erkidego osoan ere; ondoren, berriz, elkarte misto-
ak dira nagusi; eta, azkenik, Hegoamerikako elkarteak. Asiak eta Ekialdeko Europak ere an tzeko
kopuruak dituzte, nahiz eta bi horietan askoz gu txiago diren elkarteetan antola tzen direnak. 

Erantzun kopurua Guztizkoaren gaineko %
Magreb 5 11,36
Saharatik beherako Afrika 15 34,09
Latinoamerika 8 18,18
Asia 1 2,27
Ekialdeko Europa 1 2,27
Mistoak (zenbait jatorri) 14 31,82
Guztira 44 100,00

3Aurreko ikerketetan emandako definizioak kontuan hartuta, jatorri desberdineko per tsonek osatutako elkarteak
dira elkarte mistoak.
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Elkarteek lan tzen dituzten jarduera motekin lotuta lortu ditugun eran tzunei (44) dagokienez,
gure ikerketa honek bi egoera esangura tsu jarri ditu agerian. Batetik, elkarteek, neurri handi
batean, beren jarduerak zabaldu edo bideratu dituztela, elkarri lagun tzeko eta zailtasun handiei
aurre egin behar izaten dieten immigranteen premiei eran tzuteko. Bestetik, berriz, beren jardue-
rak aldi baterako eten dituztela onartu diguten elkarte ugari daudela. 

Horrela, esate baterako, Araban jasotako zor tzi eran tzunetatik hirutan beharrezkoa izan da adie-
raztea krisiaren ondorioz jendeari lagun tzeko zenbait jarduera egin direla; eta beste lautan,
berriz, jarduerak etenak dituztela aitortu dute, eta elkarteko kideek bi gauza baino ez dituztela
egiten: bileretara joan eta beren kuotak ordaindu.

Gipuzkoan 10 eran tzun izan dira guztira, eta elkarte batek baino ez digu eman haren jardueren
berri (asisten tziazkoak, besteak beste), baina, hala ere, bost elkartek adierazi digute ez dutela
ezer txo ere antola tzen, baliabiderik ez dutelako, eta, gehienez ere, beste elkarte ba tzuek antola-
tutako ekitaldietara joaten direla. 

I txura guztien arabera, Bizkaia da bere jardueretan kalte gu txien izan dituen probin tzia. Guztira
26 eran tzun jaso ditugu; lau dira asisten tzia-jarduerak eskain tzen dituzten elkarteak, eta hiru,
berriz, beren jarduerak eten beharrean egon direnak; azken horietako batek, gainera, ez du esan
zeha tz-meha tz zeren ondorioz eten behar izan diren jarduerak: arrazoi ekonomikoengatik, krisia-
gatik nahiz beste ezein motiborengatik. 

Asisten tzia-jarduerak egin ohi dituztela dioten hiru probin tzietako zor tzi elkartetatik seik azaldu
dute elikagai-banaketa dela beren jarduera nagusia. 

Beste alde batetik, beren bazkide-kopuruari buruzko informazioa ematen duten 43 elkartetatik
10ek diotenez, kopuruak behera egin omen du, nabarmen. Haien arabera, hiru arrazoi nagusi
izan dira horretarako; hau da: kuotak ordaindu ezin izana; bizilekuz aldatu izana (beste herrial-
deren batera joatea, nagusiki); eta elkartekideak beren sorterrira i tzuli izana. 

50 ere ba omen dira bazkideak 23 elkartetan; haietako zor tzi, baina, 10etik behera bazkidez osa-
tuta omen daude. 17 elkartek diotenez, beren bazkide-kopurua 50etik gorakoa omen da. Are
gehiago: 13 elkartetan 100etik gora bazkide omen daude. Horietako 7 elkarte Bizkaikoak dira. 

Finan tzazio-iturriei buruz galdetuta, 42 elkartek bidali digute beren eran tzuna; haietako 17k
esandakoaren arabera, bazkideek beren kuotak ordainduta egindako ekarpenak dira beren finan -
tzazio-iturri nagusiak. Beste lau elkarteren arabera, kuotez gain beste iturri ba tzuk ere badituz-
te, eta, alde horretatik, antolatu ohi dituzten jardueretan izena emateagatik ordainsari bat kobra -
tzen dituzte. Beste 17 elkartek diotenez, diru-lagun tza publikoak ere jaso tzen dituzte, kuotez
gain. Beste lau elkarte ez omen dabil tza finan tzazio bila, beren jarduerak aldi baterako eten bai-
tituzte. 

Nabarmen tzekoa da 21 elkartek auto-finan tzazioaren bideari heldu diotela gaur egun. Zor tzi
elkartek diotenez, diru-lagun tzak eskatu beharrean egon omen dira inoiz. Are gehiago, diotenez,
azken urtean ez omen dute finan tzazio publikorik izan, aurkeztutako proiektuak ukatu dizkiete-
lako. 
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Item honi eran tzun zieten 42 elkartetatik seik, gainera, esplizituki adierazi zuten zer-nolako
aldakun tzak izan diren diru-lagun tzei dagokienez; haien arabera, diru-lagun tzak emateko deial-
diek behera egin dute, bai eta modu horretan lor daitezkeen diru-kopuruek ere. 

Azken urteetan murriztu diren diru-lagun tzen ildo nagusiei arretaz errepara tzen badiegu, erraz
ulertuko dugu nola igarri dioten elkarteek murrizketek beren finan tzazioan izandako eraginari.
Elkarteek diru-lagun tzak eska tzeko eskura zituzten deialdi guztiak murriztu edo kendu dituzte,
eta hori finan tza tzaile publiko nagusiek egin dute; ho ts, Euskadiko hiru hiriburuetako Udalek,
Diputazioek eta Eusko Jaurlari tzak. Salbuespen gisa, udalerri  txikiagoren batek lortu du bere
aurrekontuari eustea, hala nola Durangok. 

18 entitatek baino ez digute esan zer aurrekontu izan zuten 2012an. 18 horietatik 6 elkartek
baino ez zuten izan 6.000 eurotik gorako aurrekontua. Merezi du garbi nabarmen tzea elkarteen
artean alde handiak daudela; hauek, adibidez: 6.000 euro baino gu txiagoko aurrekontuak zituz-
tela esan ziguten 12 elkarteak ez ziren iri tsi 3.000 eurora. 6.000 euro baino gehiagoko aurre-
kontua zutela esan ziguten 6 elkarteetatik bostek 50.000 eurotik gorakoa zuten aurrekontua. 

Antolakun tza-lanetarako lokal bat eduki tzeari dagokionez, 43 elkartek eman digute eran tzuna.
Esan digutenez, 28 elkartek egoi tza bat omen dute; 15 elkartek, berriz, bazkideren baten e txean
edo bulego pribatuetan egiten ditu bilerak, edo kultur e txeetan nahiz eraikin publikoetan, beste-
la. Kontuan hartu behar da, gainera, beren jardueretarako gune bat duten 28 elkarteetatik 15ek
udalek nahiz parrokiek u tzitako lokalak erabil tzen dituztela. 

Bestalde, giza baliabideei dagokienez, langile kontratatuei buruzko galderari eran tzun dieten 31
elkarteetatik hiruk baino ez omen dute langileren bat kontratatuta. Horietatik bik ez dute zehaz-
tu hiru liberatu dituztela; hirugarren elkarteak, berriz, langile bat dauka kontratatuta. Langile
kontrataturik ez duten 28 elkarteetatik 8k diotenez, inoiz izan dute langile bat edo beste, baina
oso noizean behin, horretarako aukera eman dien proiektu bati aurre egiteko. 

Azkenik, krisiak zenbateraino eragin dien galdetuta, oso adierazgarria da elkarte denek eran tzun
diotela galdera horri, eta horretan, gainera, luze eta zabal argudiatu dutela, beren egoeren eta
kezka nagusien berri emanez. 44 eran tzun lortu ditugu; 5 elkartek soilik esan digute ez dutela
krisiaren eraginik izan, inoiz diru-lagun tzarik jaso ez dutela eta beren jarduerak modu bolunta-
rioan, ia baliabiderik gabe, egin izan dituztela argudiatuz. Hau da, taldeak zer gaitasun dituen,
horren arabera antola tzen dira jarduerak, eta, beraz, baliabideak dituztenean soilik egiten dituz-
te beren jarduerak. 

Gainerako elkarteek irmotasunez eran tzun dute krisiaren eraginak oso larriak eta oso nabarme-
nak izan direla beren elkarte eta herrikideen tzat. Oso kezkatuta daude beren elkartearen etorki-
zunarekin, eta, horretan, gainera, norbanakoak har tzen dituzte gogoan, beren elkarteekin harre-
manik duten kontuan hartu gabe. Hauek dira gehien aipatutako eran tzun eta iri tziak: 

• Lanik gabe dauden eta kuota ordain tzeari u tzi dioten bazkideen kopuruak gora egin du.
• Bazkideek egoera larriei egin behar izaten diete aurre (langabezia, e txe-kalera tzeak eta

abar).
• Bazkideek alde egin dute, dela beste herrialderen batera, dela beren sorterrira. Ez dago

gizarte-sarerik.
• Elkarteetan zuzendari tza-lanetan ari diren per tsonen familia- eta lan-egoerak kaskartu egin

dira. 
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• Ezin dute lehen adinako lagun tzarik eskaini.
• Diru-lagun tzeko oso nabarmen egin dute behera, eta haiek eskura tzeko lehia askoz handia-

goa da.
• Elkarteek egin di tzaketen jardueren kopuruak behera egin du.
• Elkarteari denbora gu txiago eskain diezaiokete, beren lanari eta lan-egoerari begira egon

behar baitute.
• Arazo eta premiak aldatu egin dira; gaur egun askoz papergabe gu txiago dago gurean, eta

beren egoera legez aitortua duten askok beren lan-eskubideen berri jakin nahi izaten dute. 
• Elkartera joaten diren per tsonek lan bat lor tzeko aukeren berri jakin nahi izaten dute

gehienbat.
• “Ideiei ere eragin die, jendea ez baita elkar tzen: nor bere baitara bil tzen da. 
• Krisiak ekimenik eza ekarri du, animoa birrindu du, dirua falta da. Denetik falta da”. 
• Jardueretan parte har tzen dutenen kopuruak ere behera egin du nabarmen, immigranteek

ez baitute gogorik ezertan jarduteko, beren egoeraz kezkatuta eta beren baitan bilduta dau-
delako. Dirurik ere ez dute izaten zenbaitetan, jardueretara joateko beharrezkoa den kos-
tua ordain tzeko. 

Beste zenbaitek (gu txienek, egia esateko) errezeloz begira tzen diete erakundeei; izan ere, haien
arabera, erakundeek, krisia ai tzakia tzat hartuta, diru-lagun tzak murriztu eta esperien tzia handia-
goko elkarte eta taldeei lagun tzen diete. 

5. Ondorioak

Krisiaren bilakaerak, inolako zalan tzarik gabe, oso ondorio gaiztoak ditu immigrante-elkarteen
kudeaketan, beren lanaren eraginean eta gizarte-garran tzian, bai eta, hori guztiak gu txi bali tz
bezala, beren partaide tza publikoan ere. Ikusi dugunez, egoera horrek hirugarren sektoreko enti-
tate guztiei eragin die.

Denborarik eza, egunero-egunero biziraun beharrak dakar tzan kezken ondorioz; beste herrialde
ba tzuetara alde egin behar izatea, edo nor bere sorterrira i tzul tzea; elkartekideen arteko langa-
bezia-tasek gora egin izana; diru-lagun tza publikoak murriztu izana; tartean diren per tsonen des-
motibazio eta kezka etengabekoa... Horiek dira, besteak beste, elkarteen ahalmen ekonomikoa
horrenbeste ahuldu eta beren jardueretarako beharrezkoak ziren giza baliabideak urritu dituzten
faktoreak. 

Beste alde batetik, Bakeaz-ek egindako aurreko ikerketako datuek garbi u tzi zutenez, Euskadin
diharduten elkarteen % 80k oso ibilbide laburra dute: gehienek 2005etik 2010era bitartean
ekin zieten beren jarduerei. Horrek, jakina, elkarte sendoago eta profesionalagoak kudea tzeko
aukerak baldin tza tzen ditu (krisi-garai hauetan, batez ere), horrek denbora eska tzen baitu, eskar-
mentua lortu eta elkarte bakoi tzaren jarduerak testuinguru sozioekonomiko eta kultural jakin
batean  txerta tzeko. Elkarte gehienek ez dute hel tzeko beharrezko denborarik izan. Oso egitura
eta antolakun tza bokazionala izan dute. Ia ez dute prestakun tzarik izan, eta beren ingurua ere
ez dute behar bezala ezagutu. Oso harreman estua izan dute beren ongile eta bazkideekin, baina
garran tzi handiegia eman diete zenbait per tsonaren lidergoari. 

Elkarte horietako kideek, gainera, oso gogor pairatu behar izan dituzte krisiaren astindu guztiak.
Krisia gehien sufritu duten taldeetako parte dira. Gure gizartea inolako sarerik ez baitute, gizon-
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emakume horiek behartuta egon ohi dira guztiz arro tza zaien testuinguru batean bizirautera.
Beren bizimodu-aldaketaren ondorioz, gizarte-entitateetan parte har tzeko modua ere aldatu egi-
ten dute per tsona horiek; are gehiago: zenbaitetan beraiek joaten dira elkarteetara zerbi tzu- eta
lagun tza-eske. 
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Artikulu honen helburua da adi tzera ematea zer egoera jasan behar izaten dituzten adingabe eta
gazte migra tzaileek Euskal Autonomia Erkidegoan. Bakarrik etorritakoen kasuak ez ezik, norbai-
ten kargura etorritakoenak ere barne hartu ditugu; izan ere, horiek ere kalteberatasun handiko
egoera la tzetan egoten dira maiz, batik bat beren familiak bolada  txarra igaro tzen ari badira, hala
nola langabezian edo legez kanpoko egoeran daudelako. Badakigu ñabardura askoko arlo zabala
dela, eta beraz, ondoko deskribapenean erakusten duguna errealitatearen zati bat bakarrik da,
osorik hartuta askoz ere konplexuagoa dena. 

Adingabe eta gazte migra tzaileen kopurua EAEn

1. taulan ikus dezakegunez, adingabe eta gazte migra tzaileen kopurua handia da EAEn; izan ere,
2011. urtean, 16 eta 24 urte bitarteko 20.942 gazte genituen gure artean. Gehienak (9.427,
gu txi gorabehera erdiak) Latinoamerikatik etorritakoak dira. Halaber, oso handia da europarren
(5.094) eta afrikarren (5.056) kopurua. Azkenik, askoz ere adingabe eta gazte gu txiago etorri
dira Asiatik (1.354 bakarrik). Gu txi gorabehera, gauza bera gerta tzen da probin tzia guztietan.
Hala ere, Gipuzkoan askoz ere europar gehiago daude afrikarrak baino; Araban, berriz, Afrikatik
etorritakoak Europatik etorritakoen bikoi tza dira. Hiru probin tzietan, latinoamerikarrak dira uga-
rienak.

Gazte horien artean hainbat profil daude. Oro har, bi kolektibo nagusi daude: batetik, bakarrik
emigratu dutenak eta gizarte berrian seniderik edo erreferen tziazko heldurik ez dutenak; eta bes-
tetik, familiarekin etorri direnak, edo Estatura edo EAEra senideren bat iri tsi ostean familiarekin
berriz elkartu direnak. Ondoren, bi talde horiek zer-nolakoak diren azal tzen da. 

Adingabe eta gazte  atzerritarrak Euskal Autonomia
Erkidegoan
Maddalen Epelde Juaristi1 UPV/EHU, Soziologia II Saila
Mikel Mazkiaran López de Goikoe txea SOS Arrazakeria
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1. taula. 16 eta 24 urte bitarteko  atzerritarrak EAEn, eremu geografikoaren arabera, 2011. urtea

Iturria: Geuk egina, Ikuspegik emandako datuekin.

Inoren kargura ez dauden adingabe eta gazte migra tzaileak (IKEDAM)

Kalteberatasun-egoera larrian dagoen taldeetako bat da inoren kargura ez dauden adingabe
migra tzaileena (IKEDAM). 90eko hamarkadaren erdialdera hasi zen gizarte-fenomeno tzat har -
tzen per tsona horien migrazioa, harrera-gizarteetan IKEDAM izendatuak izan direnak (Quiroga
eta beste zenbait, 2005, 2009 eta 2010). Erreferen tziazko helduren baten kargura egon gabe,
beste herrialde ba tzuetatik Europara emigra tzen duten adingabeak dira. 

Ez da Espainian bakarrik gerta tzen den zerbait: herrialde pobreak eta abera tsak mugakide diren
beste leku ba tzuetan ere gerta tzen da. Hala, fenomeno bera hauteman da Europako beste
herrialde ba tzuetan (adibidez, Fran tzian, Italian eta Ingalaterran), bai eta Amerikako zenbaite-
tan ere (Estatu Batuetan eta Argentinan, esaterako). 

Espainiaren kasuan, gazte gehienak Afrikaren iparraldetik iristen dira, batik bat Marokotik (dena
den, Saharaz hegoaldekoen kopurua hazten ari da azken urteotan). Halaber, asko dira Ekialdeko
Europako herrialdeetatik iristen direnak. Eredu hori gerta tzen da bai Estatuan bai EAEn.
Gehienak 16-17 urterekin iristen dira Espainiara (Quiroga eta beste zenbait, 2009, 2010 eta
2011; Ararteko, 2013).

Adingabe horien banaketa desberdina da lurraldearen arabera, eta har tzaile poten tzialen artean
dago Euskal Autonomia Erkidegoa. Hauek dira 1993tik 2009ra IKEDAM gehien jaso dituzten
autonomia-erkidegoak (Quiroga, Alonso eta Sòria, 2011): Andaluzia (%28), Valen tziako
Erkidegoa (%16), Katalunia (%11), Euskal Autonomia Erkidegoa (%10), Kanariak (%10) eta
Madrilgo Erkidegoa (%4). Beraz, Euskadi da 1993-2009 epealdian IKEDAM gehien jaso eta
artatu dituen laugarren autonomia-erkidegoa. Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoaren egoera

Bizkaia Gipuzkoa Araba EAE
EB 15 500 693 302 1.495
EB 25 38 59 29 126
EB 27 1.683 914 317 2.914
Gainerako Europa 186 224 149 559
Europa, guztira 2.407 1.890 797 5.094
Magreb 1.825 860 923 3.608
Gainerako Afrika 836 205 407 1.448
Afrika, guztira 2.661 1.065 1.330 5.056
AEB eta Kanada 52 60 19 131
Latinoamerika 4.985 2.688 1.623 9.296
Amerika, guztira 5.037 2.748 1.642 9.427
Txina 469 157 94 720
Gainerako Asia 183 255 196 634
Asia, guztira 652 412 290 1.354
Ozeania 7 1 1 9
Herrigabeak 2 0 0 2
Guztira 10.766 6.116 4.060 20.942
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berezia da, ez baita mugako lurraldea (Andaluzia eta Kanariak bezala, adibidez), eta beraz, ez
baitago immigranteak lehenbizi iri tsi ohi diren autonomia-erkidegoen artean. Bestalde, gurean ez
daude hiri handiak, Madrilen eta Bar tzelonaren an tzekoak, eta litekeena da horrelakoetan
IKEDAMen kopuru handiagoa egotea. Euskal Autonomia Erkidegora iristen diren immigrante
adingabeak espresuki etorri dira hona. 2008. urtean, adingabe  atzerritar gehien jaso zituen auto-
nomia-erkidegoa izan zen EAE, eta hurrengo urtean, bigarrena (Quiroga eta beste zenbait,
2011). 

Dena den, esan beharra dago gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoa adingabe horien igaroleku
edo behin-behineko bizileku bilaka tzen ari dela. Adingabe horien arteko sareak fun tziona tzen
jarrai tzen du, eta Espainia krisi ekonomiko betean dagoen honetan, Europako beste herrialde ba -
tzuk ari dira bihur tzen IKEDAMen helmuga nagusi; Belgika eta Alemania, besteak beste. Sare
horien izaera gero eta transnazionalagoa da, eta horrek, bere aldetik, erronka berriak dakar tza
talde horren ikerketan eta jarraipenean. 

1. grafikoan ikus daitekeenez, Euskadin haurren tzako gizarte-zerbi tzu foralek artatutako IKEDAM
berrien kopurua haziz joan da 2008. urtera arte. Hala eta guztiz ere, 2009tik aurrera asko jai tsi
da zenbateko hori, 2012an gorakada  txiki bat egon den arren.

1. grafikoa. Haurren tzako gizarte-zerbi tzu foralek artatutako IKADAM berrien kopuruaren bilakaera
EAEn. 2005-2012

Iturria: Ararteko, 2012

Baina horretan hautematen dena ez da soilik 2009az geroztik IKEDAM gu txiago etor tzen direla
gure herrira. Hurrengo grafikoan ikus daiteke urte bakoi tzaren amaieran artatutako IKEDAMen
kopurua. Zenbateko hori ere haziz joan zen 2008. urtera arte, eta gero beheranzko joera hartu
du. Bi grafikoetako zifrak alderatuta ikusiko dugu, 2005ean eta 2006an, urte amaieran oraindik
gure artean zeuden adingabeen kopurua ez zela oso handia: gu txi gorabehera, erdiak hemen
gera tzen ziren, eta beste erdiak Estatuko beste leku ba tzuetara edo segur aski Europako beste
herrialde ba tzuetara joan ziren. 2007tik aurrera egoera aldatu egin zen, gero eta an tzekoagoa
bai tzen artatutako adingabe berrien kopurua eta abenduaren 31an EAEn zeudenena: zeha tz-
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meha tz esanda, 2007an 639 adingabe berri artatu ziren, eta urte amaieran 518 zeuden;
2008an, 806 eta 654; 2009an, 587 eta 576; eta 2010ean, 484 eta 463. Azken bi urteotan
zifrak ia-ia bat datoz, eta beraz, ondoriozta daiteke iri tsitako ia adingabe guztiak denbora-epe
luzez gera tzen direla gure artean. Hala eta guztiz ere, kontuan hartu behar da abenduaren 31n
artatuta daudenen artean aurreko urteetan iri tsitako adingabeak egon daitezkeela. Dena den,
kopuru hori ezin da oso handia izan, arestian ikusi dugunez, haietako gehienak 16-17 urterekin
iristen direlako Estatura, eta beraz, nahikoa  txikia delako baliabide horien erabil tzaile izateko
duten denbora-tartea.

2. grafikoa. Haurren tzako gizarte-zerbi tzu foralek artatutako IKADAMen kopuruaren bilakaera EAEn eta
abenduaren 31n. 2005-2012

Iturria: Ararteko, 2012

2011. urtean, egoera berriz ere alda tzen hasi zen: urtearen amaieran artatuta jarrai tzen zutenen
kopurua pixka bat jai tsi zen 2011n, eta asko 2012an. Azken urteotako datuek adieraz dezakete
Euskal Autonomia Erkidegoa igaroleku bilaka tzen ari dela, baina beheranzko joera horren kausa
ere izan daiteke urteotan iri tsitako adingabeak helduagoak zirela, eta beraz, 18 urte bete eta
babes-sistematik kanpo geratu zirela. Inoren kargura ez zeuden adingabeak edo IKEDAM ohiak
izango ziren; hau da, adingabe izanik iri tsi eta 18 urteak harrera-herrialdean bete zituztenak.

Gero eta adingabe gu txiago etor tzearen edo bertan denbora gu txiago ematearen arrazoia izan dai-
teke gazte horiek egoera la tzak jasaten dituztela gaur egun, batik bat Espainia (eta ondorioz,
Euskadi) bizi tzen ari den krisi ekonomikoagatik, aurrerago ikusiko dugunez. 

Halaber, behera egin du, oro har, etorritako  atzerritarren kopuruak. EINen arabera, 2011n
15.229  atzerritar gu txiago erregistratu ziren, eta 2012an 216.125 immigrante gu txiago zegoen
Espainian. 2013ko urtarrilaren 1eko behin-behineko datuek adierazten dutenez, 148.165
 atzerritar daude erroldatuta EAEn; hau da, 2012. urtean baino %2,5 gu txiago. Estatu osoan
izandako aldakun tzarekin konparatuta (-%3,8), EAEn gertatutako beherakada  txikiagoa izan da.
Datu hauetatik atera daitekeen ondorioetako bat da 2012. urtean  atzerritar biztanleriaren migra-
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zio-saldoa ia-ia nulua izan zela; gainera, hazkunde horren kausa bakarra Estatutik bertatik iri -
tsitako per tsonak dira. 

“Norbaiten kargura dauden” adingabe eta gazte migra tzaileak

Gurasoekin batera emigratu dutenak dira, edota familia bil tzeko prozesuaren bidez beranduago
ekarritakoak. Beraz, adingabe horien presen tzia migrazio-fenomeno orokorrarekin batera hasi zen
ikusten, edo pixka bat beranduago, immigranteak beren familiak elkar tzen hasi zirenean. 

Ez dago “norbaiten kargura dauden” adingabe migra tzaileen datu espezifikorik. 1. taulako
datuek denak barne har tzen dituzte, bai norbaiten kargura daudenak bai inoren kargura ez dau-
denak. Kasu honetan, neska-mutil gehienak (bi sexuei dagokien ehunekoa an tzekoa da) latinoa-
merikarrak dira jatorriz. 

Familia bil tzeko “legezko” fluxuek adierazten dutenez, 2005. urtetik 2009. urtearen amaierara
arte asko egin zuen gora adingabeei emandako baimenen kopuruak: zeha tz-meha tz esanda,
familiarekin bildutako 100.000 adingaberi eman zi tzaien bizileku-baimena. Hala ere, familiare-
kin berriz elkar tzeko prozesu formal horrez gain, bide informalagoak ere erabil tzen dira,
erregistra tzeko askoz ere zailagoak direnak. Baina, zergatik gerta tzen da familia berriz bil tzeko
arautu gabeko prozesu hori? Bada, oso zaila delako  atzerritarren legeak eta hura gara tzeko arau-
diak familia berrelkartu ahal izateko zehazten dituzten eskakizun zorro tzak bete tzea. 

Adingabe eta gazte  atzerritarren egoera EAEn

Gaur egun, adingabe eta gazte  atzerritarrek egoera zailak jasan behar izaten dituzte. Zaila da
berez jaioterritik joatea eta bestelako ohiturak, balioak eta erlijioa dituen gizarte berri batera iris-
tea. Gainera, askotan, immigrazioaren aurkako jarrera izaten dute gizarte berri horietako biztan-
leek. Bada, horri guztiari beste zerbait gehitu behar zaio: egungo krisi ekonomikoa biztanleria
osoarengan eta bereziki  atzerritarrengan izaten ari den eragina.

Autore eta erakunde askok azaldu dute zer-nolako kalteberatasun-egoeran dauden adingabe eta
gazte migra tzaileak (Ararteko, 2013; Fundación EDE, 2012). Fenomeno hori azter tzeko egokiak
irudi tzen zaizkigu Robert Castelen ekarpenak (1992 eta 1995). Haren arabera, gizarte-kohesio-
ko hiru eremu daude, gizartera tzea eta gizarte-bazterketa prozesu gisa ikusarazten dituztenak:
integra tze-eremua, kalteberatasun-eremua, eta bazterketa-eremua. 

Eremuak bereizterako orduan, bi arda tz har tzen ditu oinarri tzat: lanean integra tzea edo ez
integra tzea, eta gizarte- eta familia-eremuan edo harreman-sisteman integra tzea edo ez integra -
tzea.  Hala, gizartera tze-eremuaren ezaugarriak izango lirateke lanpostu egonkorra izatea eta
harreman sendoa izatea familiarekin eta inguruarekin. Kalteberatasunarena eremu ezegonkorra
izango li tzateke, eta ezaugarri nagusi hauek izango lituzke: lanpostu prekarioa izatea edo langa-
bezian egotea, eta harreman  txikia izatea familiarekin eta gizartearekin. Azkenik, bazterketa-ere-
muaren ezaugarriak izango lirateke lanposturik ez izatea eta gizartearekin harremanik ez izatea. 
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Gure ustez, Castelek oinarri tzat har tzen dituen eremuak fun tsezkoak dira adingabe eta gazte
 atzerritarrak gizarteratu daitezen, eta ondorioz, ongizatea lor dezaten. Hori horrela, adingabe
horiek jasaten egon daitezkeen errealitatera ahalik eta gehien hurbil tzen saiatu gara.
Horretarako, lehenik eta behin aztertu dugu zer-nolako lan- eta ekonomia-egoera duten, eta gero,
zer-nolako familia- eta harreman-egoera duten. Horrez gain, immigranteak izanda, garran tzi tsua
irudi tzen zaigu legez kanpoko administrazio-egoeran egotearen gaia jorra tzea; izan ere, horrek
adingabe eta gazte  atzerritarren gizartera tzea eta ongizatea muga tzen du hein handi batean.

Ekonomia- eta lan-arloa

Oparoaldi ekonomikoko garaian, adingabe eta gazte  atzerritarrek ez zuten zailtasunik lanpostu
bat aurki tzeko eraikun tzaren sektorean, ostalari tzan eta abar. Ai tzitik, gaur egun Espainiako
gizarteak eta, ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegokoak bizi duen krisi ekonomikoak zaildu egi-
ten du lanpostu bat lor tzea eta manten tzea, horrek dakarren guztiarekin (batik bat diru-sarrera-
rik eta lan-harremanik ez izatea). Testuinguru horretan, oso litekeena da gazte  atzerritarrak, biz-
tanleriaren zati batekin batera, kalteberatasun-egoeran egotea lan-arloari dagokionez.

Jakina denez, a tzeraldi ekonomikoak lanpostu asko sun tsi tzea ekarri du, eta ondorioz, nabarmen
hazi da langabezia-tasa. Oraindik ez da gehiegi aztertu zer eragin izan duen krisiak adingabe eta
gazte  atzerritarrengan, baina zenbait datuk diotenez, zailtasun handiak dituzte lanpostu bat lor -
tzeko. 

2. taulan ikus daitekeenez, edozein dela ere jatorriko lurraldea, langabezia-tasarik handiena gaz-
teenek dute; hau da, 16 eta 24 urte bitartekoek. Krisialdian (hau da, 2007. urtetik aurrera), tasa
hori etengabe hazi da. 2011. urteari dagokionez, hauek izan ziren langabezia-tasaren datuak,
handienetik  txikienera: afrikarrak (%65,1), Europako gainerako herrialdeetakoak (%48, tasa
 txikiagoa da, baina hala ere oso handia), latinoamerikarrak (%46,3), eta azkenik Europar
Batasunekoak (%41,5). 

Lehen aztertu ditugun adingabeen eta gazteen profilak gogoan hartuta, zera ondoriozta geneza-
ke: haien guztien artetik, inoren kargura ez dauden adingabe eta gazte migra tzaileak dira gaur
egun langabezia-egoera larrienean daudenak. Hori horrela izatearen arrazoia ez da soilik jatorri-
ko lurraldea (izan ere, marokoarrak daude langabezia-tasa handiena dutenen artean), baita ere,
eta batik bat, desabantailak dituztelako hizkun tzak ikasteko (euskara), Hasierako Lanbide
Prestakun tzako Programetan nagusi den irakaskun tza ez-arautuko edukiak ikasteko, eta abar.

Esan daiteke Euskal Autonomia Erkidegoan gauza bera gerta tzen dela. Ikuspegiren arabera
(Immigrazioaren Euskal Behatokia) (2012), immigranteen %69,3 landuna zen 2007an, eta
%52,1 2010ean. Gainera, langabezian zegoen biztanleriaren ehunekoak gora egin zuen epe
horretan: %17,8 izatetik %31 izatera, hain zuzen. Oro har, jatorriko lurraldea kontuan hartuta,
immigrante guztiei dagokien datua batez bestekotik (%31) gertu dago, afrikarren kasuan izan
ezik; izan ere, Espainian bezalaxe, Afrikatik etorritakoen langabezia-tasa askoz ere handiagoa da,
%50etik gorakoa (zeha tz-meha tz esanda, magrebtarrena %51,3; senegaldarrena %51,6; eta
Afrikako gainerako herrialdeetakoena %59,5). 
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2. taula. Biztanleria  atzerritarraren langabezia-tasa, jatorriko lurraldearen eta adin-taldearen arabera.
2005-2011

Iturria: Colectivo Ioé, 2012, 77. or.

Langabeziaz gain, lan-prekarietatea ere hazi egin da, besteak beste, kontratuak gero eta laburra-
goak direlako eta soldatak gero eta baxuagoak (Colectivo Ioé, 2012; Eusko Jaurlari tza, 2012).
Eusko Jaurlari tzaren  txosten baten arabera (2012), pobrezia- eta prekarietate-tasa askoz ere
altuagoak dira familia-burua Europar Batasunekoa ez den kasuetan. Pobrezia-tasa erreala oso
 txikia da bertakoen artean: 2008tik 2012ra %2,9tik %3,3ra bakarrik hazi zen. Ai tzitik, Europar
Batasunekoak ez diren immigranteen e txeetan, hazkundea askoz ere handiagoa da: epe horretan
bertan, %34,5etik %37,3ra hazi zen.

Denera
Adina

16-24 25-39 40 eta +
Latinoamerika
2005 10,5 16,6 9,7 8,9
2006 11,2 19,1 10,6 8,7
2007 10,9 19,3 9,4 10,1
2008 15 23,3 13,8 13,8
2009 25,8 38,1 23,4 23,4
2010 26,5 40,2 24,5 24,5
2011 28,5 46,3 26,5 26,5
Afrika
2005 18,1 34,2 17 12,5
2006 16,3 23,8 15,1 15,3
2007 16,6 28,6 15,5 14,1
2008 25,9 36,6 24,7 23,6
2009 42,7 63,1 41,7 36,7
2010 46 64,6 46 40,6
2011 49,3 65,1 47,2 47,3
Europako gainerako herrialdeak
2005 10,1 16,1 8,6 8,8
2006 10,3 13,8 10 8,8
2007 12,5 22 10,3 11,4
2008 18,1 29,5 15,2 17,3
2009 26,7 39,2 24,6 24,7
2010 29,8 39,8 29,4 26,4
2011 32,8 48 29,6 32,5
EB 25
2005 8,7 16,8 7,7 8,9
2006 8,3 8,6 7,4 9,6
2007 8,5 13,8 7,5 8,6
2008 11 29,9 8,9 11
2009 17,1 33,9 15,5 16,3
2010 20,4 37,5 18,9 19,8
2011 21,1 41,5 20,5 19,8
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3. grafikoa. EAEn langabezian dagoen  atzerritar biztanleria, jatorriko eremu geografikoaren arabera (%).
2010 

Iturria: Ikuspegi, 2012. 

Gainera,  txosten horrek berak azpimarra tzen duenez, pobrezia-egoerak jasaten dituzten per tsona
edo familia gehienek ez dute lanpostu egonkorrik, eta arrisku-faktore hori  atzerritartasunarekin,
gurasobakar izatearekin eta gaztetasunarekin lotuta dago. Immigrante gazteek aipatutako bi
baldin tza bete tzen dituzte,  atzerritarrak eta gazteak baitira. Norbaiten kargura dauden adingabe-
en kasuan, familiako egoerak zuzenean eragiten die: gurasoak langabezian badaude, pobreak
badira edo prekarietate-egoeran badaude, haiek ere nabarituko dituzte ondorioak. Immigranteen
e txeetako tasak altuak direla ikusita, ondoriozta daiteke adingabe horietako asko krisiaren ondo-
rioak paira tzen ari direla.

Horrez gain,  atzerritarrak izanda, oso kontuan hartu behar da haietako askok dokumentazio-ara-
zoak dituztela, eta horrek asko zail tzen du lan-merkatuan sar tzea. Fundación EDEren arabera
(2012), horrek kalteberatasuna areago tzen du legez kanpoko jardueren aurrean, merkatu bel -
tzaren aurrean edo lagun tza-zerbi tzuekiko menpekotasunaren aurrean. Gai hori sakonago azter-
tuko dugu aurrerago.

Gizarte- eta familia-arloa, edo harreman-arloa 

Gizarte- eta familia-dimen tsioari edo harreman-sistemari dagokionez, ez dituzte egoera berak
jasaten inoren kargura ez daudenek eta norbaiten kargura daudenek.

Norbaiten kargura etorri direnek familia dute, erreferen tziazko helduren bat; azken finean, ego-
era zailetan lagun tza eta babesa emango dien sare bat dute. IKEDAMen eta IKEDAM ohien kasua
desberdina da. Familia jaioterrian u tzi eta Espainiara edo EAEra bakarrik etorri diren gazteak
dira. Hala ere, adingabeak dira, eta hemezor tzi urte beteta dituztenen kasuan ere oraindik oso
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gazteak dira, eta beraz, helduren baten kargura egon beharko lukete. Kalteberatasun-egoeran jar -
tzen ditu seniderik edo erreferen tziazko heldurik ez izateak. Gainera, familia ez ezik, lagunak eta
gizarte-sare osoa ere u tzi dituzte jatorriko herrialdean. Hala, hemen izan ohi dituzten gizarte- eta
babes-sareak oso ahulak dira, eta ba tzuetan ez dute horrelakorik.

Hemengo per tsonekin harremana izateko beste oztopo ba tzuk gehitu behar zaizkio horri; izan ere,
norbaiten kargura etorri direnen kasuan bezalaxe, gure kultura eta haiena oso desberdina dira,
eta beste hizkun tza ba tzuk hi tz egiten dituzte. Hemengo per tsonek talde horrekiko duten jarre-
rari dagokionez, zera esan beharra dago: 2009an, IKEDAMei buruzko zenbait aldagai barne
hartu ziren Ikuspegik urtero egiten duen A tzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta per -
tzepzioak barometroan. Jasotako datuen arabera, an tza euskal gizarteak jarrera negatiboa izan
ohi du kolektibo horrekiko. Beste faktore ba tzuk ere, hala nola adingabe  atzerritarren tzako egoi -
tzetan sar tzeak eta herriguneetatik urruti egoteak, zaildu egin dezakete ingurukoekin gizarte- eta
komunitate-sareak ezar tzea. 

Inoren kargura ez dauden gazte migra tzaileen egoera okerragoa da, inoiz ez baitute izan sarerik
harrera-gizartean; haien sare bakarra sistema izan da, eta horretatik kanporatuak izatean (hau
da, adin-nagusitasuna bete tzean), guztiz bakarrik eta inongo babesik gabe gera tzen dira. Euskal
Autonomia Erkidegoan badaude zenbait baliabide ofizial inoren kargura ez dauden gazte migra -
tzaileei eman tzipazio-prozesuan lagun tzeko. 

Dena den, eta besteak beste Arartekoaren (2013b) edo Fundación EDEren (2012) arabera,
baliabide horiek ez dira nahikoak, bi arrazoi direla eta: batetik, ia-ia ez daudelako; eta bestetik,
programa horietaz balia tzeko aukerak mugatuegiak direlako eta ez dituztelako barne har tzen
diputazioaren babesik gabe geratutako gazte guztiak. Hortaz, baliabide horiek lortu ez dituzten
gazteek kalean amai tzen dute, bazterketa-zurrunbilo batean sar tzen dira eta justiziarekin arazo-
ak izaten hasten dira, eta horrek guztiak, besteak beste, zaildu egiten du administrazio-egoera
egonkor bat lor tzea eta areagotu egiten du kanporatua izateko arriskua. 

Gai horri lotuta, aipamen berezia merezi du Izeba deri tzon proiektuak. 2009. urtean jarri zen
mar txan Gipuzkoan, Gipuzkoak Foru Aldundiaren Gizarte Politikako Departamentuak eta Aran -
tzazuko Baketik zentroak izenpetutako hi tzarmen baten bidez. Sare hori familiek edo per tsonek
osa tzen dute eta tutore tzapeko adingabeei gizartera tzen lagun tzen diete, haien “osaba-izeba”
izanda. Erreferen tziazko eta lagun tzako familia horien zeregina zera da: gurasoengandik urruti
dagoen ilobarengatik, ikasketak direla-eta esaterako, hurbil dagoen osaba-izebak egingo lukeena
(Gipuzkoako Foru Aldundia eta Baketik, 2012). Oraindik adingabeak direnen tzako baliabidea da,
baina aurreikuspenek diotenez, eta ba tzuetan dagoeneko gertatu denez, harremana mantendu
egiten da adin-nagusitasuna bete ostean. Ondorioz, gazteek erabateko lagun tza lor tzen dute,
autonomia per tsonalerako eta gizartera tzeko bidean aurrera jarrai tzen lagunduko diena. 

Legez kanpoko egoera

Badago kontuan hartu beharreko beste alderdi bat adingabe eta gazte  atzerritarren gizartera tzea
eta ongizatea lor tzeko prozesuan: haien egoera juridikoa, hain zuzen. Askotan, egoera juridiko
hori kontraesanean dago lehen aztertutako arloekin. IKEDAMei dagokienez, etengabe kexa tzen
dira legalki bizi ahal izateko dokumentuak izapide tzeko prozesuan a tzerapenak daudelako
(Ararteko, 2013a eta 2013b). Arazo hori are eta larriagoa da IKEDAM ohien kasuan; izan ere,
adingabeak diren bitartean sistemak babestu egiten ditu, beharrezko dokumentazioa lortu ez
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badute ere. Hala eta guztiz ere, adin-nagusitasuna bete tzean, legez kanpoko immigrante bihur -
tzen dira. Ondorioz, ez dute eskubiderik legearen aurrean eta, harrapatuz gero, aberriratu egin-
go lituzkete eta gizartera tzeko bidea eten egingo li tzateke. 

Hasiera batean, norbaiten kargura dauden adingabeen kasuak ez dirudi horren larria. Dena den,
egunerokoan aurki tzen ditugun kasuek erakusten digute hori ez dela egia. Gurasoak legezko ego-
eran badaude, adingabeak ere egoera bera izango du. Baina gurasoek ez badituzte beharrezko
dokumentazioa eta baimenak, adingabea ere legez kanpoko egoeran egongo da eta ez du auke-
rarik izango bere egoera juridikoa legezko egiteko. Beharrezko baimenak lortu ezin dituztela ikus-
tean, adingabe ba tzuk beren familiengandik bereizi dira eta inoren kargura ez dauden adingabe
gisa agertu dira sistemaren aurrean, legezko egoera lortu ahal izateko. Paradoxikoa da dokumen-
tazioa lortu ahal ez izatea familiarekin bizi izanda; izan ere, tutore tzarik eta baliabide berezirik
behar izan gabe, ez dira estatuaren tzat gastu bat. 

Azkenean, gurpil zoro bat da dena: lanposturik gabe ezin dituzte eduki egoi tza- eta lan-baime-
nak, eta gurasoak egoera horretan egoteak zuzenean eragiten die adingabeei; baimenik ez izate-
ak zaildu egiten du lanpostu bat lor tzea, eta ondorioz, beharrezko dokumentazioa eskura tzea…

Ondorioak eta proposamenak

1. Argi dago Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoa jasaten ari diren krisi ekonomikoak era-
gin handiagoa izan duela  atzerritarrengan, eta haien artetik, batik bat gazteenengan. 16 eta
24 urte bitarteko gazteek dituzte langabezia-, prekarietate- eta pobrezia-tasa handienak. 

Egungo testuinguru sozioekonomikoan, lana gizartera tzeko tresna nagusi izatetik oso tresna
ezegonkorra izatera igaro da. Hori dela eta, gaur egun, gizartera tzea lor tze aldera, beharrez-
koa da beste irtenbide osagarri ba tzuk proposa tzea.

Beharbada, hori dela eta, azken urteotan IKEDAM gu txiago etorri dira eta EAE helmuga
nagusienen artean egotetik igarobide izatera pasatu da. Gainera, ikusi denez, oro har
 atzerritar gu txiago etorri dira.

2. Harreman-arloari dagokionez, zera azpimarratu behar da: langabeziari eta laneko prekarieta-
teari gizarte-harremanik ez izatea gehi tzen badiogu, emai tza erabateko gizarte-bazterketa
da. Horregatik, eta lan-merkatura sar tzeko zailtasunak kontuan hartuta, uste dugu oso
garran tzi tsua dela gazte horien tzako sare bat sor tzeko lan egitea. Norbaiten kargura daude-
nen kasuan, adin bereko bertako neska-mutilekin harremana egin dezaten saiatu behar
dugu; inoren kargura ez daudenen kasuan, horrez gain, harrera-herrialdean erreferen tziazko
helduak izan di tzaten lortu behar dugu, egoera zailetan lagun diezaieten. 

Horri lotuta, Izeba programaren an tzeko baliabideak sortu beharko lirateke Bizkaian eta
Araban. Adingabe eta gazte horiek erreferen tziazko helduak izan di tzaten, beste aukera bat
da ikuspegi transnazionala har tzea, eta jatorriko herrialdean geratutako gurasoekin harrema-
netan jarrai dezaten lor tzea. Gaur egun eskura ditugun aurrerapen teknologikoekin, ez li -
tzateke zaila izango Skype edo an tzeko programaren baten bidez familiari dei tzea. 
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3. Legez kanpoko egoeran egoteak zailtasun asko ekar tzen dizkiete adingabeei eta batik bat
gazteei; izan ere, hemezor tzi urte bete eta gero, legearen tzat jada ez dira adingabeak, legez
kanpoko  atzerritarrak baizik. Artikulu honen egileak ez gaude ados adingabe/adindun bereiz-
ketarekin. Inork ez ditu prestatu adinez nagusi izateko, babesik gabe gera tzen dira, legez
kanpo egoteak dakar tzan arazoak jasan behar dituzte… Azkenean, adina da gizartera tzeko
erraztasunak eta zailtasunak baldin tza tzen dituena. 

Ezta ere ez da ulergarria adingabe eta gazte horiei arreta hobea ez ematea, gaur egun migra-
zio-fluxuak hain kontrolatuta egonda. Beste urte ba tzuetan (2007, 2008), sistema gainez-
ka zegoen IKEDAM ugari etor tzen zirelako.
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Sarrera 

Euskal Autonomia Erkidegoan, Espainiako gainerako autonomia-erkidegoetan bezalaxe, gero eta
nabariagoak dira herritarren eguneroko bizimoduan begi-bistako ondorioak eragiten dituzten bi
fenomeno. Batetik, mende honen hasieratik izandako inoiz ez bezalako etorkin-fluxu handiak.
Etorrera horiek EAEn1 bizi den  atzerritarren kopurua handia eta heterogeneoa izatea eragin dute.
Etorkin horiek, bestalde, gizarte-arazo larririk gabe eta haserre-maila aipagarririk eragin gabe
 txertatu ziren euskal gizartean. Eta bestetik, hainbestetan iragarritako krisi-egoera luzea. Krisi
hori, hasiera batean, ekonomikoa eta finan tzarioa zen, baina ondorio sun tsigarriak eragin ditu
gizarte-maila eta -egitura guztietan, eta sistemikoa ere bilakatu da (Laparra eta Pérez, 2012).Bi
egoera horiek elkarri lotuta daude. Izan ere, krisiaren ondorio sun tsigarriek gogor eragin diote
etorkin-taldeari, eta izugarri kaltetu dituzte euskal gizartean modu marjinalki adei tsuan gizartera -
tzen2 zirela esateko aukera ematen zuten ezaugarriak; gizartera tze hori lan-arloan zein gizarte-
mailan gauzatu zen, oro har. Baina krisi horrek, gainera, etorkin gehiago ez etor tzea ere eragin

Etorkinak gizartera tzea krisi-garaian?: Gizarte-zerbi tzu
publikoen eta gizarte zibilaren jarreretan joera-aldaketa
Euskadin bizi diren etorkinekiko
María Esther Are txabala 
Deustuko Uniber tsitatea 

1Immigrazioko politikak eta zerbi tzu publikoak sor tzeko eta era tzeko modua berezia da. Izan ere,  atzerritarren alo-
rreko gizarte-zerbi tzuei eta lege-ahalmenari dagokionez, Espainia heterogeneoa da, deszentralizazio politiko eta
administratiboaren baitan, Autonomien Estatu gisa formulatuta baitago. Formulazio horren arabera, nahiz eta onar-
tutako nazionalitate legal eta juridiko bakarra nazionalitate espainiarra izan, indarrean dagoen Konstituzioak gober-
nu autonomikoen ahalmena aitor tzen du, eta zenbait lege-ahalmen ematen dizkie, nork bere autonomia-estatutua-
ren bidez gara di tzan; autonomia-estatutu horiek estatuaren ordenamendu juridikoan integratuta daude, ordena-
mendu juridiko osatuz. Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, 1979. urteaz geroztik du Autonomia Estatutua,
autonomia-erkidego gisa; hura da lege-kodea eta hura oinarri hartuta gara tzen dira gobernu-ahalmenak euskal
lurraldean. Horrez gain, merezi du adieraztea Euskal Autonomia Erkidegoan, gainera, deszentralizazioa handia
dela eta tokiko erakundeek badituztela ahalmenak zenbait gaitan; esaterako, osasunaren alorrean, hezkun tzaren
alorrean eta beste zerbi tzu ba tzuetan.
2Duela bi hamarkadatik, gu txi gorabehera, etorkinak helmugako gizartean sar tzeari eta finka tzeari buruzko ikerketa
gehienetan "gizartera tzea" kon tzeptua gailendu da. Zenbait egileren arabera (besteak beste, Iglesias de Ussel,
2010; Penninx, 2009; Penninx eta Martiniello, 2006), eskubideen eta betebeharren, eta aukera-berdintasunaren
lege-esparrua eta esparru formala zehaztea baino zerbait gehiago da etorkinak gizartera tzea. Bi noranzkoko proze-
su bat da, eta prozesu horretan ezinbestekoa erakundeak egoki tzea, herritar guztiei babesa emateko. Horrek bere-
kin dakar kulturarteko ereduak gehi tzea, immigrazioaren premia eta ekarpenak onar tzea zein balioestea eta etorki-
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du, bai eta  atzerritarrak zein bertakoak hemendik alde egitea ere –azken urte honetan, kanpoko
migrazio-saldoa ia 14.000 lagunekoa izan da Euskal Autonomia Erkidegoan (EIN,
2013a)–.Gizarte-zerbi tzuek eta Espainiako eredu sozialaren alde botere publikoek eta gizarte
zibileko erakundeek egindako ahaleginarekin batera, zalan tzarik gabe, lan-merkatuaren beharre-
tara primeran egokitu izana izan da a tzerriko etorkinak gizarterako fun tsezko oinarria. Nolanahi
ere, lan-harreman hori kaltegarri tzat har daiteke, etorkinek bereziki zituzten lanpostuak direla-
eta3.

Baina krisi sakon, gogor eta la tzak enplegu-sun tsipen handia eragin du, bai eta aurrekontu-sai-
lak, prestazioak eta gizarte-zerbi tzuen lagun tza izugarri murriztea ere, eta hori guztia eskariak
nabarmen gora egin duenean gertatu da. Diru-lagun tzak murrizteak eta zenbait zerbi tzu abiaraz-
teko hi tzarmenak murrizteak ondorio kaltegarri nabariak eragin dizkie gizarte zibileko erakunde-
ei, eta kontuan izan behar da horiek guztiak fun tsezkoak izan direla nazioarteko etorkinak
gizartera tzeko ibilbidean. EAEn nahiko finkatuta zeuden etorkinak integra tzearen alorreko
baldin tza- eta premia-kopuruak gora egitearekin batera, murrizketa zorro tzen ondorioz sortu den
egoera nahasia bizi dugu, eta hori guztia immigrazioaren eta gizartera tzearen alorrean behar
bezala ezarritako politikak eta planak izan gabe. 

Horrenbestez, nahiz eta Jaurlari tzak orain arte immigraziori buruzko hiru plan egin
–Immigrazioari buruzko I. Euskal Plana (2003-2005); Immigrazioari buruzko II. Euskal Plana
(2007-2009); eta Immigrazioaren, Herritarren eta Kultura arteko Bizikidetasunaren III. Plana
(2011-1013)– EAEn egoera konplexua da; izan ere, egoera gogorra da orokorrean jada nahiko
finkatuta dauden  atzerritarren tzat, gizarte zerbi tzuen alorreko baliabide gu txi eta gizartera tzeko
gaitasun  txikia duten  atzerritarren tzat. 

Premia berriei aurre egiteko egokitu zaigun egoera konplexua da. Artikulu hau, hain zuzen,
Euskal Autonomia Erkidegoaren egoerari buruzkoa da. Gizarte-zerbi tzuek eta abian dauden bitar-
tekoek etorkinak gizartera tzeko gauzatu dituzten jarduerak bil tzen dira bertan, gizarte zibileko
zerbi tzuek zein bitartekoek garatutakoak barne. Horretarako, oraindik abian den ikerketa baten
emai tzak hartuko ditugu gure argudioaren oinarri. Ikerketa egiteko, 2012. urtearen amaieran
landa-lan bat egin zen, EAEn etorkinak gizartera tzeko abian dauden mekanismoetan parte har -
tzen duten eragileei eta erakundeei aplikatutako teknika kualitatiboak erabil tzen dituen diseinu
metodologiko bat abiapuntu hartuta. Helburu hori izanik, elkarrizketa sakonak egin zi tzaizkien
udaletako oinarrizko gizarte-zerbi tzuetako gizarte-langileei eta eztabaida-taldeak egin genituen
etorkinekin zerikusia duten gizarte zibileko erakunde eta elkarteetako ordezkariekin (ikusi erans-
kinak). Analisiek hau dute xede: mekanismo horien egoerari buruzko diagnosia egitea eta etorki-
nekiko esku-har tzea hobe tzeko eta aberasteko iradokizunak eta ondorioak proposa tzea. 

nak eskubide osoko hiritar tzat har tzea, berdintasun-terminotan eta inolako diskriminaziorik gabe. Eta etorkinek,
berriz, jarrera positiboa izan behar dute bizileku berriko hizkun tzekiko, legeekiko eta gizarte-arauekiko.
3Oro har, etorkinen enpleguak enplegu kaskarrenak izan dira. Esaterako, gaztelaniaz hiru “P” dituzten enplegu tzat
kalifikatuta daude (Cachón, 2011:9) –más penosos, más peligrosos y más precarios–; eta ingelesez “3D jobs” esa-
ten zaie (Koser, 2009:1) –dirty, dangerous, difficult–.
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1. Testuingurua:  atzerritarrak gaur egungo egoeran Euskadin gizartera tzeko abentura

2007-2008an krisia hasi aurreko bost urteetan, inoiz ez bezalako nazioarteko immigrazio-uhol-
dea bizi izan zen EAEn. Etorrera-dinamika horretan –nahiz motelagoa izan, 2013. urtera arte
iraun du–, mende honetan lehendabizikoz, EAEko lurraldeetan bizi diren  atzerritarren kopuruak
pixka bat behera egin duela kalkulatu da. Erroldako zifrek erakusten dutenez, gaur egun
150.000  atzerritar inguru bizi dira EAEko lurraldeetan, eta 1998. urtean, berriz, 15.000 pasa -
txo  atzerritar bizi ziren. Hau da, hiru bosturteko horietan EAEn erroldatutako nazioarteko etorki-
nen kopurua 10 aldiz handiagoa da; horrek esan nahi du herritarren %7 inguru egiten dutela
(EIN, 2013a). Nazioarteko migrazio-fluxu handi horien etorrera ez da modu homogeneoan ger-
tatu EAEko lurraldeetan epealdi horren joanean. Merezi du nabarmen tzea etorritakoen ia erdia
XXI. mendearen hasieran iri tsi zela, euskal ekonomiak bizi zuen hazkundearen babesean. Izan
ere, ekonomia-eragileek (enpresaburuek eta familiek) lanesku malgua eta ez oso kualifikatua
eska tzen zuten, eta hori izan zen hazkunde ekonomiko horren oinarria, neurri handi batean.
Baina krisi-egoeraren ondorioek inflexio-puntu bat eragin dute etorkinen etorreran. Nabarmen
gu txitu da etorritakoen kopurua (%45) krisia hasi zenetik (ikusi 1. grafikoa; bertan ikus daiteke
hiru bosturteko horien joanean EAEn  atzerritarren hazkundeak ia erabat simetrikoa den Gauss-
en kanpai forma era tzen duela). Horrenbestez, euskal lurraldera beste herrialde ba tzuetatik iri -
tsitako herritarrak finka tzen hasi ziren. Hain zuzen, Eusko Jaurlari tzaren datuen arabera,
 atzerritar gehienek (%58) 2 eta 7 zazpi urte bitartean zerama tzaten Euskadin bizi tzen,
 atzerritarren %38k 8 urte edo gehiago zerama tzan euskal lurraldean bizi tzen, eta apenas %4k 2
urte baino gu txiago zerama tzan (Eusko Jaurlari tza, 2011a). Hortaz, immigrazio boom garran tzi -
tsu, ez oso uniforme eta azkar hori finkatu egin dela dirudi, hori erakusten baitu nazioarteko etor-
kinen egonaldi-ibilbideak.

1. grafikoa. A tzerritar-kopuruaren gehikun tza Euskal Autonomia Erkidegoan 1998tik 2013ra, bosturte-
koka

Iturria: EIN. Egileak egina

Horrenbestez, a tzerriko herritarren kopuru handiak eta desberdinak izugarri aldatu dute euskal
gizartea, haien profilak garbi adierazten baitu nazionalitate desberdinekoak direla. Euskadin
2013. urtean identifikatu den  atzerritarren kolektiboaren eraketa-eredua hau da: Latinoamerika
da etorkin gehienen jatorria (%46), gero Europar Batasuna (%22) eta a tzetik Magreb (%12).
Hala ere, nazionalitatea kontuan hartuz gero, bik bakarrik gaindi tzen dute  atzerritar guztien
%10: marokoarrak (%12,2) eta errumaniarrak (%11,7) (Ikuspegi, 2013). Horren guztiaren
ondorioz, hainbat latitudetako etorkinak gurera iristearen eraginez, euskal gizartean askotariko
ondareak sartu dira; besteak beste, kultura, hizkun tza, fenotipo eta erlijioaren alorreko ondare-
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ak. Horrek agerian uzten du migrazio-fluxu horiek EAEra iristeak duen garran tzia, maila kuanti-
tatiboan zein kualitatiboan. A tzerritar etorkinen kopuruak gora egiteak eta haiek nabarmen hete-
rogeneoak izateak egitura-aldaketa handiak eragin ditu, eta aldaketa horrek, halaber, etorkinen
presen tzia egonkorra duten gizarte sortu berrien kudeaketari buruz gogoeta egitea dakar, eta
gizartera tzeko eta elkarbizi tzarako prozedura egokiak ezar tzea ere bai.

Orokorrean, euskal gizartera etor tzen ziren milaka eta milaka per tsonen gizartera tze-prozesuak
modu a tseginean gauzatu ziren; gizartera tze-prozesu horiek, gizartera tzeko sistema politiko
publikorik ezean, fun tsezko bi arda tz hauek zituzten, oparoaldi ekonomikoak bul tzatuta: lan-mer-
katuan sar tzeko eta gizarte-prestazioak jaso tzeko aukera. Nolanahi ere, 2007-2008an sortutako
krisi ekonomiko eta finan tzarioa dela-eta adierazle makroekonomiko guztiek okerrera egin dute-
nez, bazterketa-egoerak ugari tzen eta gizarte-desberdintasunak handi tzen ari dira pixkanaka, eta
jada egoera ahulean daudenei eragiten die, batez ere; hau da, esaterako, etorkinei. Adituek esa-
ten dutenez, etorkinak dira oso egoera ahulean dauden gizarte-taldeetako bat (Frazer eta Marlier,
2012), eta beraz, probabilitate gehiago dituzte egoera kaskarrak bizi tzeko, desabantaila soziale-
ko egoerak bata bestearen ondotik etor tzen bai tzaizkie; horrenbestez, pobrezia-mota orotan in -
tziden tzia handiagoa dute. Nahiz eta ez den bidezkoa immigrazioaren eta gizarte-bazterketaren
artean lotura zuzena ezar tzea (López eta Giol, 2004), egoerak agerian uzten du, zenbait kasu-
tan, lege-alorreko berdintasun hu tsa ez dela nahikoa etorkinek erabateko aukera-berdintasunez
goza tzeko eta bizi diren gizarteetako bizi tzan parte-har tze aktiboaz goza tzeko; izan ere, ekono-
miaren alorrean, politikaren eremuan eta harremanen dimen tsioan egoera ahulean daude, eta
gizarte-bazterketako egoeretara darama tzate (Laparra eta beste egile ba tzuk, 2007). 

Krisi-egoeraren ondorioz, lan-merkatuan ekoizpen-sarea eta lanpostu asko sun tsitu dira, eta
horrez gain, ongizate-estatuaren fun tzio babeslearen baldin tzek okerrera egin dute, ezarri diren
doikun tza eta murrizketa ekonomikoak direla eta. Egiturazko faktore horiek bat egiteak a tzerriko
per tsona askoren tzat baldin tzak okerragoak izatea eragin du –langabezia, pobrezia, enbargo-
ak…–, eta haiek gizartera tzeko fun tsezko arda tzak gainbehera etor tzea (Laparra eta Pérez,
2012). Batetik, nabarmena da, enpleguari dagokionez, etorkinen tzako egoera gero eta gogorra-
goa dela; izan ere, haien langabezia-tasa handiagoa da gainerako herritarrena baino eta luzaro-
ko langabeen kopurua handiagoa da; gainera, kontuan izan behar da enplegua eduki ezean zen-
bait etorkinek bizileku-baimena gal tzen dutela, eta horrek esan nahi du gerora irregulartasun-
egoera dakarrela, haien ondorengoei ere eragingo diena (Arango, 2012). Biztanle Aktiboen
Inkestako datuen arabera, etorkinen langabezia-tasa hirukoiztu egin da krisia hasi zenetik; hau
da, 2007. urtean %12 ingurukoa zen eta 2013. urtearen erdialdera, berriz, %36 ingurukoa
(EIN, 2013b).

Eta bestetik, baliabideak eteteak eragina du zenbait erakundek ematen dituzten prestazioetan
eta eskain tzen dituzten gizarte-zerbi tzuetan, berriro egokitu behar izan baitituzte, eta hain
zuzen, eskaerak nabarmen gora egin duen unean. Alor sozialean inber tsio publikoko murrizketa
sistematiko gogorrak ezar tzeko politikak abian jar tzeak eta herri-administrazioen maila guztietan
“egiturazko doikun tza-planak” abian jar tzeak larriagotu egin dute zenbait eskubide sozialen
–osasuna, hezkun tza, etab.– bermearen inguruko egoera. Izan ere, eskubide horiek gizartera tze-
prozesuen mekanismo konpen tsa tzaile gisakoak ziren, ikuspegi materialari dagokionez, –zerbi tzu
bat jaso tzeko aukera benetan eduki tzea–, eta dimen tsio sinbolikoari dagokionez –kide direlako
sentimendua, duintasuna– (Laparra eta Pérez, 2012). Colectivo IOÉ erakundeak adierazitakoa-
ren arabera (2012), enpleguaren sun tsiketa orokorrak Espainian –aldi baterakoa zein mugaga-
bea– Gizarte Seguran tzako sistemak etorkinen tzat eskain tzen zituen gizarte-babeseko eskubide-
ak murriztea ekarri du, eta, horren ondorioz, haien pobrezia-tasak gora egitea. Gainera, gizarte-
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ongizateko gu txieneko baldin tzak berma tze aldera sistema publikoak eskain tzen dituen gizarte-
zerbi tzuak eta lagun tza-zerbi tzuak eskura tzea gero eta zailagoa da eta okerrago hornituta daude,
eta zerbi tzu horiek oinarrizko eta ordezkaezinezko fun tzioak bete tzen dituzte. Horrek esan nahi
du haien prestazioen kalitatea kaskarragoa dela.

Enplegu gabeziarekin batera gero eta murrizketa gehiago ezar tzen direnez, bazterketa-egoeran
dauden eta baztertuta gera tzeko arriskua duten nazioarteko etorkinen kopuruak gora egin du
nabarmen, ez baitute bertakoen adinako babes sozioekonomikoa. Egoera horri migrazio-zikloaren
berezko progresioko elementuak gehitu behar zaizkio; hau da, etorkin-taldeen eraketa demogra-
fikoan eta egiturazkoan izandako aldaketak, etorkinen familiek gizarte-ongizateko zerbi tzuak
eska tzea eragiten dutenak (ernalkortasun-tasa handiagoak, familia berriro bil tzea…).EAEn, hain
zuzen, mantenu-pobrezia tasa ia zazpi aldiz handiagoa da  atzerritarren e txebizi tzetan (%34) ber-
takoen e txebizi tzetan baino (%5), eta 2008. urteaz geroztik %4 egin du gora (Eusko Jaurlari tza,
2012). Gainera, oinarrizko gizarte-zerbi tzuetan egindako eskaera guztiaren %14,5 bakarrik izan
da  atzerritarren e txebizi tzetakoa, baina gizarte zerbi tzu publikoetara jo tzeko joera oso handia da
(%59, eta bertakoen e txebizi tzei dagokienez, %16) (Eusko Jaurlari tza, 2011b). 

2. Oinarrizko gizarte-zerbi tzuetako euskal gizarte-langileen esku-har tzea egungo
bideguru tzean

Gizarte-zerbi tzuei buruz sakon tzeko asmorik gabe, ikuspegi orokorretik komeni da abiapuntu gisa
adieraztea gizarte-zerbi tzu modernoak, ongizate-estatuaren laugarren zutabe esanda ezagu tzen
direnak, Espainian 80ko hamarkadan sortu zen sektore bat dela. Hala ere, eraketari dagokionez,
oraindik ere nabarmen hautematen da zenbait ñabardura zehaztu gabe dituztela. Izan ere, legal-
ki ez dute beren burua behar adinako argitasunez zehaztu, beren egitekoa oso orokorra baita; hau
da, herritarren gizarte-ongizatea lor tzea eta bizi-kalitate ona lor tzea (Aguilar, 2010). Nolanahi
ere, azken urteotan, gizarte-aldaketa eta lege-mailako aldaketa handiak gertatu dira gizarte-
zerbi tzuen alorrean. Aldeka horiek prestazioak sor tzera eta gaur egun baino estaldura handiagoa
ematera bideratutakoak izan dira, bai eta antolakun tza hobe tzera eta kudeaketa-modu berriak
ezar tzera bideratutakoak ere, xede izanik eska tzaileen beharretara egoki tzea etengabe. Aldaketa
horietan garran tzi handia izan du tokiko administrazioak, herritarrek hurbilen duten organoa eta
gizartearen interesak eta eskaerak batera tzeko gaitasun handien duen organoa baita (Barbero eta
Díez, 2009).

Gizarte-zerbi tzuak EAEn asko garatu dira 6/1982 Legeak lehendabizikoz arautu zituenetik
12/2008 Legera bitartean (Gizarte Zerbi tzuei buruzko azken legea). Gaur egun, une erabakiga-
rria bizi dute. Izan ere, gizarte-zerbi tzuen sistemak urte gu txiko esperien tzia izateak eragiten
duen ondorioari aurre egin behar izateaz gain, krisi luzearen egoerak eragindako egoerari aurre
egin behar dio, bai eta zerbi tzuak hiru erakunde-mailatan banatuta egoteak eragindako beste
konplexutasun ba tzuei ere (desberdintasun handiak eragiten baititu banaketa horrek). Zifrek
adierazten dutenez, Euskadik gizarte-zerbi tzuen aurrekontua ia %3 murriztu du 2009tik 2012ra
bitartean; hau da, 2009an aurrekontua 1.684.323.010 eurokoa zen eta 2012an, berriz,
1.679.549.756 eurokoa. Hala ere, biztanleen kopurua pixkanaka beheran tz doa eta gastu-
murrizketa hori ez da termino erlatibotan adierazten, biztanleko eta urteko gastuak gora egin
baitu. Hau da, 2009an 773,21 eurokoa zen eta 2012an, berriz, 796,13 eurokoa. Zenbateko
hori Espainiako batez besteko zenbatekoa baino askoz handiagoa da (García et al, 2013). 2. gra-
fikoan, EAEko erakunde eta zentroen gastu sozialaren banaketaren bilakaera zein izan den era-
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kusten da ehunekotan. Bertan adierazten denez, apenas izan dira aldaketak XXI. mendeko lehen-
dabiziko hamarkadan: gastuak behera egin du desgaitasunak dituzten per tsonei eta helduei
dagokienez; gizarte-bazterketako gastu sozialari eu tsi egin zaio (urteko %5); eta herritarrei oro-
korrean lagun tzeko bitartekoek egin dute gora gehien.

2. grafikoa. EAEko erakunde eta zentroen gastu sozialaren banaketa. (2000-2010)

Iturria: Eustat. Egileak egina

Etorkinekiko benetako jarduerari buruzko ikuspegia zein den jakiteko, oinarrizko gizarte-zerbi -
tzuetako profesionalen lan-esperien tzia bildu dugu. Horretarako, elkarrizketa sakonak egin ditu-
gu (zehaztasunak 1. eranskinean) EAEko egoera gogorrean.

2.1. Oinarrizko gizarte-langileen arreta, nazioarteko etorkinak EAEn gizartera tzeko krisi garaiotan

Abiapuntu tzat hartu behar da etorkinek, legearen ikuspegitik, gainerako herritarren baldin tza
berdinetan dutela oinarrizko gizarte-zerbi tzuez eta -prestazioez balia tzeko eskubidea, eta Gizarte
Zerbi tzuen Sareko profesionalen gizarte-lagun tzak balia di tzaketela. Horrenbestez,  atzerritarren
taldearen zerbi tzu-eskaeraren ardura beren gain hartu behar dute gizarte-zerbi tzuek, gure gizar-
tearen errealitate nabarmena baita. Beraz, auzotar berri horiek adierazten dituzten premiei aurre
egin behar diete gizarte ani tz baten erronkak kontuan hartuta, eta horrez gain, EAEn erroldatu-
ta dauden herritar guztien premiei ere bai. 

Fantovaren ustez (2007), gizartegin tzako zerbi tzuek hau dute xede: gizabanakoek gizartera tzeko
ezinbesteko prozesuetan dituzten premia sozialei irtenbidea ematen lagun tzea. Lagun tza sozia-
lari dagokionez, gizarte-langilearen esku-har tzearen bidez, gizartera tzeko ezinbestekoak diren
aldaketak per tsonengan susta tzen saia tzen da, baldin eta per tsona horiek bizi tzaren uneren bate-
an arazoak badituzte beren kabuz aldaketa-prozesuak gauza tzeko (Bernard eta Morales, 2012).
Horrenbestez, gizarte-zerbi tzuek bereziki premiei konponbidea emateko eta/edo arazo sozialei
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irtenbidea emateko jarduten dute, per tsonen, kolektiboen edo komunitateen gizartera tzea erra-
zagoa izan dadin (Moreno eta Aierdi, 2008).Guk egindako analisian, ordea, zenbait arazo haute-
man dira oinarrizko gizarte-zerbi tzuetako profesionalek gara tzen duten gizartegin tzari dagokio-
nez. Besteak beste: lan-karga handi samarra dute, eta gizartera tze-kasu bakoi tzari eskaini beha-
rreko denbora eta dedikazioa muga tzea eragiten du; baliabide osagarri jakin ba tzuen eskasia;
gizarte-eskaeren diber tsitatea eta aniztasuna; eta/edo lan-eran tzukizunak dakarren gehiegizko
lan burokratikoa. Hona hemen, hi tzez hi tz, elkarrizketatu dugun oinarrizko gizarte-zerbi tzuetako
langile batek adierazitakoa:

“Gizarte-zerbi tzuen zentroetan jakinarazten dizkiguten arazo-motak, egoera-motak gero
eta konplexuagoak dira eta kopuruan ere gehiago dira. Lehen esaten nuen gure lana zela
per tsona horien arazoak sistemari helaraztea; beraz, aurrez aurre arazoak dituen per tsona
bat duzu eta a tzean, berriz, oso sistema konplexua, burokratikoa eta zirrikituz betea”.
(05GL)

Elkarrizketatu dugun gizarte-langile batek adierazi digunez, nazioarteko migrazio-fluxuen eragi-
nez EAEn sortu zen egoera berriarekin korapilatu zen bere lana, kopuru handitan iristen hasi zire-
nean:

“… hain zuzen, migrazioarekin, nire ustez, 2002. urtean hasi ginen lanean… nire ustez,
urte horietan jende asko hurbildu zen gurera eta etorkin askori, asko-askori egin genien
arreta”. (03GL)

Gizarte-zerbi tzu publikoetako langileek onar tzen dute etorkinen egoera la tza dela, nahiz eta etor-
kinek adierazten dituzten zenbait premia eta haien gizarte-lagun tza eska tzen duten gainerako
herritarrenak berdinak izan ba tzuetan. Eta egoera la tza da etorkinek ezaugarri bereziagoak eta
espezifikoak dituztelako eta horrek eragiten die egoera ahulean egotea, eta zenbaitetan, gizarte-
bazterketako edo marjinazioko arrisku-egoeran egotea ere bai. Besteak beste, nabarmen tzekoak
dira ezaugarri hauek: egoera juridiko eta administratiboa, aurreiri tziak, estereotipo etniko eta kul-
turalak, lagun tza per tsonaleko eta sozialeko sare ahula, lan-alorrean ezegonkortasuna eta behin-
behinekotasuna, gizarte-egiturak eta haien fun tzionamendua ez jakitea eta segurtasunik eza.
EAEko oinarrizko gizarte-langileek hori hala dela onar tzea oso garran tzi tsua da, egoera horri aurre
egin ahal izateko. Izan ere, migra tzeak berekin dakar gizartera tzeko prozesuan beste arazo ba -
tzuk eduki tzea. Hoan hemen hori jaso tzen duen adierazpena: 

“etorkinen egoera askoz ere ahulagoa da eta lagundu egin behar zaie, egia baita haiek,
gainera, hizkun tzaren arazoa eta paper-kontuen arazoa dutela –paperena borroka izuga-
rria da–; beraz, nik uste baie tz, gehiago lagundu behar zaiela.” (02GL)

Oinarrizko gizarte-zerbi tzuetako profesionalen ustez, migrazioa berebiziko garran tzia duen tran -
tsizio-une bat da, eta kontuan hartu behar da per tsona horietako bakoi tzak bizi tzaren zer une bizi
duen, nola barneratu duen eta nola bizi izan duen prozesu hori. Horrenbestez, egoera halakoa
izanik, etorkinekiko gizartegin tza ez da beti berdina izango, kontuan hartu behar baita etorkin
bakoi tzak zer une bizi duen, eta beraz, gizarte-ekin tza modu egokiagoan bideratu eta zuzendu
behar da. Horren haritik, elkarrizketatu dugun teknikari batek adierazi du faktore horiek oso
garran tzi tsuak direla, a tzerriko per tsonekin behar bezala jarduteko:

“… desberdina da bakarrik etorri den latindar jatorriko  atzerritar bati arreta egitea eta
berriz elkartuta dagoen  atzerritar bati arreta egitea. Eta horretan da desberdina edo saia -
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tzen gara desberdina izan dadin lagun tza. Baina desberdina da haiek hobeto ezagu tzea-
ri dagokionez, gizartegin tza hobea izateari eta lagun egiten hobeto asma tzeari dagokio-
nez. Hau da, honako hauek jakitea: nondik datozen, zer migrazio-proiektu duten, nola
pen tsa tzen duten familia berriro elkar tzea, zergatik etorri diren, seniderik baduten, lagu-
nik baduten, lagun tza baduten, zer pen tsa tzen duten gizarte-zerbi tzuez; azken batean,
zer espektatiba dituzten jakitea. Hori guztia gure tzat fun tsezkoa da,  atzerritar bakoi -
tzaren tzat esku-har tzeko plan bat egiteko; gure ustez, desberdintasun handiak baitaude,
esan dizudan hori guztia. Per tsona guztiek ez dute modu berean bizi tzen prozesua; des-
berdina da Saharatik datorren per tsona baten tzat edo Malitik datorren afrikarraren tzat eta
kolonbiar baten tzat. Izugarria da desberdintasuna” (04GL).

Gizarte-zerbi tzuetako teknikari horiek diagnostiko bat egiten dute helarazten zaien gizarte-lagun -
tzako egoera bakoi tzeko, eta gizartegin tza ahalik eta modu egokienean bidera tzen dute,
 atzerritarrek bizi ohi dituzten premia sozialei aurre egin diezaien per tsona horrek. Horregatik da
garran tzi tsua profesionalek hautematea fun tsezko faktore eta elementuak, esku-har tzeak beha-
rrezko baliabide guztiak balia di tzan, eta horrela, gizarte-zerbi tzuetara jo duen per tsonaren ego-
era hobera alda dadin, gizartera tzeari eta lan-merkatuan sar tzeari dagokionez; hobera alda dadin,
esaterako, enplegua, e txebizi tza, hezkun tza, parte-har tzea gizartean, familia eta elkarbizi tza (bizi
diren auzoetako herritarrek bazter ez di tzaten). Hona hemen elkarrizketatu dugun gizarte-zerbi -
tzuetako profesional batek adierazitakoa:

“Guk bideratu egiten diegu; hau da, dauzkagun eskumenen eta oinarrizko gizarte-zerbi -
tzu batek duen eran tzukizunaren barruan, udal-eran tzukizuna, alegia, hori da gure irizpi-
dea… dituen premiak kontuan hartuta, erabilgarri dauden baliabide guztiei buruzko
informazioa ematen diegu” (04GL).

Komeni da erreferen tzia tzat har tzea etorkinaren lege-estatusa dela fun tsezko faktorea eta admi-
nistrazio-egoera hori erabakigarria dela lan-kontratu bat lor tzeko eta lana eduki tzen jarrai tzeko,
eta egoera horrek, halaber, nabarmen muga tzen dituela etorkinaren legezko eskubideak, bai eta
bertan bizi tzen denbora puska bat daraman etorkinarenak ere, krisiak eragindako arazoak direla-
eta normalizazio-prozesuetatik kanpo gera baitaiteke. Hori horrela dela agerian uzten dute bi
adierazpen hauek:

“Une honetan ezin du ezer egin, erregularizatuta ez dagoen per tsona batek ezin du ezer -
txo ere egin” (03GL).

“Etorkinei buruzko gaia; adierazi nahi dugu per tsona horiek gizartera tzeko guk dauzka-
gun aukerak oso baldin tzatuta daudela, erabakigarriak baitira haien egoera ekonomikoa,
eta batez ere, paper-kontuetan duten egoera. Azken horretan, arazo larria dugu; per tsona
horiek, eta asko dauzkagu irregulartasun-egoeran, ezin dira sartu beste edozein per -
tsonaren ohiko prozesuan, prestakun tza-sistemen alorretik kanpo daude erabat; hau da,
lanerako prestakun tzarako ere ez dugu ezer eskain tzeko askotan, eta zer esanik ez lan
egiteko. Ez dakit, jada oso finkatuta dagoen jende pila bat ari da gera tzen kanpoan, eta
nekez eman ahal izango diegu konponbide normalizatua. (…) per tsona horiei konponbi-
de normalizatua, prestakun tza eta enplegua eskain tzea, gainerako per tsonei bezala, ezi-
nezkoa da; beraz, nik orain txe bertan, ez dakit zer esan. Eta bai, uler tzen dut, horrez gain,
gizarte-bazterketa ere gerta tzen da, eta gero eta gehiago.” (01GL)
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Gizarte-zerbi tzu publikoek nabarmen ari dira hautematen, eta, beraz, arreta egiten ezaugarri
hauek dituzten etorkinei: gizarte-larrialdietatik bideratu dituzten eta gizarte- eta familia-alorrean
babesik gabeko egoeran daudenak eta gizartera tzeko eta lanean hasteko arazo larria dutenak.
Etorkin horiek frustratu samar eta nahasmendu handia dutela etor tzen dira. Oso egoera larria bizi
duten per tsona horiekin izandako lan-esperien tziari buruz esan digutena profesionalek adieraz-
garria da oso:

“Krisi-egoerak per tsona horiek dituzten arazoetan aldaketak eragin ditu, eta ez bakarrik
arlo ekonomikoan.” (04GL)

“Hautematen ari gara gaixotasun mentalak dituztela etorkin askok. Ez dakit ondo edo
gaizki esaten diogun, baina Ulises sindromea esaten dioguna, per tsona askok ezin baitio-
te aurre egin bakardadeari, pobreziari, porrot egin izanaren sentimenduari. Nahiko ohi-
koa izaten da, baina konplexua da horiek lan tzea eta osasun mentaleko zentroetara
bidera tzen dira, per tsona askori oso zaila egiten bai tzaio arazo horiei beren kabuz irten-
bidea ematea; eta inoiz kon tsumo-motaren batekin zerikusia izan badu, bada, orduan,
nahaste asaldagarria da” (06GL).

“I tzul tzeko aukera ere ez duen jende asko eta asko geratuko da hor… Nik, benetan, oso
gaizki ikusten dut egoera, krisi-egoerak izugarri eragin baitigu. Familia guztiei eragin die
orokorrean, baina etorkinenak dira egoera ahulenean daudenak, eta lehen esan dizuda-
nez, egoera horri buelta emango dioten azkenak. Beraz, arazo gehiago sortuko dira,
nabarmena da... krisia hain zabaldua dagoenez, oso handia da eskaera; lagun tza lehen-
dabizi bertakoei eman behar zaiolako presio soziala dago, eta azkenean, lehiak sor tzen
dira, arazoak sor tzen dira, tirabirak sor tzen dira. Nire ustez, gainera, arazo sozialak oke-
rrera egingo du, delinkuen tzia-alorrean eta alor guztietan." (01GL)

Gizarte Zerbi tzuetako profesionalek gizarte-gatazka eragin dezaketen elementuak suma tzen
dituzte, gizartean aukera gu txiago izatearen ondorioz eta espektatibak gal tzearen ondorioz a -
tzerriko etorkin ba tzuek bizi dituzten egoera gogorren eraginez eta talde horrenaganako gero eta
zabalduago dagoen iri tzi negatiboaren eraginez. Gizarte-langileek berek adierazi dutenez, gero
eta etorkin gehiago dago gizarte-egoera ahulean, eta, aldi berean, gero eta murrizketa gehiago
egiten dira gizartegin tzan, eta horrek guztiak nolabaiteko inboluzioa eragin du profesional horiek
eskain tzen dituzten jardueretan, ongin tzako ekin tza ere bihur tzen dena. Horrela adierazi du elka-
rrizketatutako per tsona batek:

“… krisia dela eta, gero eta gehiagotan, askotan, bidera tzen ditugu Elikagaien Bankura,
jangelako  txartelak eskura di tzaten han. Modu batera, nolabait ere, eta gure gogoz bes-
tera, beno, nire ustez, nolabaiteko benefizen tzia egiten ari gara, eta ez da egokiena”
(02GL).

Elkarrizketatu ditugun oinarrizko Gizarte Zerbi tzuetako profesionalek etorkinekin lan egiten dute,
eta oro har, haien ustez, bizi izan dituzten esperien tziak anbibalenteak dira. Batetik, haien ustez,
etorkinekin lan egitea erronka eta aukera izugarria da, are gehiago uste dutelako “gizarte-lana
berreskura tzeko aukera ematen duen” egoera delako (04GL); izan ere, 2012. urtea baino lehen,
EAEko oinarrizko gizarte-zerbi tzuetako profesionalak Eusko Jaurlari tzaren eskubidezko prestazio
ekonomikoak kudea tzen ari tzen ziren, nekez uztar tzekoa gizartegin tzako beren egitekoarekin.
Baina, bestetik, nolabaiteko frustrazioarekin bizi dute egoera, ez dagoelako baliabiderik eta,
nolabait ere, gaizki bideratuta daudelako, eta horrek frustrazioa eragin dezake.
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“jendeak zer esaten duen en tzuten duzu, baina zenbaitetan hori ere jada gu txiegi da”
(01GL)

3. Gizarte zibilaren jarduerak: Low Cost zerbi tzuak, a tzeraka? 

Etorkinak gizartera tzeko gizarte zibilak erabil tzen dituen bitartekoek eskain tzen dituzten zerbi -
tzuak azaldu baino lehen, komeni da abiapuntu tzat har tzea gizarte-sarea bizirik dagoela gure
gizartean zalan tzarik gabe, eta, beraz, parte har tzen duela bertan gauza tzen diren dinamika guz-
tietan. Eta jakina, gizarte zibileko erakundeek ere –orotariko elkarte eta erakunde sindikalak,
enpresaburuenak, profesionalenak eta politikoak, bai eta auzo, ikaste txe, kirol-alorreko eta aisial-
diko elkarte eta erakundeak ere– parte hartu dute migrazioaren fenomenoan; hau da, gizarte
aurreratuen kudeaketa-ereduaren ikuspegitik, gertaera garran tzi tsuenetako batean. Horren hari-
tik, herritarrek ekimenetan parte-har tzeko tradizio handia dago EAEn, eta hori hala izatea oso
aproposa izan da hirugarren sektoreak askotariko ekimenak susta tzeko, xede izanik etorkinak era-
ginkortasunez gizartera tzea euskal gizarte demokratiko, ani tz eta kultur ani tzean. 

Hori dela eta, gizarte-erakunde asko sortu dira talde horri lagun tzeko, etorkinen erakundeak zein
bertakoenak, bai eta mistoak ere. EAEn, bereziki, etorkinenganako interesa zuten gizarte-eragi-
leak XX. mendearen amaieran hasi ziren era tzen, batik bat EAEko hiru lurralde historikoetako hiri
handienetan, haietan bil tzen bai tziren a tzerriko etorkin gehienak.

A tzeraldi-egoerak nabarmen eraldatu du migrazio-egoera eta egun nagusi den krisi-egoerak ondo-
rio larriak eragin dizkie bereziki a tzerriko etorkinei; ondorio erabakigarriak eragin ditu haien
gizartera tze- eta lanera tze-baldin tzetan, eta lehen esan dugunez, “insider” eta “ou tsider” artean
desberdintasunak areago tzea eragin du. Baina, hala ere, etorkinei lagun tzeko elkarteek, gizarte-
ekimeneko fundazioek, sindikatuek eta beste ba tzuek eskatu dute gizartera tzeko neurriak eta
politikak abian jar tzeko, bazterketa, estigmatizazioa eta gizarte-gatazka eragozte aldera.
Colectivo IOÉk egindako  txosten baten arabera (2012: 16-17), batetik, etorkin-sarrerak kontrola -
tzeko ezarri diren kontrol-politikak onartu egin dira mugetan zein udalerrietan, eta, bestetik, etor-
kinak gizartera tzeko politikak bigarren mailan geratu dira beste dinamika ba tzuekiko; hain zuzen,
etorkinekiko diskur tso eta jardunbide bazter tzaileak legitima tzeko joera duten lan-merkatuaren
dinamikekiko. Baina, hala ere, erakunde sindikalek, lagun tza eta arreta eskain tzen duten erakun-
deek eta etorkinei lagun tzeko elkarteek lehentasunak alda tzeko eska tzen dute, eta garran tzi han-
diagoa emateko herritartasunaren, gizartera tzearen eta gizarte-kohesioaren alorreko politikei.
Horrez gain, hirugarren sektoreak ekimen asko bul tzatu ditu gizartegin tzako eredu klasikoak
berrazter daitezen (Luis Vives fundazioa, 2010). Horrenbestez, sektore kritikoa da, bai beren jar-
duerekiko eta bai herri-administrazioek gara tzen dituzten gizarte-politikekiko; gainera, herritar
aktiboak eta parte har tzen duten aldeen arteko koordinazio eraginkorra sendoagoa izatearen
garran tzia nabarmen tzen du, eta hu tsune edo zuriune publikoei aurre egiten die, per tsonen bizi-
kalitatea hobe tze aldera bitartekoak abian jarri ahal izateko. 

Gizarte zibileko aktibistek egora ahulean edo marjinatuta dauden taldeetako kideei lagun tzen
diete, per tsona horiek benetako aukera-berdintasuna lor dezaten. Horren haritik, oso garran tzi -
tsua da etorkinen aldeko eta etorkinei lagun tzeko boluntarioen elkarteek egiten duten lana, etnia
desberdinetako taldeak elkar ezagu tzeko eta denen artean indar handiagoa izateko. Haien zere-
gin profesionala ere izaten da okerreko estereotipoak zuzen tzea eta migrazioarekiko intoleran -
tziari eta diskriminazioari buruzko aurreiri tziak zuzen tzea. Izan ere, etorkinen egoeraren eta pre-
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mien irudi errealistagoa ematen diete herritarrei, eta elkarkidetasunaren aldeko apustua egiten
dute, jarduteko prin tzipioa den aldetik, eta, horrez gain, etorkinei berei gizartean parte har tzeko
aukera ematen diete (FOESSA fundazioa, 2013).

Egoera halakoa izanik, elkarteen sektorearen barruan etorkinekin lan egiten duten EAEko gizar-
te zibileko ikuspegia eta hirugarren sektorean parte har tzen duten gizarte-erakundeek duten
ikuspegia aztertu dugu (xehetasun gehiago, 2. eranskinean). Parte har tzen duten per tsona horiek
berek duten esperien tziaren eta egunerokotasunari buruz duten ezagu tzaren arabera, nabarmen -
tzeko modukoa da gizarte zibileko eragile horiek krisi-garaian etorkinekiko duten egitekoaren
egoerari buruz adierazi duten sentimendua.

3.1. Nekea eta a tzerakada, gizarte zibilak  atzerritarrekiko gauza tzen dituzten ekin tzetan

Gizarte zibileko erakundeek eta ekimenek bertan bizi diren eta egoera ahulenean dauden etorki-
nei lagun tzeko sarri askotan eskain tzen dituzte zerbi tzuak, askotan mugiarazten dituzte herrita-
rrak kulturarteko elkarrizketetan parte har tzeko hainbat mailatan, eta kon tsultarako esparruetan
parte har tzen dute administrazioak hala eskatuta, fenomeno horri buruzko erreferente tzat jo tzen
dituztelako. Hala ere, erakunde eta elkarte horietako kideek adierazten dute parte-har tze foro
horiek kon tsultarako baino ez direla –i txura hu tsa–, eta haien iri tziak ez dituztela balia tzen bene-
tako eragina izango duten jardueretarako. Kexa hori argi eta garbi hauteman daiteke adierazpen
honetan: 

“Parte har tzeko guneek harresiak dituzte administrazioan. Gune horietan, administrazioa
ez dago beste aldean, baizik eta Agendako gaiak benetan kudea tzen ez dituen adminis-
trazioaren zatia. Oso-oso arazo larria da. … egia da bai, lankide tzaren gaiari dagokionez,
lankide tza jatorra dela, herrialde jator batena, administrazio jatorrena” (01GL)

Harreraren eta ostatu ematearen alorrean botere publikoek dituzten arazoei dagokienez, gizarte-
eragile horiek adierazi dute ez dela integrazioa osotasunean susta tzen, nola-halako plangin tza
baten alde egiten dutelako; gaineratu dute, halaber, hainbat alorraren arteko lankide tzak estua-
goa izan beharko lukeela, eraginkortasunez koordinatuta eta ez modu ahulean. Hasiera batean,
badirudi bi ikuspegi daudela; bata, herri-administrazioena, eta bestea, gizarteko eragile eta enti-
tateena. Eta egungo egoerak harmonia eska tzen du, esku-har tze integrala lor tze aldera; horreta-
rako, positiboan proposatu behar dira gaiak, estigmatizatu gabe, eta kasuan kasuko agintari poli-
tikoei eskatu behar zaie elkarbizi tza integra tzailea susta tzeko. Hori hala dela agerian uzten dute
adierazpen hauek:

“Egunerokotasunean suma tzen dugu etorkinen gaia gero eta baztertuago dagoela… Lege
bat, dekretu bat edo dena delako bat onartu, eta gero, hor konpon, egin ahal duzuna.
Irtenbide bakar bat ere ez. Nahi genuke, eta i txaropena badugu, etorkizunean denok bat
eginda jardutea”. (03ET)

“Nolabait esatearren, goian egitura bat dago, eta errealitatea bestelakoa da. Hona iristen
den etorkinaren errealitatearen –ia ikusezina dena– eta  atzerritarra jada finkatuta ikusi
nahi duten egitura horien artean tarte handia dago; horrenbestez, gero eta per tsona iku-
sezin gehiago daude” (02ET)
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Beraz, gizarte zibileko entitateen errealitatea eta herri-administrazioko erakundeen errealitatea
desberdina dela dirudi, erritmo desberdinetan bizi baitute errealitate hori, eta are gehiago oso
epe laburrera eran tzun beharreko eskaerak egiten diren unean. Bi jarduera-eremu horiek elka-
rrengandik urrun tzea ekarri du horrek, eta a tzerriko per tsona horiei eragiten dieten ondorio kal-
tegarriei aurre egite aldera gizarte zibileko eragileen artean lankide tza susta tzea ere bai. Horrela,
eragile horiek eskain tzen dituzten zerbi tzuak, neurri batean, “low cost” zerbi tzuak dira botere
publikoen tzat, gizarteko erakundeek har tzen baitituzte beren gain nora joan ez dakiten etorkin
galduen arazoei irtenbidea emateko jarduerak. Hori hala dela agerian uzten dute diskur tso
hauek:

“Nire ustez, erakundeek nolabait sen tsibilizatuta egon behar dute egunero-egunero lane-
an ari garen erakundeek jakinarazten dizkiegun informazioekin, eta haiek, haiek berek
kudeatu behar dituzte konponbideak, eta guztiz kontrakoa gerta tzen da; izan ere, irten-
bideak erakundeen artean eman behar izaten ditugu.” (01ET)

“Nik neuk, eguneroko lanean, gero eta gu txiago jo tzen dut erakundeen gizarte-zerbi -
tzuetara, eta gero eta gehiago gizarteko erakundeen zerbi tzuetara. Ez dugu inprimakiak
bete tzeko lana ere har tzen, ez baitu merezi, hiru urtez egon behar da zain! Hau da, hiru
urte!” (01ET)

“Bada, etorkinek lehendabizi ate bat jo tzen dute; gero, beste bat; eta gero, beste bat.
Hau da, zirkuitu guztia egiten dute". (03GL)

Gizarteko erakundeek adierazten dutenez, krisiaren ondorioz doikun tza gogorrak egin dira, etor-
kinei baldin tza gehiago jarri zaizkie gizarte-zerbi tzuez baliatu ahal izateko, eta bestalde, kultu-
rarteko elkarbizi tzarako plan publikoak sustatu dira, baina plan horiek aplika tzeko neurri argirik
gabe. Horrek agerian uzten du ezkutuko ironia dagoela politikaren alorrean ezarritako jarduere-
tan eta jarraibideetan, eta horiek, gehienetan, etorkinak babesik gabe gera tzea dakarte. Horrela
dio adierazpen honek:

“Hirugarren plana jarri da abian, hain zuzen, %40ko langabezia eta ez %15 duen kolek-
tibo bati erakundeek irtenbidea noiz emango dion zain gaudenean. Krisia ordain tzen ari
den kolektiboari. Eta Eusko Jaurlari tzaren Sail horrek berak DBLa jaso ahal izateko errol-
da-baldin tza 1 urtetik 3 urtera igo du, etorkinei ken tzeko lagun tza hori, krisia ordain tzen
ari direnei ken tzeko. …. Plan hori, gure ustez, asko jota asmoen deklarazioa bainoa ez
da, kezko hesi baten an tzekoa. “ (02ET)

Horregatik, jarrera anbibalenteak eta esparru publikoa sun tsi tzeak eta gu txi tzeak ekarri du
 atzerritarrak euskal gizartean integra tzeko prozesuak ahul tzea. Izan ere, esparru publikoa sun -
tsitu eta gu txitu egin denez, zenbait programa eta zerbi tzu kendu egin dira, eta gehienetan, ez
dira ordezten gizarteko erakundeen esku u tzita konponbideak,  atzerritarrek eguneroko bizi tzan
izaten dituzten arazo larriei aurre egiteko konponbideak, alegia. Gainera, gizarteko erakunde-
mota horren tzat lehen eslei tzen ziren aurrekontu-partidak murriztu egin dira, eta zenbait balia-
bidez gozatu ahal izateko baldin tza gehiago ezarri dira edo zeudenak gogorrago egin dituzte.
Horrenbestez, erakunde ba tzuek ezin dizkiete konponbideak eman zenbait zerbi tzu-eska tzaileri,
beharrezko bitartekoak ez dituztelako eta gizarte zibilaren eta arlo publikoaren artean osagarrita-
sunik ez dagoelako; beraz, behartuta daude gizarteko erakunde horiekin harremanetan egotera.
Oro har, botere publikoen jarduteko moduan kongruen tziarik ez egoteak desilusio handia eragin
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die etorkinekin lan egiten duten gizarteko erakundeei. Hona hemen eztabaida-talde bateko kide
batek adierazitakoa:

“Immigrazioaren gaia estatuaren eskumeneko gaia da, eta estu tzen banauzue,
Europarena… Lehen osagarriak ginen, ekarpen publikoaren lagun tzaileak, eta orain,
berriz, zenbait gauza guk ez baditugu egiten, sektore publikoak ez ditu egiten, eta gai-
nezka egiten digun sen tsazioa, inpoten tzia-sen tsazioa sor tzen zaigu, ez baitugu baliabi-
derik lehen sektore publikoak eskain tzen zituen gizarte-zerbi tzuak eskain tzeko.”(01ET)

Horren guztiaren ondorioz, gizarte-ekin tzaileek a tzerakada sumatu dute aniztasunaren eta
elkarbizi tza eraginkorraren kudeaketa positiborako joeran, eta berriro ere jardueretan ahalegin
guztiak jarri behar dituzte oinarrizko zerbi tzuez horni tzeko, herri-administrazioen gabeziak bete -
tze aldera. 

“Une honetan, bada, errolda tzeko baldin tzak, prestakun tza jaso tzeko baldin tzak, lege-
babeserako baldin tzak, osasun-zerbi tzuetakoak eta beste ba tzuk gogortu egin dira.
Hortaz, hainbeste eskubide murriztu denez, sar tzeko eskubidea bera ere murriztu denez,
ez daukagu denborarik aniztasuna kudea tzeko. Izan ere, oinarrizkoan geratu gara, oina-
rrizko premiei aurre egiten ari gara.” (01ET)

4. Amaierako gogoetak

Ondorio gisa, bereziki adierazi nahi dugu artikulu honetan bildutako analisia EAEn etorkinei
gizarte-zerbi tzuak ematen parte har tzen duten profesionalen errealitatearen ikuspegi orokorra
dela, bai udaletako oinarrizko gizarte-zerbi tzuetan ari tzen diren arlo publikoetako profesionalena
–berez, zerbi tzu horiek eskain tzen dituztenak baitira– bai egungo krisi-egoera larrietan gizarte
zibileko erakundeetan ari tzen direnena.

Lehenik, gure ikerketaren datuek agerian uzten dute krisiaren ondorioz askoz ere konplexuagoa
dela EAEko  atzerritarren tzako zerbi tzuak eta baliabideak eskain tzea. Lurralde hori bi egoeraren
artean dago. Batetik, euskal gizartean bizi tzen denbora dezente daraman  atzerritarren kopurua
handi samarra da, eta haien gizartera tzea nahiko modu adei tsuan gauzatu zen; baina, orain, ego-
era ahulean daudenen talde tzat har tzeko elementuak gehitu egin dira, eta hori hala da, batik bat,
lanpostua galdu dutelako eta horrek askotan irregulartasuna dakarkielako. Eta bestetik, etorki-
nak EAEn integra daitezen susta tzeko gizarte-zerbi tzuen eta -prestazioen baliabide-gabezia
zuzen antola tzeko gaitasuna izugarri korapilatu da azkenaldian, bai botere publikoei bai gizarte
zibileko erakundeei dagokienez.

Bigarrenik, oinarrizko gizarte-zerbi tzuetako profesionalek eran tzun beharreko etengabeko
berkoka tzeen nahaspilak eragindako “totum revolutum” egoera bizi dutenez, orain abian dauden
bitartekoen artean koordinazio handiagoa egon dadin eska tzen dute, jarduera-eran tzun integra-
lak eskaini ahal izateko. Izan ere, esku-har tze prozesuetan “a tzerakada” gailenduko ote den bel-
dur dira, benefizen tziarako nolabaiteko inboluzioa suma tzen baitute. Horrez gain,  atzerritarren
premiei aurre egiteko eragile aktiboak izatea aldarrika tzen dute, zerbi tzuak arrazionaliza tzeari
dagokionez, eta horrela, zerbi tzuak eskain tzen dituenaren egitura nahaspilatuan bikoiztasunak
erago tzi.
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Hirugarrenik, gizarteko erakundeetako ekin tzaileek nabarmendu nahi izan dute ez dagoela insti-
tuzioen jarduerekiko osagarritasunik eta harmonizaziorik, eta botere publikoen aldetik nolabaite-
ko mespre txua senti tzen dutela ere bai. Gizarteko ekin tzaile horiek, elkarte gisa gaitasunak hobe-
tu dituztenez, administrazioei eska tzen diete ez har tzeko “low cost” zerbi tzu modura etorkinen -
tzako gauza tzen dituzten jarduerak, bai eta ain tzat har tzeko ere dagozkien ardurak. Erakundeekin
lankide tzan ari tzea eska tzen dute, etorkinekiko har tzen diren erabakiak eraginkorrak izan daite-
zen, eta horrela, elkarbizi tza demokratiko eraginkorraren aldeko apustu irmoa egingo duten poli-
tikak lortu ahal izateko. 

Laugarrenik, gure azterlan honek berre tsi egin du zerbi tzuak eskain tzen dituztenak oso inplika-
tuta daudela; baina, hala ere, baliabide gu txi dituztenez eta burokratizazioa gehiegizkoa denez,
desilusio- eta frustrazio-sentimendua ari da sor tzen haien artean. A tzerritarrei gizarte-zerbi tzuak
eskain tzen dizkieten per tsonak, gizarte zibileko eragileak zein sektore publikokoak, “leher egin-
da daudela” dirudi, nagusi den egoera itogarriaren eraginez. Ondoez horrek arazo larri bat ekar
dezake: etorkinekin lan egiten dutenek motibazioa gal tzea, eta parte har tzen duten ekin tzaileek
ilusioa, akuilua gal tzea. Eta kontuan hartu behar da haien jarduerak berebiziko garran tzia duela
etorkinen gizartera tze-prozesuan.

Eta azkenik, komeni da berriro ere esatea aurkeztutako elementuak sakon eta zeharka azter tzea
fun tsezkoa dela, hemen bizi diren etorkinekiko esku-har tzea hobe tze eta aberaste aldera, eta
horrela, haiek gizartera tzeko, eta ez aldi baterako fenomeno gisa, nahiz eta migrazio-fenomeno-
aren bereizgarria izan aurretik ez jakitea zenbateko denborarako den. Beraz, gizartera tze aberas-
garria lor tzera jo behar dugu, gizarte kohesionatuagoa eta nazioarteko immigrazioaren alorrean
gizarte-justizia maila handia izango duena lor tzeko. Lehentasunezkoa izan behar du horrek gizar-
te osoaren tzat. Batetik, jarduera-ildo nagusiak zehazteko esparru orokorrak ezar tzen dituzten
herri-administrazioek alde batera u tzi behar dituzte diskur tso eragingabeak eta burokratikoak,
“behin eta berriz molda tzen” dituztenak gertaeren arabera eta behar tzen zaienaren arabera
–Europako estamentuek ezar tzen dietenera ere bai–; eta horren ordez, neurri pragmatikoak erre-
alitatean eraginkortasunez aplika tzeko modua lor tzeko batu behar dituzte indarrak, administra-
zioaren garroak modu harmonia tsuan antola tzeko eta herritarren artean elkarbizi tza susta tzeko,
gizarte-gatazka eragin dezaketen elementuak erago tzita. Eta bestalde, etorkinak gizartera tzeko
prozesuaren eran tzukizuna eta prozesu hori kudea tzeko eran tzukizuna batera hartu behar dituz-
te beren gain administrazioek, gizarteko ekin tzaileek – atzerritarrak barne– eta gizarte osoak.
Ezinbestekoa da lankide tzarako esparru bat, gai izango dena politikak gara tzeko eta sektore
publikoko zein gizarte zibileko gizarte-jarduerei eta -prestazioei koheren tzia emateko, eta hori
guztia ikuspegi integral globala edukita egiteko. Izan ere, bizi tza sozial, ekonomiko, kultural eta
politikoaren alor guztiei eragiten dien prozesua da. Ikuspegi hori izanik, gizartera tze-politikek
berekin dakarte harreman koherente eta osagarria eduki tzea immigrazio-politiken jarduera-ildo-
ekiko eta zeharkako harremana, berriz, aplikatu beharreko gainerako politikekiko. Horrek esan
nahi du integrazioaren ekonomia-, lan-, hezkun tza-, osasuna-, ostatu- eta gizarte-alorreko alder-
diak lan tzeaz gain, kultura- eta erlijio-aniztasunarekin, herritartasunarekin, parte-har tzearekin
eta etorkinen eskubide politikoekin zerikusia duten gaiak ere landu behar direla. Kontua da
gizartera tze-politikak herritar guztien tzat izan behar dutela,  atzerritarren tzat zein bertakoen tzat,
eta etorkinek zerbi tzu publikoak eta izaera orokorreko pribatuak normaltasunez erabil di tzaten
susta tzera eta berma tzera bideratu behar direla jarduera publikoak. Horrez gain, eskubideak
muga tzea eta etorkinak kriminaliza tzea oinarri duten ereduak berriro aztertu behar dira. Komeni
da a tzerakadak eragoztea eta zenbait neurri ezar tzea. Esatera betarako, neurri hauek: etorkinak
gizartera tzeko Europako Ba tzordeak egindako proposamenak (2013) bezalakoak; eta babes-ekin -
tza sozial egokia eta iraunkorra ziurta tzeko modu eraginkor eta efizienteagoan gasta tzeko
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moduak, gizartera tzeko estrategiak eta politikak formula tzean –erakundeen arteko eta erakunde
barneko adostasuna oinarri hartuta– ekin tzaile-mota askoren parte-har tzea sustatuz (esaterako,
GKEak eta hirugarren sektorea). Komeni da, halaber, per tsonen prestakun tzan eta trebakun tzan
inberti tzea, gizartean integra tzeko eta lan-merkatuan sar tzeko aukera gehiago izan di tzaten.

Euskal gizartean,  atzerritarrak gizartera tzeari dagokionez (gai labaina baita), ezinbestekoa da
adostasun orokorra, “ironia” eta “makillajea” eragozteko eta gizartera tze aberasgarria lor tze alde-
ra erroak sakonetik azter tzeko, nahiz eta murrizketa- eta austeritate-politikak eta diskur tsoak
nagusi. Izan ere, horrela erago tzi egingo da krisi ekonomiko eta finan tzarioak krisi bateraezina
eragitea  atzerritarren gizartera tzean. Gainera, konponbide baliagarriak eta bideragarriak eman
ahal izango dira, oinarri izango dutenak gizarte-zerbi tzu publiko arrazionalak eta gizarte zibila-
ren zerbi tzu arrazionalak; “a tzerakadak” erago tzi egingo dira; eta sektore publikoak eta gizarte
zibilak jarduera operatibo osoak eta koordinatuak jarri ahal izango dituzte abian, etorkinen
gizartera tze osoa lor tze aldera profesionalen esku-har tze teknikoa hobetuta, nahiz eta uneko
garai la tzetan eginkizun zaila izan.
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1. eranskina. Datu teknikoak eta EAEko oinarrizko gizarte-zerbi tzuan lan egiten duten eta elkarrizketatu
ditugun gizarte-langileen (GL) profila
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1- DATU TEKNIKOAK 2-GIZARTE- ETA DEMOGRAFIA-ARLOKO DATUAK ETA PROFESIONALENAK
Erref. Data Hiria 1. Sexua 2. Adina 3. Lanpostuan darama tzan urteak
01GL 2012/11/16 Gasteiz E 46 23
02GL 2012/11/21 Bilbo E 45 20
03GL 2012/11/21 Donostia E 46 24
04GL 2012/11/26 Gasteiz E 54 35
05GL 2012/11/27 Donostia E 47 24
06GL 2012/12/28 Bilbo G 45 5
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2. eranskina. Eztabaida-taldeen (ET) datu teknikoak
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01ET - 1. Eztabaida-taldea.  Tokia: Bilbo; Data: 2012/11/27; 
Hasiera-ordua: 11:30 – Parte-har tzaileak
Erakundea Erakunde-mota Kargua Sexua
Bilboko elizbarrutiko Cáritas Etorkinei lagun tzeko elkartea Zerbi tzu juridikoa E
Harresiak Apurtuz Etorkinei lagun tzeko elkartea Presidentea G
Euskadiko CCOO Etorkinei lagun tzeko elkartea Immigrazio-arduraduna E
Euskadiko CEAR Etorkinei lagun tzeko elkartea Gizarte-langilea G

CLARA CAMPOAMOR elkartea
Emakumeari lagun tzeko elkartea, etorkina baita
ere

Abokatua E

Onda Euskadi Kultur Elkartea Etorkinei lagun tzeko elkartea Presidentea G
ACABIZ elkartea Etorkin-elkartea Kidea G
Argentinako elkartea Euskadin Etorkin-elkartea Kidea E

Mujeres del Mundo Unidas elkartea
Kulturartekotasuna susta tzeko eta emakumeari
lagun tzeko elkartea

Kidea E

02ET - 2. Eztabaida-taldea. Tokia: Donostia; Data: 2012/12/17: Hasiera-ordua: 
17:00 – Parte-har tzaileak
SOS Arrazakeria MUGAK Etorkinei lagun tzeko elkartea G
Kolore Guztiak elkartea Etorkinei lagun tzeko elkartea G
Guru tze Gorria Etorkinei lagun tzeko elkartea Harrera depart. G
Jatorkin elkartea Etorkinei lagun tzeko elkartea G

Mujeres del Mundo Unidas elkartea
Kulturartekotasuna susta tzeko eta emakumeari
lagun tzeko elkartea

E

03ET - 3. Eztabaida-taldea. Tokia: Gasteiz; Data: 2012/12/18: Hasiera-ordua: 
18:15 – Parte-har tzaileak

AL-INDIMAY kultur elkartea
Izaera hezi tzaile eta soziokulturala duen elkar-
tea Etorkinak

G

Guru tze Gorria Etorkinei lagun tzeko elkartea Lege-aholkulari tza E

Salhaketa

A txilotuei, presoei, preso ohiei eta haien senideei
lagun tzeko eta haien guztien duintasuna
aldarrika tzen duen, eta espe txeetako bizi-baldin -
tzak sala tzen dituen elkartea

E

SARTU / HARRESIAK APURTUZ Etorkinei lagun tzeko elkartea E
Asociación Ayuda Nigeria Inmigrante
Arabako elkartea

Etorkin-elkartea G

SOS ARRAZAKERIA Etorkinei lagun tzeko elkartea G
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Sarrera

Hezkun tza, oro har, garapen ekonomiko, sozial eta giza garapenerako fun tsezko oinarrietako bat
da herrialde guztietan. Ikuspuntu horretatik, Euskadin batez besteko hezkun tza-maila igo izana
(EUSTATen arabera, 2010ean, bostetik batek goi-mailako ikasketak zituen, %23,3k), uniber -
tsitate-tituludunen kopurua igo izana, batez ere, ez dator bat giza kapital hori guztia produkzio-
sisteman sar tzeko eta integra tzeko dauden zailtasunekin, gero eta handiagoak diren zailtasune-
kin. Hezkun tza-kapitalaren eta lan-merkatuaren arteko inkongruen tzia hori ez da bertakoen arte-
an soilik gerta tzen. Immigranteen artean berdin-berdin gerta tzen da; bizi-kalitatea hobe tzeko,
eta azken finean, harrera-herrialdeko lan-merkatuan titulu akademikoaren araberako lekua lor -
tzeko migrazio-prozesu bati ekin dioten immigranteen artean, alegia. Bertakoei gerta tzen zaiena
asko areago tzen da immigranteen kasuan.

Fenomeno hori nabariagoa da emakume immigranteen artean. Izan ere, gainkualifikazioa jasan
behar izaten dute immigrante izateagatik, eta gainera, generoagatiko lan-diskriminazioa ere bai,
emakume izateagatik.

Azken urteotan, hainbat iker tzailek mundu osoan zabal tzen ari den joera bat salatu dute: nola-
baiteko desoreka dago langile bakoi tzaren hezkun tza-mailaren eta langile horrek duen lanpostu-
rako beharrezko hezkun tza-mailaren artean. Desoreka horretan bi alde bereizten dira: langilea-
ren prestakun tza lanposturako behar dena baino maila altuagokoa bada gainkualifikazioaz aritu-
ko ginateke, eta lanposturako behar dena baino maila baxuagokoa bada, infrakualifikazioaz
(López, 2008). Baina, gainkualifikazioa1 fenomeno berria ez izan arren, krisi ekonomikoaren eta
enplegu-galeraren ondorioz areagotu egin dela esan daiteke (Gazteen Lan-mundura tzearekin
Loturiko Behatokia, 2008). 

Tutoreak proiektua: Aukera berdintasuna lanpostu
kualifikatuak lor tzeko
Julia Shershneva BEGIRUNEko azterketa-teknikaria
Claudia Emmanuel Laredo Bilboko Udaleko immigrazio-teknikaria
Iraide Fernández Aragón BEGIRUNEko azterketa-teknikaria

1Ingelesezko overqualification hi tzaren i tzulpenetik dator; prestakun tzaren eta enpleguaren arteko desoreka edo
gainhezkun tza ere esaten zaio.
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Eurostaten2 arabera, 2008. urtean, Espainian, bertako biztanleen %31k zuen bere hezkun tza-
maila baino maila baxuagoko lanpostu bat, eta  atzerritarren %58k. Datu horri dagokionez,
Espainia bigarren lekuan dago, Greziaren a tzetik (%61), eta garbi ikusten da  atzerritarren arte-
an oso handia dela desoreka hori.

1. Aurrekariak

Giza kapitalaren aprobe txamenduaren Europako helburuekin bat eginez, eta Europako Ba -
tzordeak Hirugarren Herrialdeetako Herritarrak Integra tzeko Europako Fun tsaren bidez finan -
tzatutako REALISE-Making the most of human capital by 2020 proiektuaren testuinguruan,
Bilboko Udaleko Berdintasun, Lankide tza eta Herritarren Gaietarako Sailak Bilboko emakume
immigranteen gainkualifikazio-egoerari buruzko diagnostiko bat egin zuen, Bilbao Metropoli-30
elkartearekin eta EHUrekin lankide tzan. Prestakun tzaren eta enpleguaren arteko desoreka-egoe-
rak nahiz egoera horietan dauden emakumeen beharrak detektatu ondoren, “Tutore immigrante-
ak” izeneko esku-har tzeko tokiko proiektua jarri zen mar txan. Hona hemen proiektuaren helbu-
rua: emakume immigranteei tresna egokiak ematea, beren prestakun tza-mailaren arabera lan-
munduan sar tzeko aukera hobeak izan di tzaten, eta hala, emakume horien prestakun tza-
mailaren eta lanpostuen arteko desoreka  txikiagoa izan dadin. 

Diagnostikoan, bi teknika osagarri erabili ziren, gainkualifikazioak izan di tzakeen dimen tsio guz-
tiak bildu ahal izateko. Alde batetik, azterketa kuantitatibo bat egin zen, Eusko Jaurlari tzako
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko Plangin tza eta Enplegu Sailburuorde tzak eginiko EAEn bizi
diren a tzerriko etorkinen gaineko inkesta baliatuz (AEI 2010). Inkesta horri esker, gainkualifika-
zioaren bi dimen tsioak aztertu ahal izan ziren: gainkualifikazio subjektiboa eta objektiboa. 

Bestetik, azterketa kuantitatiboa osa tzeko, elkarrizketa sakonak egin zi tzaizkien Bilbon bizi diren
profil desberdineko hainbat emakume immigranteri, eta bi eztabaida-talde eta talde-dinamika
bat egin ziren Bertako Lagun tza Taldeko kideekin, errealitate guztiak barne hartu ahal izateko. 

Gainkualifikazio subjektibo esaten zaio lanpostuaren eta prestakun tza-mailaren artean dagoen
orekaren per tzepzioari (zenbateraino egoki tzen zaion lanpostua prestakun tza-mailari, langilearen
iri tziz). Horri dagokionez, emakume immigranteen %59ri irudi tzen zaio bere lanpostua bere
prestakun tza-mailatik behera dagoela; gizonen artean, berriz, %41ekoa da propor tzio hori.
Jatorriaren arabera badira zenbait desberdintasun: fenomeno horrek Errumaniako emakumeen-
gan du eragin handiena; eta ondoren, hemen berriki kokatutako Latinoamerikako emakumeen-
gan (Paraguai eta Boliviakoengan) nahiz aspaldi samarretik hemen dauden Latinoamerikako
emakumeengan (Kolonbia, Argentina, Ekuador,  Txile eta Perukoengan).  txinako emakumeak dira
ikasketen eta lanpostuen arteko egoki tzapenik handiena hautematen dutenak, eta gero,
Magrebeko emakumeak.

Gainkualifikazio subjektiboarekin loturiko datuek gainkualifikatuta dauden per tsonen gu txi gora-
beherako kopurua ematen dute, adierazle subjektiboa baita. Horrenbestez, gainkualifikazio
objektiboa ere aztertu zen. Gainkualifikazio objektibo esaten zaio kategoria profesionalari dago-

2Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat
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kiona baino prestakun tza-maila altuagoa duten per tsonen tasari. Tasa hori %23,7koa da emaku-
meen artean, eta %19,2koa gizonen artean. 

Bestalde, diagnostikoaren fase kualitatiboan detektatu egin ziren zer oztopo izaten dituzten
prestakun tza-maila altuko emakume immigranteek beren prestakun tzarekin bat datorren lanpos-
tu bat lortu ahal izateko, eta zein izaten diren horren kausak. Azpimarra tzekoa da gainkualifika-
zio deituriko errealitateak emakume immigranteei eragiten diela bereziki. Horrez gain, esan
beharra dago fenomeno hori alda tzeko zaila den errealitate normaldu tzat har tzen dutela Bilboko
emakume immigranteek. Baina errealitate horrek ondorio emozional eta ekonomiko larriak ditu,
eta areagotu egiten du talde hori gizartean baztertua izateko arriskua. 

Detektatutako lehen oztopoa egoera administratiboa da. Izan ere, presio-elementua da lana bila -
tzeko orduan, eta gainera, legez kanpoko egoera administratiboan daudenek ezin dute lan-kon-
traturik izan. Tituluak homologatu gabe eduki tzea ere oztopo handia da prestakun tzarekin bat
datorren lanpostu bat lor tzeko. Eta azkenik, oztopoen artean nabarmen tzekoak dira hizkun tzaren
garran tzia (gaztelaniaren ezagu tza-maila altua nahiz euskararen ezagu tza), egungo gizartearen
estereotipoak (traba bat dira emakumeen igoera profesionalerako), eta sare profesionalen eta
per tsonalen gabezia. 

Gainkualifikazioaren ondorioz etorri ohi dira frustrazioa, enplegu kualifikatua bila tzeari uztea,
autoestimua gal tzea, eta azkenik, gizarteak giza kapitala gal tzea.

Egoera hori nolabait arin tzeko asmoz, Bilboko Udaleko Berdintasun, Lankide tza eta Herritarren
Gaietarako Sailak “Tutore immigranteak” izeneko mentoring-proiektu pilotua jarri zuen mar txan:
bikoteak osatu zituzten hirian beren prestakun tza-mailarekin bat datozen lanpostuetan arrakas-
taz laneratu ziren eskarmentu handiko emakume immigranteen eta jatorrizko herrialdean presta-
tutako eta lan-munduan sar tzeko prozesuaren hasierako fasean zeuden emakume immigranteen
artean.

Proiektuak lau hilabete iraun zuen, eta jatorri desberdineko 23 emakumek hartu zuten parte.
Proiektu pilotua amaitu eta gero, ebaluazio bat egin zen, eta oso emai tza positiboak lortu ziren.
Parte hartu zuten emakume guztiek oso baliagarri tzat eta positibo tzat jo zuten proiektua, eta lor-
tutako emai tzekin oso gustura zeudela adierazi zuten. Halaber, inguru honetan prestakun tza-
maila altuko emakume immigranteen tzako besterik ez dagoenez, proiektu hau oso garran tzi tsua
dela azpimarratu zuten.

2. Tokiko estrategia. “Tutore immigranteak, 2013: prestakun tza-mailarekin bat
datorren lanpostu bat lor tzeko emakumeek dituzten aukerak hobe tzea”

Deskribapena eta helburuak

Proiektu pilotuak oso harrera ona eta emai tza garran tzi tsuak izan zituela kontuan hartuta,
Bilboko Udaleko Berdintasun, Lankide tza eta Herritarren Gaietarako Sailak, aniztasuna kudea -
tzeko BI-OPEN izeneko Udal planaren testuinguruan, estrategia hau jarri zuen mar txan: “Tutore
immigranteak, 2013: prestakun tza-mailarekin bat datorren lanpostu bat lor tzeko emakumeek
dituzten aukerak hobe tzea”. 
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Estrategia horren helburu nagusia da beren prestakun tza-mailarekin bat datorren lanpostu bat
lor tzeko emakume immigranteen aukerak hobe tzea, lan-gainkualifikazioko egoerak betikotu ez
daitezen eta parte hartuko duten emakumeek lan-aukera gehiago eta hobeak izan di tzaten. Hala,
proiektuaren bidez emakume horien giza kapitala eta gaitasunak ahalik eta gehien baliatu nahi
dira, hori gizartearen mesederako ere izaten baita.

“Tutore immigranteak, 2013: prestakun tza-mailarekin bat datorren lanpostu bat lor tzeko emaku-
meek dituzten aukerak hobe tzea” proiektuan mentoring izeneko metodologia erabili da
(aholkulari tzakoa). Tresna hori ezagu tzen transferen tzian eta esperien tziaren bidezko ikasketan
dago oinarrituta, eta per tsonen ahalmen guztiak gara tzea du helburu. Bi agentek hartu ohi dute
parte halako prozesuetan: aditu batek, bere bizipenak elkarbanatu, eta lagun tza eta aholkuak
eskain tzen dituenak; eta hori guztia jaso tzen duen beste agente batek. 

Prestakun tza-maila altuko immigranteen tzako mentoring-programa izanik, helburu espezifiko
jakin bat du: tutore tzapeko emakumeek aukera gehiago izatea beren prestakun tza-mailarekin bat
datorren lanpostu bat ahalik eta azkarren lor tzeko. Prozesuaren amaieran, tutore tzapeko emaku-
meei iruditu behar zaie gaitasun handiagoa dutela lanpostu kualifikatu bat lor tzeko.

Proiektuan bikoteak osatu nahi dituzte hirian beren prestakun tza-mailarekin bat datozen lanpos-
tuetan arrakastaz laneratu diren eskarmentu handiko emakume immigranteen eta jatorrizko
herrialdean prestatutako eta lan-munduan sar tzeko prozesuaren hasierako fasean dauden ema-
kume immigranteen artean.

Fun tsezko elementu hauek hartu dira oinarri tzat, behar bezala esku har tzeko eta nahi diren emai -
tzak lor tzeko:

1. eskema. Proiektuaren gil tzarriak

Funtsezko
elementuak

Identitate
kulturala

Parte-hartzea

Emakumeak
elkar hartuta

Identitate
profesionala

Norberaren
esperientzia
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Norberaren esperien tzia. Emakume tutoreek beraiek dakitena transmiti tzen dutenean, beren
esperien tzia nahiz zuzenean eta lehen per tsonan ikasitako gauzak daude transmisio horren oina-
rrian. Eta hori sinesgarritasunaren mesederako da, eta gainera, lagungarria da tutore tzapekoek
konfian tza izan dezaten.

Identitate kulturala. Tutoreak tutore tzapekoen talde kultural berekoak izango dira, ahal dela.
Horrela, errazagoak izango dira bi emakumeen arteko komunikazioa eta solasaldiak, eta tutore -
tzapekoak konfian tza handiagoa izango du. Emakumeen jatorrizko herrialdeko kultura-ezauga-
rriak zein diren jakitea fun tsezkoa izan daiteke emakume horiei lagun tza per tsonalizatua emate-
ko orduan. 

Identitate profesionala. Tutoreak eta tutore tzapekoak jakin tza-arlo bereko profesionalak izango
dira, ahal den neurrian. Hala, tutoreak eskura dituen sare profesionalak tutore tzapekoaren eremu
profesionalekoak izango dira, eta horri esker, tutore tzapekoak errazago izango du sektore profe-
sionalaren berri.

Emakumeak elkar hartuta. Emakume immigranteek bi diskriminazio-mota jasan behar izaten
dituzte askotan: batetik, emakume izateagatik, eta bestetik, immigrante izateagatik. Zalan tzarik
gabe, lan-arloan da nabarmenagoa emakumeenganako diskriminazio hori. Proiektu honen plan-
teamendua emakumeek elkarri lagun tzea da. Izan ere, enpatia eta esperien tzia direla-eta, eta
lan-munduan sar tzea oztopa tzen dituzten egoerak beste emakume batek hobeto uler tzen ditue-
la-eta, tutore tzapekoari konfian tza handiagoa eragin ohi dio tutorea ere emakumea izateak. 

Parte-har tzea. Programak tutore tzapeko emakumeen parte-har tzea susta tzen du, lana binaka
egin behar dutenean burutu beharreko ekin tzak eta jarduerak diseina tzen aktiboki parte har
dezaten. 

Proiektua emakume immigranteen tzako da, Bilboko profil nagusietako bat baita. Halaber, diag-
nostikoko lehen faseko laginaren arabera, gainkualifikazioa emakume immigranteengan da han-
diagoa, eta frogatuta dago a tzerriko emakumeek diskriminazioa jasan behar izaten dutela ema-
kume izateagatik, langile izateagatik eta immigrante izateagatik.3 Horri dagokionez, esan beha-
rra dago a tzerriko emakumeek zailtasun espezifiko ba tzuk izaten dituztela lanpostu kualifikatu
bat lor tzeko, bertakoek ez dituztenak: tituluak homologatu beharra, sare sozialak eskura ez iza-
tea, enplega tzaileen aurreiri tziak eta estereotipoak, konfian tzarik eta motibaziorik eza, egoera
administratiboa, hizkun tza-mugak, etab. Horren ondorioz, enplegu-sektorerik ezegonkorrenetan
hasi ohi dira lanean.

Lehenik eta behin, Latinoamerikako, Errumaniako, Saharaz hegoaldeko Afrikako eta Magrebeko
50 parte-har tzaileko talde batekin eman zaio hasiera proiektuari.

Hona hemen emakume tutoreen profila: Bigarren mailako Lanbide Heziketako ikasketen balioki-
deak edo maila altuagokoak dituen emakumea, eta harrera-hirian bere prestakun tza-mailarekin
bat datorren lanpostu bat duena, titulua homologatuta izan edo ez. Tutore tzapeko emakumeak
(lagun tza eta aholkuak jasoko dituztenak), berriz, jatorrizko herrialdean Bigarren mailako
Lanbide Heziketako ikasketak baino maila altuagokoak egin dituzten emakumeak dira, eta harre-
ra-hirian beren prestakun tza-mailarekin bat datorren lanposturik lortu ez dutenak (denak ez

3Parella, S. (2003). Mujer, inmigrante y trabajadora: la triple discriminación. Bar tzelona: Anthropos.
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daude lan-munduan sar tzeko prozesuaren fase berean). Kasuren batean, tutore tzapeko jakin ba -
tzuekin bertako emakume tutoreek parte har tzea aurreikusi da.

Atariko fasean tutoreen behin betiko taldea osatu nahi da (10-14 emakumek osatua), proiektu
osoan tutore tzapeko 15-17na emakumeko 3 talderekin lan egiteko.

Jarduerak eta metodologia

Oinarrizko bi fase bereizi dira proiektuan: prestakun tza-fasea eta lana binaka egiteko fasea. 

Prestakun tza-faserako lau tailer antolatu dira, tutore tzapekoei beharrezko tresnak eta ezagu tzak
emateko, harrera-hiriko errealitatea interpreta dezaten.

Fase horretan, haur tzaindegi-zerbi tzua doan eskainiko zaie parte-har tzaileei, interesa duten ema-
kume guztiek prestakun tza jaso ahal izateko.

a) 1. TAILERRA. Migrazio-proiektuen iraunkortasuna. Balorazioa eta autoestimua hobe tzea

Bi orduko saioa izango da, eta psikologo aditu bat arituko da modera tzaile gisa; taldeko emaku-
meek migrazio-proiektuaren zer ideia duten jakitea eta horretan sakon tzea izango da helburu
nagusia. Migrazio-proiektua aldi baterako proiektua da emakume askoren tzat, eta beraz, harre-
ra-lekuan bizi diren bitartean, helburu bakarra dute: diru-sarrerak azkar lor tzea, haiek jatorrizko
herrialdera bidali ahal izateko eta hara lehenbailehen i tzul tzeko. Hori dela-eta, e txeko lanetako
edo ostalari tzako sektorean hasten dira lanean, oro har, eta alde batera uzten dituzte lan-mun-
duan sar tzeko beste aukera edo bide ba tzuk.

Baina askotan, hasiera batean migrazio-proiektua aldi baterako izango zela pen tsatu arren, iraun-
kor bihur tzen da proiektua. Migrazio-proiektua iraunkorra izango dela hasiera batetik pen tsa tzea
lagungarria izaten da lan-munduan sar tzeko ibilbideak epe luzean gara tzeko; hala, ibilbide
horiek, luzera begira, errentagarriagoak izango dira, eta emakumeen giza gaitasunetarako eta gai-
tasun profesionaletarako egokiagoak. Proiektuaren iraunkortasuna hasiera batetik identifika tzen
denean, hain zuzen ere, immigranteak saiatu egiten dira jatorrizko herrialdean jasotako
prestakun tzari balioa ematen eta ibilbide jakin ba tzuk gara tzen, lanpostu egokia lortu ahal iza-
teko, diru-sarrerak azkar lor tzea ez baita immigrante horien helburu bakarra izaten. 

Migrazio-proiektua iraunkor tzat gerora har tzen duten emakumeek denbora balio tsu asko gal tzen
dute alferrik, prestakun tza-mailarekin bat datorren lanpostu bat lor tzeari dagokionez, harrera-
lekura iri tsi eta urte ba tzuetara hasten baitira beren ezagu tzei eta tituluei garran tzia ematen, eta
beraz, haiek homologa tzen (beharrezkoa izanez gero).

Aldi horretan, emakumeen gaitasun profesionalak ezkutuan egoten dira, eta ez diete gaitasun
horiei inolako probe txurik atera tzen.

Tailer honetan, emakume migra tzaileen benetako motibazioak aztertuko dituzte, bizipenak elka-
rri kontatuko dizkiote, eta batez ere, jatorrizko herrialdean jasotako prestakun tza balora tzen
ikasi, eta migrazio-proiektu arrakasta tsu ba tzuen berri izango dute. Asmoa da emakume horien
autoestimua hobe tzea nahiz alda tzeko eta hobe tzeko nahia bul tza tzea haiengan.
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b) 2. TAILERRA. Ingurunearen ezagu tza eta lan-munduan sar tzeko baliabideak

Bi orduko saioa izango da, eta lan-orienta tzaile aditu bat arituko da modera tzaile gisa; saio bat
egingo da tutore tzapekoen talde bakoi tzeko. Helburu nagusia izango da udalerrian gizartera tzeko
eta lan-munduan sar tzeko zer baliabide dauden tutore tzapekoei jakinaraztea, haiei buruzko infor-
mazioa ematea, eta haien eskuragarritasunari eta erabilerari buruzko bizipenak elkarri azal tzea.

Saio horretan, beren gizartera tzea eta lan-mundura tzea susta tzen dituzten eta publikoki edo pri-
batuki kudea tzen diren zenbait baliabideren berri izango dute emakumeek; adibidez, lan-
mundura tzea susta tzen dituzten zerbi tzuen berri eta udalerriko elkarte ba tzuen berri. Halaber,
IKTen erabilera errazteko tresna lagungarriak baliatuko dira saioan; esate baterako, Bilboko
Udaleko on-line Baliabide-gida eleaniztuna. www.bilbao.net/inmigracion 

Saioan eduki hauek garatuko dira:

• Besteren kontura lanean hasteko baliabideak.
• Ekin tzaile tzarako baliabideak.
• Tituluak homologa tzea eta gaitasunak egiazta tzea.

Gainera, gizartera tzeko eta lan-munduan sar tzeko baliabideekin eta zerbi tzuekin lotuta izandako
bizipenak elkarri jakinaraziko dizkiote emakumeek, eta bizipen horietan oinarritutako balorazioak
eta gomendioak emango dituzte, beste emakume ba tzuen tzako lagungarriak izango direlakoan. 

c) 3. TAILERRA. Harrera-hiriko enpresa-kultura

Harrera-hiriko enpresa-kulturari buruzko informazioa emango da saioan. Enpresa-arloko usadio
eta ohitura sozialak zer elementuk osa tzen dituzten identifikatu nahi da, lanpostu bat lor tzeko
oso faktore lagungarriak izaten baitira askotan.

Saioa bi ordukoa izango da, eta eduki hauek garatuko dira:

• Tutore tzapekoen banakako gaitasunen eta baliabideen balioa azpimarra tzea. 
• Lana bila tzeko eta helburuak lor tzeko bideak egungo egoeran.
• Enpleguarekiko jarrerak.
• Enpresa-sektoreko usadio eta ohiturak.
• Curriculumetik kanpoko zer gaitasun balora tzen diren enpresa-sektorean.

d) 4. TAILERRA. Banakako lagun tza-estrategia diseina tzea

Taldeko saioak egin ondoren, eta beraz, emakume parte-har tzaileen profilak sakon zehaztu ondo-
ren, proiektuko talde tekniko kudea tzaileak bikoteak edo talde  txikiak osatuko ditu, bigarren
fasean lana banaka edo ia banaka egin ahal izateko. Bikoteak osa tzeko, identitate kulturalari eta
identitate profesionalari buruz finkatutako irizpideak izango dira gogoan. 

Tailer honetan, binakako lanaren helburuak ezarriko dituzte emakumeek. Emakume tutoreak
identifikatu egingo du zer-nolako ezagu tzak eta bizipenak elkarbanatu di tzaketen, eta tutore -
tzapeko emakumeek, berriz, nolako aholkuak eta lagun tza jaso nahiko lituzketen. Binakako tai-
ler honetan, garatu beharreko jarduerak planifikatuko dira.
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Tutore tzapekoen talde bakoi tzarekin 3 hilabetez egingo da lan, gu txi gorabehera. 

Garatu beharreko ekin tzak finkatu eta gero, bikoteek era autonomoan egingo dute lan: bikoteki-
deek erabakiko dute adostutako jarduerak noiz burutu, libre noiz dauden kontuan izanik. Fase
horretan, talde tekniko kudea tzaileak lagundu egingo die bikoteei, zailtasunak izanez gero. Lana
errazteko, espazio fisiko bat, ordenagailu bat eta Interneteko konexioa jarriko dira bikoteen esku-
ra. Horrez gain, topagune birtual bat sortu da, esperien tzia hau elkarbana tzeko eta haren berri
emateko gune bat izan dezaten parte-har tzaileek, baliabide profesionalei ahalik eta probe txurik
handiena atera tzeko, eta proiektuan parte hartu duten emakumeen sarea sendo tzeko. 

Tutoreei lagun tzeko, beren lanerako fun tsezkoa den informazioa bildu da lagun tza-material batean.

3. “Tutore immigranteak, 2013: prestakun tza-mailarekin bat datorren lanpostu bat lor -
tzeko emakumeek dituzten aukerak hobe tzea” estrategiaren lehenengo emai tzak

2013ko estrategia oraindik mar txan egon arren, proiektuaren emai tza garran tzi tsu ba tzuk azpi-
marratu behar ditugu.

Proiektuan, Latinoamerikako, Errumaniako, Magrebeko eta Saharaz hegoaldeko Afrikako 50
emakume immigrante inguruk hartu dute parte azkenean (12 tutorek eta tutore tzapeko 39 ema-
kumek).

Profil profesional desberdinak barne har tzeko, gai akademiko eta lan-arlo desberdineko emaku-
meak aukeratu dira mentoringa egiteko; hauetakoak: Gizarte Zien tziak, Zien tzia Juridikoak,
Ingeniari tza, Enpresa Zien tziak, Natur Zien tziak eta Osasun Zien tziak.

Ondoren, parte-har tzaileek binakako fasean orain arte burututako zenbait jarduera azalduko ditu-
gu, mul tzotan. 

– Curriculuma, aurkezpen-gutuna eta elkarrizketa

Bikote gehienek egin dute jarduera hau; ba tzuek osorik ida tzi dute curriculuma, eta beste ba -
tzuek, berriz, curriculuma eta aurkezpen-gutuna eguneratu eta beste era batera antolatu dituz-
te. Zenbaitetan, informazio interesgarria dosier batean bildu da; dagokionaren argitalpenak eta
gomendiozko gutunak, esaterako.

Lan-elkarrizketak presta tzeari dagokionez, tutore tzapeko ba tzuek benetako aukeraketa-prozesu
batean hartu dute parte proiektuak iraun bitartean, eta hura presta tzeko saioak egin dituzte tuto-
reekin.

– Homologazioak eta beste izapide administratibo ba tzuk

Tituluak homologatu gabe dituzten zenbaitek haiek homologa tzeko izapideei ekin diete, tutore-
en lagun tzaz, betiere. Dokumentazioa bil tzeko prozesuak eragindako frustrazioaren ondorioz edo
ezezkoa jaso ondoren izapide horiek alde batera u tzi zituzten ba tzuk berriro hasi dira horretan.
Parte-har tzaile ba tzuek homologa tzeko izapideei buruzko aholkulari tza eskain tzen duen elkarte
batera jo dute, homologa tzeko prozesua aurrerarazteko. 
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– Sare sozialak eta lan-sareak

Emakume batek baino gehiagok elkarbanatu dituzte sare sozialak eta lan-sareak proiektuak iraun
bitartean. Elkarte edo sindikatu ba tzuetara joateaz gain, immigranteen gizartera tzearekin loturi-
ko zenbait elkartetan sartu dira emakumeak.

– Lan-bilaketari buruzko aholkulari tza; bideak

Lan-bilaketari buruzko aholkulari tza eta lagun tza eman izan da bikote gehienetan: informazio-
mota jakin bat zer sektoreri egoki tzen zaien bilatu, enpresa jakin ba tzuk ingurunean bilatu, curri-
culumak banatu (on-line eta tokietara bertara joanda), etab.

– Informazio akademikoa

Harrera-herrialdean ikasketak egitea lan-munduan sar tzeko estrategiarik arrakasta tsuenetako bat
dela iri tzita, etengabe eman zaie parte-har tzaileei Bilbon eta inguruan egin daitezkeen ikasketei
buruzko informazioa; graduondoko uniber tsitate-ikasketei buruzko informazioa, batez ere, baina
baita hizkun tza-ikastaroei eta graduko ikasketei buruzkoa ere.

Bikote ba tzuek doktore tza egiteko bekei buruzko informazioa eskatu dute, ikasketak diruz lagun-
duta egiten jarrai tzeko asmoz.

Informazio eta aholkulari tza horren ondorioz, tutore tzapeko ba tzuek berriro ekin diete graduko
ikasketei edo bestelako ikastaro ba tzuei, eta beste zenbait hasi egin dira halakoak egiten.

– Motibazioa, trebetasunak

Tutoreek, besteak beste, tutore tzapekoen balorazio positiboak egin dituzte, haiek motiba tzeko
eta haien gaitasunak nabarmen tzeko. Bikote gehienetan, tutore tzapekoari lagundu egin zaio zer
egiteko gai den ikus dezan eta bere gaitasunak bertako merkatuko lan-eskain tzaran tz bideratu
di tzan. Zenbaitetan, lagun tza-material osagarria erabili da; esate baterako, kokapen profesiona-
leko testa eta motibaziozko testuak. 

– Lagun tza emozionala

Lagun tza emozionala zeharka eman da jarduera guztietan. Ekin tza hori fun tsezko oinarri tzat
hartu da, gil tzarri nagusi tzat proiektua arrakasta tsua izan dadin. Tutore tzapekoen esanetan,
alderdirik garran tzi tsuena da, harrera-herrialdean oztopo asko eta asko gainditu behar izaten bai-
tituzte, eta hori oso gogorra baita. Lagun tza emozionala nabarmendua eta azpimarratua izan da
balorazio guztietan.

Azken gogoeta

Hezkun tza-maila asko igo da azken urteotan, ez ordea lanpostu kualifikatuak, eta horrek
prestakun tza-maila altuko per tsonen eta eskuragai dauden lanpostuen arteko desoreka estruktu-
rala eragin du. Gainkualifikazioak ez die berdin eragiten gizarte-talde guztiei: talderik ahulenak
izaten dira kaltetuenak; adibidez, immigranteak, eta zehazki, emakumeak.
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Hori kontuan izanik, erakundeek desoreka hori arin tzeko proiektuak eta ekin tzak buru tzea
gizartera tzearen nahiz gure gizarteko giza kapitalaren aprobe txamenduaren aldeko apustua egi-
tea da. Fenomeno horiek konpon tzeko, banakako esperien tzian eta parte-har tzean oinarrituta
dauden eta sozialki berri tzaileak diren ekin tzak jarri behar dira mar txan; esate baterako, “Tutore
immigranteak, 2013: prestakun tza-mailarekin bat datorren lanpostu bat lor tzeko emakumeek
dituzten aukerak hobe tzea” ekimena. Harrera-hirian beren prestakun tza-mailarekin bat datozen
lanpostuetan arrakastaz laneratu diren emakumeen esperien tzian eta genero-ikuspegian oinarri-
tu da ekimen hori; horrez gain, parte-har tzaileen identitate kulturala nahiz profesionala izan dira
gogoan ekimenean.

Bertako ikusmoldea integratu nahi izan da ekimen horretan, eta beraz, bertako eragile garran tzi -
tsu ba tzuek hartu dute parte (Erakunde publikoek, uniber tsitateak, gizarte-erakundeek…). Hala
ere, esperien tzia hori an tzeko ezaugarriak dituzten beste inguru eta hiri ba tzuetan ere egin dai-
teke.
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Atarikoa

Artikulu hau ida tzia nuen, Espainiako Estatuaren azken urteotako migrazio-politikari buruzko
balan tze bat azal tzeko asmoz, 2013ko urrian Italiako Lampedusa uhartetik hurbil gertatutako
tragediei buruzko albisteak iri tsi zirenean. 

Inor ezin daiteke sor geratu horrelako gertaeren aurrean. Eta ez soilik hondamendi izugarri horrek
ehunka per tsonaren herio tza eragin zuelako, eta nazioarteko salbamendurako eta errefuxiatuei
lagun tzeko konpromiso guztiak albora u tzi zirelako –kontuan izan behar da gehienak Eritreako
herritarrak zirela, beren herrialdeko gatazkatik ihesi zihoazenak–; gainera, ez delako zalan tzan
jar tzen migrazio- eta asilo-politika –salbuespen urri eta ohoragarri ba tzuetan izan ezik– eta i txura
denez naturaltasun osoz onar tzen duelako nola ezerezten den giza bizi tza hain modu lazgarrian. 

Europar Batasunaren kanpo-mugak babesteko obsesio horrekin lotuta, ezinbestean sor tzen zaiz-
kigu oinarrizko galdera ba tzuk: Muga horiek desagertu egiten al dira, bada, hondora tze bat gerta -
tzean gizaki horiei lagun tzeagatik? Edota haien asilo-eskaerak arretaz azter tzeagatik? Errefuxiatu
kon tzeptuak berak ez al du berezko nork bere herrialdea u tzi beharra eta beste herrialde baten
mugak zeharka tzea, hartan babesa eska tzeko? 

Europako erakundeak, ordea –gaur egun Italiari kritikak egin dizkiotenak, mugak behar bezala ez
zain tzeagatik–, ez ziren minberaturik agertu beren barne-araudiak lurmuturra igaro tzen zutenak
eta haiei lagun tzen zietenak –arran tzaleak, kasu– gaizkile bihurtu zituenean; isilik geratu ziren
zain tza-patruila esaten zaienek Rosarnon (Calabria) mandarina bil tzen zuten afrikarrak eraso
zituztenean;  txalotu egin zuten Gadaffiren Libia herrialde seguru bihurtu izana, Europarako hesi
izan zedin; eta ez ziren lo tsagorritu Alpeez haraindiko herrialde horretako buruzagien armategi
xenofoboagatik.

Ezinbestean egin behar diogu aurre gizarte-determinismo bidegabe horri; gaur egun eritrearrak
eta lehen magrebtarrak iheslari bihurtu dira, jazarpenak, gerrak eta horrek dakar tzan zorigai tzek
eraginda; eta etorkizunean, beste naziotasun ba tzuetako per tsonak ere izango dira.Egoera horren
eran tzule dira Mendebaldeko herrialdeak ere. Izan ere, mugimenduan dagoen mundu honetan,
mugitu nahi duena zigortu egiten dute. 

Zaharki tzapen programatua? Migrazioaren esperien tzia
Oskar Vellisca
Abokatua
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Nolanahi ere, ez li tzateke zuzena izango migrazioaren esperien tzia tragedien historia bat soilik
bali tz bezala aurkeztea. Hain zuzen, denok izan ditugu bizipen onak beste herrialde ba tzuetako
per tsonekin batera, elkar ezagu tzen ahalegindu gara, eta elkarrekin bizi tzari buruzko ikuspegiak
uler tzen saiatu gara, azken finean ez baitira hain desberdinak. Guztion ondare hori hain da balio -
tsua, ezin baita diruz ordaindu: iraganean elkarganatu ginenon ondarea, gaur egun bizirik irau-
ten dugunona, eta etorkizunean inor kanpo ez gera tzeko bidea egin nahi dugunona. 

Pen tsa tzekoa da ez dela batere erraza izango alderdi askotan zen tzugabea den araudi bat modu
ulergarrian azal tzea. Beraz, eztabaidagaia azal tzean zenbaitetan gehiago joka tzen badut bolun-
tarismo juridikoz zorroztasun teknikoz baino, benetako justiziak gida tzen banau hari eusteko
asmoa duten testu positiboen gainetik, edota termino juridikoak azal tzean ez badiot jarrai tzen
legezko esanahi zeha tzari, zuzenbidearen puristek barkaberatasunez hartuko dutela espero dut.
Azken finean, artikulu honen xedea ez da doktrinala izatea, A tzerritartasun Zuzenbidean arituta-
ko urteetan izandako esperien tzia praktikoaren berri ematea baizik.

Migrazio-eskubidea oraindik ere bizirik dagoen eskubidea da, burutugabea, eta gainerako esku-
bideak bezala, gabe tzearen mende dagoena. Bestalde, konplexua ere bada, hura xeda tzen duten
arauak askotarikoak baitira, eta oso azkar alda tzen baitira. Arau horiek kontraesanezkoak dira,
eta elkarrengandik urrun tzen diren ikuspegiak ematen dituzte; zenbaitetan (egia esan, gu txitan)
babesleak dira, eta beste ba tzuetan, zorrozki zigor tzaileak; eta, horrez gain, zuzenbidearen beste
adar ba tzuetara ere heda tzen dira. 

Immigranteei buruzko araudia sor tzeko eraikun tza juridiko horretan, askotariko eragileek bat egin
dute. Gainerako gizakiekiko elkartasunaren ikuspegia geure egin dugunok uste dugu hainbat
esparrutan egindako ahaleginak, auzitegietara eramandako hainbat eta hainbat auzik, diskrimi-
nazioaren etengabeko salaketak eta beste jardunbide ba tzuek emai tza onuragarri ba tzuk ekar -
tzeko balio izan dutela. Gaur, ordea, zori txarrez, gurekin batera jardun duten per tsona ba tzuk ez
daude gure artean (Nacho, Iñaki, Ángel,…); berdintasunaren ame tsa egi bihur tzeko bidean,
bidelagun leialak izan ditugu, eta geurekin geratu dira haien ahalegin gogo tsua eta gaitasun
paregabea, eta  atzerritarren eskubideen defen tsan eraku tsitako zolitasuna. Artikulu hau haien
zorpeko izango da beti, ezinbestean. 

Desberdintasuna, abiapuntu: giza duintasunetik migrazio-fluxuak kontrola tzeko prin -
tzipiora

Espainian  atzerritarrek duten estatusa azter tzean, Konstituzioak ezar tzen duen diskriminazio-
egoera da abiapuntua; izan ere, ez du aitor tzen espainiar naziotasuna duten herritarren eta
 atzerritarren eskubide-berdintasuna.Beraz, Konstituzioak generoagatiko, ideologiagatiko, sexu-
joeragatiko, adinagatiko eta abarrengatiko diskriminaziorik onar tzen ez badu ere, per tsonaren
naziotasunaren arabera egoera diskrimina tzaileak gerta daitezke.

Horrek baldin tza tzen ditu Konstituzio Auzitegiak emandako ebazpenak, eta ezinbestean eska tzen
du interpretazio-lana, eskubide jakin ba tzuez gabe tzeari buruz, naziotasunaren arabera edo
administrazio-egoeraren arauzkotasunaren arabera. 

Baina Konstituzioa ez da erreferen tzia-testu bakarra. Europar Batasunak, pixkanaka, immigra-
zioaren arloko ekimenen eta eskumenen zati handi bat  txertatu du Batasunaren al txorrean.
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Bestalde, oinarrizko arauak ezar tzea gobernu zentralari dagokio, esklusibotasunez. Hala ere,
aipatu beharra dago autonomia-erkidegoek, foru-aldundiek (gure kasuan), Udalek eta tokiko era-
kundeek ere badituztela migrazioarekin zuzenean lotutako eskudan tziak, hala nola e txebizi tza-
politikak, hezkun tza, gizarte-zerbi tzuak, osasuna…

Eta, azkenik,  atzerritarren eskubideei eta bermeei buruzko arau arau tzaileen beste ezaugarri bat
da etengabe alda tzen ari direla. A tzerritartasun-legea ez da inoiz bi alderdi handien adostasunaz
one tsi, salbuespen gu txi ba tzuetan izan ezik.Lege horiek betearazteko ematen diren erregela-
menduak gobernu bakoi tzaren ikuspegiaren arabera moldatu dira, eta une bakoi tzeko egoerak
eraginda. 

Lehen aipatutako ezaugarri horiekin lotuta, Magna Cartako 13. artikuluak, kolektibo horren ego-
era juridikoari buruzkoak, hau ezar tzen du: Espainian,  atzerritarrek askatasun publikoak izango
dituzte itunetan eta legean xedatutakoaren heinean, eta parte-har tze politikorako eskubideak
(sufragio aktiboa eta pasiboa) itunek mugatuko dituzte, elkarrekikotasun-irizpideen arabera.
Horrek esan nahi du hurrengo artikuluak, 14.ak, ezar tzen duen berdintasun osoa espainiar nazio-
tasuna duten per tsonei soilik dagokiela.

Agindu horren urritasunaren zergatia oso soila da: 1978ko konstituziogileak ez zeukan gaitasu-
nik Espainiara milioika per tsona etorriko zirela aurreikusteko. Areago, ordura arte joera kontra-
koa izan zen: milaka espainiar Europara abiatu ziren aurreko hamarkadetan; eta 1960ko eta
1970eko hamarkadetan industrializazioarekin batera izan ziren biztanleriaren lekualda tze gehie-
nak herrialdearen barnean gertatu ziren. Hortaz, ez zegoen ohiturarik  atzerritarrekin harremanak
izateko, turismo-jarduera zuten eremu jakin ba tzuetan izan ezik. Dena den, artikulu horri buruz-
ko eztabaida oso interesgarria izan zen (KREIENBRINK 2004).

Hala ere, Magna Cartan aipa tzen den  atzerritar terminoak ez du esanahi bakar bat, eta
 atzerritarrei eman beharreko tratua ere ez da berdina. Horren adierazle da Europar Batasunean
sar tzearekin batera egin behar izan zen konstituzio-erreforma, sufragio pasiborako eskubidea
aitor tzeko; hau da, Batasuneko herritarrak hautagai izateko aukera, udal-hauteskundeetan.
Europar Batasuneko kide diren estatuetako naziotasuna duten herritarren eskubideak, bai eta
haien senideenak ere, jatorrizko itunetan edo haietatik eratorritako legerian zehazten dira. Eta
eskubide horiek zabalagoak, eskuragarriagoak eta galdagarriagoak dira, gainerakoenak baino. 

Berehala heldu behar izan zi tzaion  atzerritarren eskubide-berdintasunaren gaiari; hain zuzen,
1985ean lehenengo  atzerritartasun-legea eman aurretik, Konstituzio Auzitegiaren 107/1984
Epaian (aurreran tzean, KAE). Auzi horretan, Uruguaiko herritar baten kasua aztertu zen. Haren
lan-kontratua deuseza zela eba tzi zen, lan-baimena eska tzen ez bazen ere, ez zuelako bizileku-
baimenik. Epaiak errekur tsogilearen eskaera eze tsi zuen, Magna Cartako 35. artikuluak espainia-
rrei aitor tzen dielako lan-eskubidea, baina ez dagoelako nazioarteko tresnarik haren naziotasu-
neko langileen tratu-berdintasuna berma tzen duenik. 

Ebazpen judizial horren bidez,  atzerritartasun-eskubideei buruzko sailkapen bat egin zen, hiru
mul tzo bereiziz. Sailkapen horrek indarrean dirau gaur egun, eta honetan da tza: giza duintasu-
naren berezko eskubideak direnak (bizi tzarako eskubidea, osotasun fisiko eta moralerako esku-
bidea, benetako babes judizialerako eskubidea…), espainiarrei nahiz  atzerritarrei dagozkie, ber-
dintasunez, herritartasuna eta administrazio-egoera zeinahi izenik ere; sufragio-eskubidearekin
zerikusia dutenak (hala nola Espainiako Konstituzioko 23. artikuluan aitor tzen direnak, 13.2
artikuluarekin lotuta), jasotako salbuespenak barne, ez dagozkie inola ere  atzerritarrei; eta azke-
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nik, hirugarren mul tzoko eskubideak  atzerritarrei aitor dakizkieke edo ez, itunetan eta legeetan
xedatutakoaren arabera, eta, hortaz, onargarri tzat har tzen da espainiarrei ematen zaien tratu-des-
berdintasuna eskubide horiek erabil tzean. 

Honela dio hi tzez hi tz: “Espainiako Konstituzioko 13.1 artikuluaren interpretazio honetan, lege-
gileari askatasun handia ematen zaio Espainiako  atzerritarren eskubideak arau tzeko, eta eskubi-
de horiek erabil tzeko baldin tzak ezar di tzake, hala nola herrialdean duten administrazio-egoera
arauzkoa izatea. Hala ere, horrelako izaera duen arauketa batek kontuan izan behar ditu alderdi
hauek: lehenik, zenbateraino dauden lotuta eskubide zeha tz horiek giza duintasunaren bermea-
rekin, azaldutako irizpideen arabera; bigarrenik, eskubidearen aginduzko edukia, Konstituzioak
zuzenean onar tzen badie eskubide hori  atzerritarrei; eta hirugarrenik, hala dagokionean,
Konstituzioak eta nazioarteko itunek eskubide horretarako mugatutako edukia. Azkenik, legez
aitortutako eskubide hori erabil tzeko baldin tzak ezar tzean Konstituzioak babesten dituen beste
eskubide, ondasun eta interes ba tzuk gorde beharrekoak izango dira, eta betiere lortu nahi den
helburuarekiko propor tzionaltasun egokiari eu tsi beharko zaio”.

236/2007 Epaiak ez zuen aldaketarik ekarri eskubideen sailkapen horretan, baina garran tzi tsua
izan zen ikuspegi sinbolikotik, 2000. urtean gobernura iri tsi berria zen Alderdi Popularrak jato-
rrizko  atzerritartasun-legean egindako aldaketei heldu eta haietako hainbat ondoriorik gabe u tzi
bai tzituen. 2000. urteko aldaketa horrek zenbait eskubide uka tzen zizkion baimenik ez zuten
 atzerritarren kolektiboari (elkar tzeko eta bil tzeko eskubidea, manifestazio- eta greba-eskubidea,
eta hezkun tza-eskubidea). 

Epai horretan, baieztapen garran tzi tsu bat ezarri zuen Auzitegiak:  atzerritarrei aitor dakizkieken
giza duintasunarekin zerikusia duten eskubideek ez dute zerrenda i txi bat osa tzen. Ebazpenean
besterik zehazten ez denez, ikuspegi positibo batetik uler daiteke baieztapen horrek ate bat ireki -
tzen diola etorkizunean immigranteen kolektiboari beste eskubide ba tzuk aitor tzeko aukerari,
naziotasuna edo administrazio-egoeraren arauzkotasuna kontuan izan gabe.

Egia da nola edo hala eskubide guztiak daudela lotuta giza duintasunarekin, eta agian
Auzitegiaren ebazpen horren a tzean dagoena balorazio-ekin tza bat dela, eta ez ekin tza juridiko
bat. Horri buruz kritika asko egin dira, bai eta beste gai ba tzuei buruz ere, hala nola nazioarte-
ko itunen erabilera interpreta tzaileari buruz (ikus VIDAL PUEYO 2009). Edonola ere, onartu
beharra dago abiatutako bidea erabilgarria izan dela legegileak  atzerritarrei aitortu ez zizkien
eskubideak eranste aldera. 

Hala ere, jurispruden tzia-eraikun tza hori ez da bideratu hainbat sektoretatik eska tzen den herri-
tartasunaren ikuspegi berri baten eraikun tzara. Ikuspegi horrek estatu-nazioaren egituratik era-
torritako kon tzeptuen zurruntasunari nahiz europar herritartasunaren eraikun tzaren ahultasunari
aurre egin beharko lieke (MAAS 2013). Eztabaida aberasgarri horretan, mahaira atera dira ber-
dintasunezko tratua susta tze aldera garran tzi tsuak diren argudio eta elementu ba tzuk, hala nola
giza eskubideen nazioarteko tzea, nazioz gaindiko auzitegiak, etab. Fun tsean, edozein gizartek,
bere burua demokratiko tzat badu, ez luke onargarri tzat jo beharko biztanleriaren zati bat oina-
rrizko eskubide horiez gabe tzea, jatorriaren edo baimenen arabera.

Beste ba tzuetan, Konstituzio Auzitegiak lanean ari tzea lehene tsi du, ain tzako tzat har tzeko fak-
tore gisa. Hori gerta tzen da hain ezaguna ez den beste epai interesgarri batean: greba-eskubide-
ari buruzko Epaian (KA 259/2007 E), hain zuzen. Oso luzea ez den arren, Alderdi Popularrak
2000. urtean egindako aldaketa hori, arauzko administrazio-egoeran ez zeuden per tsonei greba-
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eskubidea uka tzen ziena, deuseza zela eba tzi zuen. Kasu horretan, onar tzen da langileen kolek-
tiboaren interesetako bat, hain zuzen ere, arauzkotasuna lor tzea izan daitekeela.

Epai horiek eman aurretik eta ondoren, tesi iradoki tzaile bat sortu zen: oinarrizko eskubideei
buruzko gaietan, ezin daiteke aurreko egoera batera i tzuli, bilakaera hobekun tzara bideratua soi-
lik izan daiteke. Beraz, jada onartuta dauden mota horretako eskubideak uka tzea ez da eginga-
rria. Eta irudi tzen zaigu lehenago edo geroago legegileari muga hori jar tzea aztertuko dela.

Baina Auzitegiak jada onargarri tzat jo duen arren eskubideen esparruan Konstituzioan ezarrita-
koa per tsonaren duintasunarekin lo tzen duen ikuspegia, ez du berdin jokatu migrazioari buruz-
ko kontrol- eta prozedura-arauak interpreta tzean, eta ez ditu ondorio berak atera.

Hala, 236/2007 Epaian bertan, ez da baie tsi  atzerritarrak kanpora tzeko lehentasunezko proze-
duretan alegazioak egiteko ezarritako epe laburrak –48 ordu soilik– babesgabetasuna dakarrenik.
Era berean, ez du onar tzen  atzerritar batek eran tzukizun penala dakarren legez kontrako ekin tza
bat egin badu eta horren ondoren kanpora tzen bada, ekin tza beragatik bi zigor ezin direla ezarri
adierazten duen prin tzipioa urra tzen denik, babesten diren ondasun juridikoak desberdinak dire-
la irizten baitio. 

Horren adibide da, halaber, duela gu txiko Konstituzio Auzitegiaren 17/2013 Epaia. Eusko
Jaurlari tzak  atzerritartasun-legean egindako aldaketa par tzial ba tzuk konstituzioaren kontrako -
tzat har daitezen egindako eskaera bati eran tzuten dio epai horrek. Zehazki, alderdi hauek xeda -
tzen dira aldatutako artikulu horietan: garraio-konpainiek  atzerritarrei buruzko datuak ematea;
Poliziaren Zuzendari tza Nagusiak udal-erroldak eskuragarri izatea; eskaerak eska tzaileak berak
aurkeztea; eta  atzerritarrak barnera tzeko zentroetan aberrira tzearen zain dauden immigranteen
kasuan bete beharreko zenbait jardunbide.

Auzitegiak iri tzi dio ez dagoela konstituzio-kontrakotasunik aurkaratutako aginduetan, baina
haietako ba tzuetan konstituziozko interpretazioa ezarri du. Emandako arrazoibidean, baina, alda-
keta bat ekarri du,  atzerritartasun-legeria Europar Batasunaren politikaren prin tzipioetan oinarri -
tzen baitu: hau da, migrazio-fluxuak kontrola tzea, eta kontrol hori segurtasun publikoarekin lo -
tzea; bi kon tzeptu horiek zenbait aldiz lo tzen dira epaian.

Prin tzipio horiek, ordea, ez daude zehaztasunez definituta Batasunaren esparruan, eta berekin
dakarte segurtasun publikoarekin modu bidegabean lo tzearen estigma. Horretatik ondoriozta tzen
den eztabaidagaia da ea migrazio-fluxuak kontrola tzeko azal tzen ziren teknikak, oso modu lau-
soan eta orokorrean formulatuak, oinarrizko eskubideak errespeta tzen dituzten. 

Eta hortik sortu dira disfun tzioak; esaterako, boto partikularrean azal tzen direnak. Hartan adie-
razten da udal-erroldako datuak erabil tzearen eta migrazio-fluxuen kontrolaren artean aurkakota-
suna dagoela, errolda eskubideak erabil tzeko era tzen baita; esaterako, familia bil tzeko, edota
erro tzeagatiko agiriak lor tzeko, hiru urtez erroldatuta egon ondoren. 

Oraindik ere eman beharko ditu epaiak Konstituzio Auzitegiak. Izan ere, epaia emateko dago
hezkun tza-eskubideari buruzko legearen idazketa berriarekin lotutako gai ba tzuetan, eta legez
kanpoko egoeran dauden  atzerritarren osasun-arretarekin loturikoetan. Izan ere, 2012ko arau-
diak  atzerritar horiek eskubide horrez gabe tzea ezarri zuen. Biak ere estuki lotuta daude giza
izaerarekin eta duintasunarekin, baina zalan tzarik gabe, oso garran tzi tsuak dira ikuspegi ekono-
mikotik ere. 
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A tzerritartasun-legeria

1. Lehenengo  atzerritartasun-legea. 1985. urtea

1985ra arte ez zen ida tzi Espainian  atzerritarrei eman beharreko tratua sistematiza tzen hasteko
lehen testua. Lehenengo  atzerritartasun-legea Espainia Europar Batasunean sartu eta hurrengo
urtean one tsi zen, urtarrilaren 1ean.Nolanahi ere, ez dirudi  atzerritartasunaren gaia eztabaidagai
nagusietako bat izan zenik, batez ere Batasuneko kide ziren herrialdeen legeak emateko modua
nork bere egitearen ikuspegitik landu bai tzen (KREIENBRINK 2004). 

Europar Batasunean, migrazioaren fenomenoa ez zen berria, eta estatu bakoi tza bere egoera eta
tradizio bereizgarrien arabera joan zen egoki tzen gai hori. Areago, 1970eko hamarkadako krisi
ekonomikoaren eraginez, langile  atzerritarrak har tzeko prozesua bat-batean eten zen, eta immi-
grazioa erabat eragoztearen teoria hartu zen oinarri. Beste herrialde ba tzuetan, langile
 atzerritarrak aldi baterako gonbidatu gisa har tzen ziren, eta migrazioaren gertaera bera ere ukatu
egiten zen. 

1985eko legearen bidez,  atzerritartasunari buruzko arau guztiak testu bakarrean sistematiza tzen
saiatu ziren. Aspaldikoa den arren, ezaugarri tekniko nagusiak hauek izan zirela esan daiteke:
eskubide gu txi onartu zi tzaizkien; eta bizileku- eta lan-baimenak lor tzeko prozedura oso zorro tza
ezarri zen, bai eta zigor-sistema gogorra ere. Oinarrizko ikuspegia kontrola zen. Barne
Ministerioak zuen instrukzioak eta legearen garapen-arauak egiteko ardura, eta legearen aplika-
zioa hainbat administrazio-eskumenen bidez bidera tzen zen. Batetik, baimenak emateko bi arau-
bide zeuden, bata bizileku-baimenerako, eta bestea lan-baimenerako; eta bien arauzko xedape-
nak bat ez zetozenez, askotan kontraesanak sor tzen ziren emai tzetan. Eta bestetik, bisa-politika
auzitegietan nekez berrikus zitekeen ekin tza politiko tzat har tzen zen, eta denbora igaro zen ikus-
pegi hori gainditu zenerako. 

Bestalde, lege hartan ez zen xedatu inondik ere  atzerritarrak finka tzeko edo integra tzeko politi-
karik. Familia bil tzeko eskubidea ez da aipa tzen eskubideen kapituluan. Eta horrez gain, immi-
grazioari buruzko ikuspegia zen langile  atzerritarrak lehenago edo geroago jatorrizko herrialdee-
tara i tzul tzen zirela; agian, Alemaniatik eta Sui tzatik i tzuli ziren langile espainiarren esperien -
tziak eragin zuen ikuspegi horretan. Iberiar penin tsulako langileak gonbidatu gisa har tzen ziren
Europako herrialdeetan, eta ikuspegi horren ondorioz, ez zen onar tzen migrazioaren gertaera, ez
eta helmugako gizartean immigranteen kolektiboak eskubideak izateko aukera ere.

Geroztik, migrazioa arau tzeko alderdietako ba tzuei bere horretan eu tsi zaie, inolako aldaketarik
gabe:  atzerritarrak herrialdean sar tzeko eta bizileku-baimena lor tzeko prozesua legez eta modu
ordenatuan bidera tzea (horrek berekin dakar kanpo-mugak babestea); immigrantea bizibidea
atera tzeko bere kabuz molda tzea (lan eginez edota erreferen tziazko familia-unitate batekin bil-
duz); eskubideak modu mailakatuan aitor tzea; eta immigranteak jokabide egokia duela edo
behin tzat ordena publikoa arriskuan jar dezakeen jokabidea ez duela egiazta tzea. Eta baldin tzak
bete tzen ez zituenari ez zi tzaion ia aukerarik uzten; eskuarki, kanpora tzea baino ez.

7/85 Legea zorroztasunez aplikatu zen. Garai hartan, gainera, ez zen ohikoa auzitegietara jo tzea;
batetik, immigranteak gu txi zirelako; eta bestetik, oso zaila zelako kanpora tzea eteteko eskaerek
aurrera egitea, ezarritako prozesu-legeak ez zirelako batere egokiak helburu horri begira. Hala,
espedienteetan zenbait urteko a tzerapena izaten zen, eta eskaera zer probin tziatarako eta zer
enplegutarako egiten zen, ebazpenak askotarikoak izaten ziren. Ebazpenetan eskaerak ezesteko
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arrazoiak azal tzean, bertako eskulanari ematen zi tzaion lehentasuna oso modu zorro tzean
interpreta tzen zen. Hala ere, immigranteak eskuarki turista moduan sar tzen ziren Espainian, eta
legez kanpoko egoeran aldi batez egon ondoren baimena lor tzen bazuten, jatorrizko herrialdera
i tzul tzen ziren bisa eska tzera. Behin bisa lortuta, Espainiako Estatura i tzul tzeko eta lan egiteko
gil tza zuten.

Legea indarrean zegoen bitartean, zenbait erregularizazio egin ziren: 1986an, 1991n eta
1996an; azken horrek, dena den, oso eragin mugatua izan zuen. Horrek adierazten du araudiak
teknikoki oso zuzena dirudien arren, migrazioaren fenomenoak hura gaindi tzeko adinako konple-
xutasuna duela.

Aldi berean, urteko kontingenteen edo kupoen politika ezarri zen: hau da,  atzerritarren zer kopu-
ru onar zitekeen urtean, bertako biztanleek bete gabeko enpleguetarako. Hala ere, ez ziren izan
kopuru adierazgarriak, eta kupoek, hain zuzen, jada herrialdean zeuden  atzerritarrak erregulariza -
tzeko balio izan zuten (SOLANES 2010, ALVAREZ DEL CUVILLO 2012). 

Hasieratik, lege horretako artikulu ba tzuk konstituzio-kontrako tzat jo ziren, Herriaren Defenda -
tzaileak hala eskatuta (KA 115/87 E); hain zuzen ere,  atzerritartasun-lege ororen ezaugarri izan
da konstituzionaltasunaren bahetik igaro beharra.

Sistema horren zurruntasunak ezinezko egiten zuen gero eta ugariagoak ziren langile  atzerrita-
rren eskain tzaren eta eskariaren arteko erlazioari arintasunez eran tzutea, eta hain murriztaileak
ez ziren beste interpretazio-mota ba tzuk bilatu ziren jurispruden tzian; hala, ikusi zen komeni
zela migrazioari buruzko arauketa beste modu batean egitea eta, hortaz, legeria berri bat ezar -
tzea. 1996ko Erregelamenduaren bidez nolabaiteko aurrerapena egin zen, baina sortu berria zen
egoera ekonomiko oparoak aldaketa sakonago bat eska tzen zuela ikusi zen. 

2. 1990eko hamarkadaren bukaera. Ereduaren ahidura

Gainera, egoera ekonomiko berri horrekin batera bi azterlan ezagutarazi ziren, ia aldi berean. Bi
azterlan horietan agerian jar tzen ziren Estatu Espainiarrari eta oro har Europako estatuei eragi-
ten zieten kezka ba tzuk. 

Azterlanetako bat Banco Bilbao Bizkaiak egin zuen, eta ohartarazten zuen pen tsio-sistemaren
bideragarritasuna arriskuan zegoela (behin eta berriz eztabaidatu da hori), eta beharrezkoa zela
langile  atzerritarren kopuru handiagoak onar tzea, maizago, Gizarte Seguran tzaren ku txa sendo -
tzeko. 

Beste azterlanak nazioarteko egoera hau zuen aztergai: Mendebaldeko gizarteak zahar tzen ari
zirela, eta horrek zekar tzan ondorioak arin tze aldera agian komeni zela beste herrialde ba -
tzuetako per tsonak iristea, hala biztanleria gaztea ugari tzeko. 

Ziur asko bi azterlan horietan egin ziren baieztapenak ez ziren behar bezala kontrastatu, baina
edonola ere baliagarriak izan ziren beste jatorri ba tzuetako per tsonak beharrezko tzat jo tzeko eta
herrialdera etor tzearen aldeko jarrera heda tzeko. Datu horiek, era berean, testuinguru berri bate-
kin lotu beharko lirateke: hau da, ekonomiaren nazioarteko tzearekin eta globalizazioarekin. Izan
ere, prozesu horrekin batera, kapital- eta industria-lekualda tzeak mundu osora zabalduz joan
ziren, aurreko belaunaldietan ez bezalako hedadura hartuz. Milaka per tsona jatorrizko herrialde-
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etatik atera ziren eta beste herrialde ba tzuetara jo zuten, lana eta beren jaioterrian ez zituzten
aukerak bila tzeko; besteak beste, Espainiara, garai hartan inoiz ez bezalako hazkunde ekonomi-
koa ari bai tzen gerta tzen. 

Espainiako gizarteak oso esperien tzia gu txi zuen beste jatorri ba tzuetako per tsonekiko harrema-
netan, eta pen tsa zitekeen ziur asko prozesu horren eragina oso sakona izango zela. Nahi ez
bezalako ondorioak arin tzeko, ez zen nahikoa azterketa makroekonomikoak egitea; beharrezkoa
zen, gainera, herritarren imaginarioan nolabait errotutako alderdi bat azal tzea: nola balia ziteke-
en immigrazioa, aldi berean herrialdeko langabezia-tasa Europako batez bestekoa baino handia-
goa izanik. 

Hori azal tzeko arrazoibidea oso soila zen: bertakoak ez zeuden prest lan-mota jakin ba tzuk egi-
teko; hau da, lanik gogorrenak eta neke tsuenak, eta gizartean prestigiorik gu txien zutenak. Aditu
ba tzuek uste dute nolabaiteko gizarte-itun bat egin zela eragileen artean (gobernua, enpresabu-
ruen elkartea, sindikatuak eta herritarrak), eta haren bidez prestakun tza lan-merkatuan maila
hobea berma tzeko elementu bihurtu zela. Itun horrek berekin zekarren lan-merkatuan geroago
sar tzea, baina abantaila gehiago zituen; era berean, edozein enplegu-mota onar tzeko prestasu-
nik eza ekarri zuen; eta familiaren barnean toleran tzia- eta askatasun-jarrera irekiagoak lortu
ziren (GARRIDO eta MIYAR, 2008).

Bertako eskulanari lehentasuna emateko prin tzipioa eta kontingenteen politikak –herrialdearen
barneko eskaeraren arabera ematea edo ez ematea baimenak– ez ziren bereziki eraginkorrak izan
esparru juridikoari begira; hala ondoriozta daiteke  atzerritarren sarrera-kopuruari erreparatuta.
Baina bertako herritarrei azalpen pedagogiko bat emateko balio izan zuen, sor zitezkeen uste
 txarrei aurre egiteko. Horretarako, beharrezkoa zen legearen aplikazioan toleran tziaz joka tzea,
baina edonola ere artikuluetan formulazio murriztaileak jaso ziren.

Bestalde, identitate-talka erago tzi nahi zen; Fran tziako Estatuan eragin handia izan du horrek.
Horretarako arrazoiak sendoak ziren. Batetik, herrialdean naziotasun-sen tsibilitate desberdinak
zeuden, eta haien arteko gatazkak saihestu nahi ziren. Eta bestetik, tradizioz immigrante gehie-
nak Marokotik iri tsi baziren ere, herrialde hori ez zen egoki tzat jo tzen immigrante berriak har -
tzeko. Izan ere, batetik, bi herrialdeen arteko harremanak gatazka tsuak izan dira zenbaitetan, eta
tradizioz ez dira mugakide jator tzat hartu; eta bestetik, hango biztanleen kultura eta erlijioa oso
bestelakoak direnez, bazterketa-egoerak modu esplizituan agerian jar tzeko arriskua zegoen.
Horrez gain, Espainiako Estatuak ez zuen kolonia-oinorde tza garran tzi tsurik, Ekuatore Ginea eta
Sahara salbue tsita (azken horren kasuan, Espainiako Estatua arduragabetu egin zen eta babes-
gabe u tzi zuen 1975ean). Hala, metropolien eta kolonien arteko harremanak, betidanik konple-
xuak izan zirenak, hein batean albora u tzi ziren, bai eta lehentasunezko tratuak ere.

Migrazioa bidera tzeko ikuspegi horrekin bat, bertako herritarrek nahiko jarrera toleranteaz har -
tzeko moduko kolektiboak hautatu behar ziren. Esatera baterako, hizkun tza bera eta ondare
komuna zuten herrialdeetakoak (eskuarki, latinoamerikarrak), edota an tzeko kultura zuten
Europako herrialdeetakoak (geroago, Errumanian jatorria zutenak). 

Amai tzeko, beharrezkoa zen, ekonomiaren hazkunde eta hedapen etengabe horren testuingu-
ruan, herrialdera sar tzeko eta lan-baimena lor tzeko arau murriztaile horiek aplika tzean malguta-
sunez joka tzea. Izan ere, garai hartan premiazkoagoa zen eskulana berma tzea, herrialdean sar -
tzeko eta lan-baimena lor tzeko baldin tzak zorro tz aplika tzea baino.
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Beste ezaugarri bat migrazioaren fenomenoaren pixkanakako feminizazioa izan zen. Hori lotuta
dago zain tza-lanetan eta e txeko lanetan ari tzeko beharrarekin, baina horrez gain, emakume
migra tzaileen proiektu espezifiko baten adierazle da, mugikortasun-esparru berrian. Emakume
immigranteen eginkizunari buruzko azterlan interesgarriak daude, eta ongi dokumentatuak.
Baina alderdi hau nabarmendu nahiko nuke emakume horietako askok egiten zituzten e txeko
lanei eta zain tza-lanei buruz: lan-sektore hori da gu txien araututa dagoena; ez dago langileak
babesteko hi tzarmen kolektiborik; eta erakundeen aldetik ia ez dago haien eskubideak berma -
tzeko esku-har tzerik. 

3. 4/2000 Lege Organikoa

Egoera berri horretara egoki tzeko esparru arau tzailea 4/2000 Lege Organikoaren bidez ezarri zen.
Parlamentuko izapide tzea berezia izan zen: azken unean onartu zen Kongresuan, oposizio guz-
tiak babestuta, Alderdi Popularrari aurre eginez. Alderdi horretan ere banaketa sortu zen, legea
onartu nahi zutenen (Pimentel Lan Ministerioko burua) eta nahi ez zutenen (Mayor Oreja) arte-
an.

Lege horrek berrikun tzak ekarri zituen: baimenak lor tzeko baldin tza gu txi ezar tzen zituen erregu-
larizazio bat ezarri zuen; eskubide gehiago aitortu zizkien  atzerritarrei (besteak beste, familia bil -
tzekoa, lagun tza juridikoa izatekoa eta udal-hauteskundeetan botoa ematekoa); diskriminazioa-
ren aurkako neurriak ezarri zituen; paperik gabeko langileei lan-eskubideak aitortu zizkien; bai-
menak lor tzeko modu iraunkorrak ezarri zituen;  atzerritarrak integra tzeko borondatea jaso zuen,
immigrazioa aldi baterakoa izatearen ideia erabat baztertu ez bazuen ere; legez kanpoko immi-
granteen kasuan, kanpora tzea ez zuen aukera bakar gisa jaso; eta abar.

Jatorrizko testua denbora gu txian egon zen indarrean, baina beharbada haren lorpenik handiena
izan zen ikuspegi-aldaketa ekarri zuela eta migrazioaren fenomenoari buruzko gogoeta interesga-
rriak sustatu zituela. Bestela esanda: immigrazioaren gaia, administrazio-kudeaketara soilik
mugatuta egon zena, eremu publikora zabaldu zen. 

Hala, immigranteen kolektiboari trataera polizial hu tsa, segurtasunarekin eta ordena publikoare-
kin lotua, ematearen logika gainditu zen. Lege hori immigrazioaren fenomenoari eran tzuteko
asmoz egin zen, ez  atzerritartasun-lege bat izateko asmoz. Gainera, horri buruzko eskumena Lan
Ministerioak hartu zuen Barne Ministerioaren ordez, eta hori oso esangura tsua da, ez sinbolikoa
soilik.

Eta haren lorpen handietako bat izan zen eztabaida piztu zuela, herritartasunari eta naziotasu-
nagatiko bazterketari buruz, dokumentaziorik ez zutenei ematen zi tzaien tratuari buruz… Aldi
berean, Europako ame ts berria eraiki tzen aritu arren hartan parte hartu ezin zutenen eskubide-
en babesa sustatu zuen, eta elkartasun-adierazpen interesgarriak sortu zituen. 

Baina legearen helburuek herrialdearen egoera zuten aurrez aurre. RECIOk (2008) dioenez,
Espainiako gizarte-egituran desberdintasunarekiko toleran tzia handia dago; horren adierazle da
genero-desberdintasunen jarraikitasuna. Bestalde, XXI. mendearen hasieran, immigrante gehien
iristen ari zen garaian, lan-merkatua zatikatuta zegoen, zenbait alderditan: langile finkoak, bate-
tik, eta gero eta aldi baterako enplegu gehiago, bestetik; kontratazioa eta azpikontratazioa; nego-
ziaziorik eta hi tzarmen kolektiborik gabeko lanbideak; gero eta desarauketa handiagoa, eta neu-
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rri handiko ekonomia informala, immigranteek baliatu zutena, bai paperak lortu bitartean, bai
gero.

Lege berri horren mugak agerian jarri ziren 2001ean El Ejidon (Almería) izandako gertaera la -
tzetan. Nekazari tzarako negutegiz betetako eremua da, plastikozko i tsaso bat bezalakoa. Hango
lan-jarduera, ordea, bideragarria zen soilik milaka langile marokoar esplota tzen zituztelako:
lanaldi izugarri luze eta neke tsuak zituzten, eta pilatuta bizi ziren, bizi tzeko modukoak ez ziren
egituretan; paradoxikoki, cortijo (lande txe) esaten zi tzaien. 

Nahasmendua zuen marokoar batek neska gazte almeriar bat hil zuen. Horren ondorioz, bil tzai-
le guztien kontrako eraso orokorra gertatu zen, zenbait egunez. Aldi berean, gertaera horiek age-
rian jarri zuten ez zegoela lan-baldin tzen kontrolik: ekoizpen-sistema jaun txoen esku zegoen, eta
tokiko agintarien lagun tza zuten. Testuinguru horretan, marokoarren kolektiboa eskaera ba tzuk
egiten hasia zen, baina oso modu ahulean.

Geroxeago, legea formalki indargabetu zen, Alderdi Popularrak gehiengo absolutua lortu zuene-
an. Legeak izan zituen oztopoak hasieran aurreikusitakoak baino handiagoak izan ziren, biztan-
leriaren zati batek desberdinenganako bazterketa-jarrera azaldu bai tzuen. Horrek immigranteen
kolektiboaren egoera inola ere aldatu nahi ez zuen aukera politikoa indartu zuen. 

Legearen jatorrizko idazketa denbora gu txiz egon zen indarrean, eta, hortaz, ezin da zehaztasu-
nez egin hari buruzko balan tze bat. Dena den, haren zati batek indarrean dirau oraindik.
Immigranteen kolektiboaren berdintasunezko tratuaren aldeko sektoreek bidezko kritikak egin
zizkioten, baina, mugatua izan arren, nolabaiteko zirriborro bat era tzeko balio izan zuen, gerora
errepikatu ez dena.

4. Beharraren eta mesfidan tzaren artean

Orain arte azaldutakoa kontuan hartuta, esan daiteke immigranteekiko jarrerak bi alde izan
dituela: batetik, beharra, mirari ekonomikoaren eragile izan diren aldetik; eta bestetik, tradizioz
sortu den mesfidan tza, arrazoitua izan edo ez. 

8/2000 Lege Organiko berriak jatorrizko testua aldatu zuen: legez kanpokoen egoerari aurre egi-
teko, kanpora tzea berrezarri zuen formula bakar gisa; eta bizileku-baimena ezarritako formularen
bidez (azaldu dugunez, konstituzio-kontrakoa zela eba tzi zen) lortu ez zuten  atzerritarrei zenbait
eskubide murriztu zizkien. Beraz, aurreko ikuspegia murriztaileari, polizia-jarduna oinarri zuena-
ri, egokitu zi tzaion testua. 

Bestalde, lege horrek erregularizazio berri bat ekarri zuen 2001ean, aurreko urtean egindakoa
hein handi batean gainditu zuena,  atzerritarren erro tzeari buruzko interpretazio berezi baten
bidez. Espainia, denbora gu txian, helmuga erakargarri bihurtu zen immigranteen tzat, Europan
sar tzeko ate bat bai tzen. 

Bitarte horretan, beste alderdi bat gaineratu zi tzaion immigranteei buruzko ikuspegiari. Izan ere,
a txilotutako eta espe txeratutako  atzerritarrei buruzko datuak jendartean zabaldu ziren, eta lotu-
ra arrisku tsu bat ezarri zen delitugin tzaren eta immigrazioaren artean. Benetako kopuruek, ordea,
ez zuten baiezta tzen argudio argien bidez adierazten zena. Izan ere, delitugin tzaren ustezko
areago tzea ez zen hainbestekoa izan, eta ezin zi tzaien ego tzi kanpotik iri tsitako biztanle berriei
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soilik. Gainera, ez ziren bereizten  atzerritartasun-legearen aplikazioarekin lotutako a txiloketak
(paperik ez izatea, batez ere) eta delituengatikoak. Zigortutako  atzerritarren eta epaiketaren zain
espe txeratuta zeudenen artean ere ez zen bereizketarik egiten. Nolanahi ere, arau-hausteak egin
zituzten  atzerritarren aurkako politikak gogor tzeko balio izan zuen legeak.

Hura izan zen Zigor Kodearen ondoz ondoko erreformen aurrekaria. Bizileku-baimenik ez zuten
 atzerritarrei kanpora tze-agindua ezarri zi tzaien zigorraren ordez. Hala, egoera bi txi bat sortu zen,
hartutako neurriak ez zuelako zerikusirik egindako delituarekin, migrazio-politikarekin baizik;
Auzitegi Gorenak eta Konstituzio Auzitegiak zehaztu zituzten politika horren ñabardurak.

Duela gu txi Gorte Nagusietan aurkeztu den Zigor Kodea alda tzeko aurreproiektuak beste urra ts
bat ematen du, hau ezar tzen baitu: urtebeteko baino gehiagoko espe txe-zigorra duten
 atzerritarrak kanpora tzea, haien egoera legez kanpokoa nahiz legezkoa izan. Horrez gain, Europar
Batasuneko herritarrak ere kanpora daitezkeela ezar tzen du, baldin eta ordena eta segurtasun
publikoa arriskuan jar tzen duten delituak egin badituzte. 

Dena den, Lan Zuzenbidearen arloan langileak babestearen aldeko interpretazioak nagusitu
ziren. 4/2000 Legea onartu baino lehen, lan-baimenik ez zuten  atzerritarrek eta enpresaburuek
egindako kontratuak deusezak zirela zegoen ezarrita, eta ondorio bakarra emandako zerbi -
tzuengatiko ordaina zen. Horrek ageriko ondorioak zituen: ez zegoen kalera tzerik, ezin zelako
neurri hori aplikatu, lan-harremana deuseza izanik. Hala, baimenik ez zuten langileek ez zuten
ekin tzarako aukerarik, eta, gainera, beldur ziren legez kanpoko egoera horretan epaitegietara jo -
tzeko, kanpora tzea eba tz zezaketelako.

Arau berriarekin, kontratua baliozko bihurtu zen, edo, behin tzat, deuseza izatearen ondorioak
arindu ziren. Enplega tzailearen aurka erreklamazioak egiteko aukera oso garran tzi tsua izan zen
langile horien eskubideak babesteko. Gizarte-gaietako auzitegiek begi onez hartu zuten aukera
berri hori. Testuan, tratu-berdintasunaren aldeko nolabaiteko jarrera adierazten zen, garran tzi
handiagoa emanez langile izateari, administrazio-egoera arauzkoa ez izateari baino. 

Baina argi tzeko zegoen ea legez kanpoko immigranteek bazuten Gizarte Seguran tzako presta-
zioak jaso tzeko eskubidea. Legearen hasierako idazketan, ordea, ez zi tzaion horri eran tzun, eta
2003. urteko erreformak, dirudienez,  atzerritartasun-legearen mende u tzi zuen, eta gero, Gizarte
Seguran tzaren Lege Orokorrera murriztu zuen. Hala ere, Auzitegi Gorenak eba tzi zuen lan-istri-
puengatiko gertakarien kasuan 2003tik aurrera ordainsaria jaso tzeko eskubidea aitor tzea.
Horretarako, oinarri hartu zituen, batetik, nazioarteko bitartekoak eta Lanaren Nazioarteko
Erakundearen 19 zenbakiko hi tzarmena, eta bestetik, aspaldiko barne-arauketa bat, tradizioz
horrelako gertakariengatiko babesa onesten zuena.

Langabezia-prestazioaren kasuan, aldiz, ez zen horrela jokatu. Izan ere, 2008an Auzitegi
Gorenak erabaki zuen, migrazio-politikarekin lotutako irizpideetan oinarrituz batez ere, ez lan-
arloko irizpideetan, bizileku-baimenik ez zuten langile  atzerritarrei ez zegokiela prestazio hori
jaso tzea. 

Hala ere, ezin pen tsa daiteke eztabaida juridiko guztiak amaitu direnik. Orain arte barne-zuzen-
bidean jaso ez direnak dira ba tzuk, eta beste egoera ba tzuk babeste aldera etorkizunari begira
bideratuko direnak ere zehazteko daude.
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5. 2004. urteko aldaketa. Erregelamendu berria

2004. urtean, Alderdi Sozialistak hauteskundeak irabazi zituen, eta ordutik aurrera, aldaketa
garran tzi tsuak egin ziren immigrazioari buruzko ikuspegian nahiz migrazio-politikan eta -arauke-
tan. Migrazioa ez zen jada egoeraren araberako fenomeno bat; Espainiako gizartearen elementu
egonkorra zen.

Lehenengoz jendaurrean onartu zen bertakoak ez ziren per tsonen ehuneko handi bat hartu zela.
Ehunka mila per tsona ari ziren lanean inolako baimenik gabe, eta egoera a tsekabegarri horretan,
“langile  atzerritarren egoera normaliza tzeko prozesu” bat onartu zen 2005ean; berez erregulari-
zazio-prozesu bat zen, beste hi tz ba tzuekin adierazita. 

Eran tzuna inoiz ez bezalakoa izan zen, eta ia 700.000 eskaera egin ziren. Dena den, argi adie-
razi zen –arauaren azalpenean bertan ere bai– baimena emango zi tzaien immigranteen kopurua
lan-merkatuko eskaeraren araberakoa izango zela. Horretarako eskakizunak ziren kontratua iza-
tea, eta aurreko urteko abuztua baino lehenagotik herrialdean egon izana egiazta tzea.

Erregelamendu berri bat onartu zen, orduan oposizioan zegoen alderdiaren babesik gabe, eta
migrazio-politikarekiko adostasuna susta tze aldera, beste eragile ba tzuen onespena bilatu zen,
ez hain formalki: beste indar politiko ba tzuena, immigranteei lagun tzeko erakundeena eta sindi-
katuena. 

Apaltasunez irizten diot, ordea, ez zela izan immigranteen kolektiboa lan-legepeko bihur tzeko
prozesu bat, egile ospe tsu ba tzuek adierazi duten moduan; ai tzitik, eskulana inporta tzeko proze-
suaren jarraipena izan zen, eta arauan bertan esplizituki onar tzen da hori. 

Erregelamendu horretan, aurreko testuetan baino zehaztasun handiagoa bilatu zen: baimena
indarrean sar tzeko Gizarte Seguran tzan alta har tzeko eskakizuna ezarri zuen; erregularizazio-for-
mulei jarraikitasunez eu tsi zien, barnean hartuta lan-esparruko erro tzea (ezarritako denboran lan-
harremaneko egoeran egon izana egiaztatuz gero) nahiz familiakoa; eta ikasleei aukera eman zien
herrialdean jarrai tzeko, lan egin nahi izanez gero, baina bertako eskulanaren lehentasunari eu tsi
zion: “enpleguaren egoera nazionala” izendatutakoaren arabera zehazten zen zer lanbidetan zeu-
den zailtasunak lanpostuak bete tzeko, eta zerrenda bat egiten zen hiru hilean behin. 

Lanpostu horiek bete tzeko irizpideak, ordea, ez ziren malgutasunez aplikatu, ez enpresek kon-
tratua egin ahal izateko egiaztatu beharreko ekonomia- eta antolaketa-baliabideei dagokienez, ez
herrialdean egondako denbora egiazta tzeari dagokionez. 

Bestalde, araua oso konplexua bihurtu zen,  atzerritarren tzat definitutako egoera juridikoak asko-
tarikoak bai tziren, bai eta haien  txartelak ere: langile transnazionalak, aldi baterakoak, berriro
elkartuak, ikasleak, epe luzeko egoiliarrak, jatorrian kontratatuak, errotuak… Konplexutasun hori
areagotuz joan zen. Egoera horrek galdera hau sortu ditu behin baino gehiagotan: ez ote da onu-
ragarriagoa izapideetako asko sinplifika tzea eta baimen guztiak gu txi ba tzuetan batera tzea, bar-
nean hartuta bizileku- eta lan-baimena, eta lan-jarduera ez izatea hain baldin tza tzailea bizileku-
baimena lor tzeko? 
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6. Legegin tza krisi-garaietan

2008tik aurrera, krisiaren ondorioak nabari tzen hasi ziren. Langile immigranteak ugariak ziren
sektoreetan –lehenik eraikun tzan eta horrek eraginda zerbi tzuetan eta ostalari tzan–, beherakada
etengabea gertatu zen, domino-fi txen ilara baten moduan, batak bestea erorarazten duela.
Horren ondorioak ongi ezagu tzen ditugu (eta paira tzen) Europan bizi garenok.

Egoera ekonomikoaren oker tze horrek bortizki eragin du eta eragiten du oraindik ere immigran-
teen kolektiboan: milioika lanpostu galdu dira; lan-mota ba tzuetan, hala nola e txeetako zerbi -
tzuan, ez dute langabezia-prestazioaren babesik; askok ez dute senideen lagun tzarik, eta
Europako hegoaldean ez dago garai zailenetan egoera arin tzeko sare garran tzi tsurik; baimenak
berri tzeko eskakizuna Damoklesen ezpata bezalakoa da, ezinbestekoa baita epe jakin batean
lanean aritu izana, eta horrek oso lan-baldin tza kaskarrak onar tzera behar tzen baititu. Horrek
guztiak immigranteen kolektiboaren ezegonkortasuna eta eskasia dakar lan-arloan. 

Hala, Estatuaren egitura ekonomikoaren eraketaren ondorioak gordintasun osoz jarri ziren age-
rian. Izan ere, oinarri zituen jarduerak urte-sasoikoak ziren argi eta garbi, eta ekoizpena aldi bate-
rako antola tzen zen (RECIO 2012); horren ondorioak bereziki larriak ziren jarduera horietan ari -
tzen ziren langileen tzat. Hain zuzen ere,  atzerritar langileen tasa beti izan da bertakoena baino
zenbait puntu altuagoa jarduera horietan.

Langabezia-tasa izugarri handituz gero, immigranteen kolektiboa herrialdean har tzea arrazoi -
tzeko emandako argudio nagusia ezerezean gera zitekeen. Irtenbide buru tsua izango zen zenbait
ekimen aldi berean abia tzea: batetik, mezu ideologiko bat, langabezia handia egonik ere herrial-
dean egoiliar izan daitezen arrazoiak emateko; bestetik, legegin tza-ekimenak, kotizazio-aldiak
malgu tzeko; eta azkenik, birzikla tze profesionala, kontuan hartuta lan-merkatuan duten kokapen
berezia. Bigarren alderdi horri dagokionez izan ziren araudi-erreforma ahul ba tzuk, eta adminis-
trazioa interpretazio onuragarriagoak susta tzen saiatu zen. Lehenengo alderdiari dagokionez,
ordea, ekimen nagusia borondatez i tzul tzeko plana izan zen. Baina emai tza kaskarrak izan
zituen, adi tzera ematen bai tzuen immigranteen tzat formula bideragarri eta errentagarri bakarra
herrialdetik atera tzea zela. Birzikla tze profesionalari dagokionez, ez zen inolako ekimenik abia-
tu, ezein langile-kolektibotan. 

Duela gu txi Errumania eta Bulgaria Europar Batasunean sar tzearekin batera, aurreikusi zen bi
herrialde horietatik langile ugari iri tsiko zela –dena den, lehenago ere esporta tzen zituzten lan-
gileak, ez bai tzi tzaien bisarik eska tzen–. Hori oinarri hartuta, besteren kontura lan egiteko luza-
mendu bat ezarri zen.Luzamendu horrek bi urte iraun zuen; gero, bertan behera u tzi zen, baina
berriro ezarri zen; hasieran zehaztutako legezko epea igaro ondoren ere iraun zuen. Zerbi tzuak
emateko askatasuna eten egin zen, eta praktikan, Espainiako lan-merkatuaren ezaugarrietako bat
areagotu zen: langile horiek sasiautonomo bihurtu ziren, berez besteren kontura ari tzen bai tziren
zerbi tzuak ematen. 

Aldi berean, langileak har tzeko metodo berri bat jarri zen abian, aurrekoak ez bezalakoa. Europar
Batasunak aitortutako eskubideetako bat zen herrialde kideetako enpresen arteko akordioen
bidez zerbi tzuen prestazio transnazionalak ematea. Langile horien egoera, ordea, berezia zen:
izan ere, formalki ez ziren herrialde har tzaileko lan-merkatuaren barnekoak, kontratuak jatorriz-
ko herrialdeko enpresekin sina tzen bai tziren, eta hango lan-baldin tzak eta Gizarte Seguran -
tzakoak ezar tzen bai tzizkieten; hala, harrera-herrialdeko legeriatik kanpo gera tzen ziren.
Zuzentarauetan eta herrialde kideetako barne-legerietan lan-harremanetarako gu txieneko baldin -
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tza ba tzuk ezarri ziren, berdintasuneran tz egite aldera. Baina baldin tza horiek kontrola tzeko
baliabideak urriak ziren; arauzko xedapenak oso lausoak ziren  atzerritartasun-erregelamenduan;
eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren Epaietan lehia-eskubidea lehene tsi da lan-harre-
manen berdintasunaren gainetik, jatorrizko herrialdeko baldin tzak eman baitira baliozko tzat, ez
zerbi tzuak ematen diren herrialdekoak. Mugikortasuna uler tzeko modu berri bat da hori. 

Metodo horren an tzekoak baliatu ziren 2009an Sestaoko La Naval on tziolan. Ekialdeko Europako
langileak azpikontratatuta zeuden; lan-jardueran ia ez zuten harremanik gainerako langileekin;
eta haien lan-baldin tzak (ordutegiak, soldatak…) askoz ere okerragoak ziren. Horrelako egoere-
tan gertatu ohi denez, erreakzio kontrajarriak sortu ziren. Bertakoei lan ematearen aldeko alda-
rrikapenak izan baziren ere, gehienek lan-baldin tzetan berdintasuna izatearen aldeko jarrera
azaldu zuten, eta ikuspegi hori askoz gehiago nabarmendu zen, naziotasunagatiko banaketa
baino. Horren adierazle da Euskal Telebistan (EITB) berdintasunaren aldeko aldarrikapenak egin
zituztenetako ba tzuk ere immigranteak zirela. 

2009. urtearen amaieran,  atzerritartasun-legearen beste aldaketa bat egin zen, presako izapide -
tze bidez, horretarako arrazoirik ez bazegoen ere. 2007. urtean Konstituzio Auzitegiak emanda-
ko epaiek eta Europako zuzentarauetara egokitu beharrak derrigortu zuten aldaketa hori. Lege
berrian, alderdi integra tzaile eta babesle ba tzuk jaso ziren, baina beste alderdi ba tzuetan lege-
ria zorro tzagoa ezarri zuen. Lehendabizi aipatutako alderdi horiei dagokienez, hauek nabarmen
daitezke: lan-baimena izateko eskubidea aitor tzen zien familian berriro bildu zirenei, lan egite-
ko adina izanez gero; eta babes-eskubidea, genero-indarkeriaren eta per tsonen trafikoaren bikti-
mei –behin-behineko baimena izateko aukera ere ezarri zen–. Bigarren aipatutako alderdi horien
artean, hauek dira azpimarragarrienak: barnera tze-zentroetan egoteko denbora 40 egunetik 60
egunera luzatu zen, jatorrizko herrialdera i tzul tzeari buruzko zuzentarauaren ondorioz (lo tsaren
zuzentarau esan izan zaio); errolda tzearekin eta ezkon tza mistoekin loturiko arau-hauste gehia-
go ezarri ziren, susmoa oinarri zutenak nolabait; eta  atzerritarrei betebeharra ezar tzen zien bera-
riaz errekur tsoa jar tzeko nahia adierazteko, jurisdikziora jo ahal izateko (beste prozedura ba -
tzuetan ez bezala).

Bestalde, autonomia-erkidegoei eskumen ba tzuk onartu zi tzaizkien lan-baimenak emateko,
Estatuko Administrazio Orokorrarekin koordinatuta; azken horri zegokion bizileku-baimenak ema-
tea. Erro tzeari, bizilekuari eta integra tzeko ahaleginari buruzko  txostenak autonomia-erkidegoen
esku u tzi ziren. 

Horren ostean onartu zen gaur egun indarrean dagoen 557/2011 Erregelamendua. Oso zeha tz
ezar tzen ditu baldin tzak, eta askotariko administrazio-jardunbideak eta –jarraibideak arau bihur -
tzen ditu; hala, ez du tarte handirik uzten bestelako egoera ba tzuen baloraziorako. Gainera, badi-
rudi Administrazioak badituela bitartekoak arau horiek betearazteko, beste garai ba tzuetan ez
bezala.

Aipagarria da, bestalde, Europar Batasuneko beste herrialde ba tzuetako herritarrei eta haien
senideei buruzko arauketa. Denbora gu txian, aldaketa asko egin dira arauketa horretan.
Azkenekoan ezar tzen da bizibidea atera tzeko baliabideak izan behar direla bizileku-baimena lor -
tzeko; horren oinarria Europar Batasuneko Zuzentaraua da. Europar Batasunean oraindik ere
irtenbiderik eman ez zaion eztabaidagai baten adierazle da hori: herrialdeetan zehar ibil tzeko eta
finka tzeko askatasuna babestea, edota hasierako ikuspegiei jarraituz, eskubide hori murriztea,
askatasun hori langileei eta haien senideei soilik aitortuz. 
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Baina joera-aldaketa horren adierazle agerikoena eguneroko bizi tzan immigranteen kolektiboaren
gorabeherez ardura tzen garenok dugun sen tsazioa da: lehen, zalan tza-kasuetan, gerta zitekeen
arauen interpretazioa  atzerritarraren aldekoa izatea; egungo erregelamenduan xedatutako tekni-
karen bidez, ordea, ezarritako baldin tza ugari horiek guztiak bete tzen badira soilik erdie ts daite-
ke helburua (baimena lor tzea edo berri tzea, edota senide bat familian bil tzea). 

7. Ziklo baten amaiera?

Per tsonen lekualdaketa-prozesuak beti izan dira ustekabekoak, eta inten tsitate handiz gertatu
izan dira; hori dela eta, prozesu ulergai tzak dira, nekez kontrola eta antola daitezkeenak.Hortaz,
ez da erraza ziklo horien amaierak edo hasierak zehaztea. Nolanahi ere, barne-migrazioei eta
nazioartekoei buruzko alderdi ba tzuk azalduko ditugu, ez migrazio-prozesu berri baten adierazle
direnak, baina bai joera jakin ba tzuen adierazle.

Espainiako Estatuan, ikus daiteke gobernua ez datorrela bat egungo migrazio-ereduarekin.
Horren adierazle dira erregularizazio-modu iraunkorrei egindako kritikak (esaterako, erro -
tzeagatikoa) eta 2012ko apirilean paperik ez duten  atzerritarrei osasun-arreta izateko eskubidea
ukatu izana. Azken hori bereziki deigarria da, orain arte legez kanpoko immigranteek beti izan
baitute osasun publikoa balia tzeko eskubidea, gobernuan edonor egonik ere.

Bestalde, ahaleginak egiten ari dira langile gaituak erakar tzeko, hori baita lortu nahi den immi-
grazioa; horretan, ordea, lehia handia dago herrialdeen artean, baita Europar Batasuneko kide
direnen artean ere.

Ildo horretatik, 2013ko irailaren amaieran ekin tzaile tzari buruzko legea jarri zen indarrean. Ez
dut aipatuko, baina, arauketa hori oro har,  atzerritartasun-eskubidearekin lotutako eraginak bai-
zik. Izan ere, haren bidez Espainian bizileku-baimena lor tzeko eskubidea aitortu zaie milioi erdi
euroko balioa duten higiezinak erosten dituzten inber tsiogile  atzerritarrei, eta gu txienez bi milioi-
ko inber tsioa egiten dutenei zor publikoan, edota Espainiako enpresetan edo finan tza-
erakundeetan. 

Baina bizileku-baimena lor tzea ez zaie erraztu soilik ekin tzaileei; gaitasun handiko profesionalei
eta enpresa arteko lekualda tzeak egiten dituztenei ere bai; azken horiei, zerbi tzu-prestazio trans-
nazionalen an tzera. Ikuspegi hori agerian jar tzen da legearen atarikoan, hartan adierazten baita
migrazio-politika lehiakortasunarekin lotuta bideratuko dela.Hortik profesional gaituak onar tzea.
Aldi berean, adierazten da immigrazioa herrialdearen barneko lan-merkatuari lotua egon dela,
eta kontuan hartu behar dela zer ekarpen egiten dion herrialdeko hazkunde ekonomikoari.

Eta gobernuek inber tsioak erakar tzeko duten obsesio hori berria ez bada ere, ez da behar bezain-
beste balioe tsi azken urteotan mirari ekonomikoan lagundu duten ehunka mila per tsonaren ekar-
pena. 

Nazioarteko esparruan, mugikortasunak beste ezaugarri ba tzuk ditu: prestazio transnazionalak
aldi baterakoak dira, eta hori zorro tz aplikatuz, ez dakarte alderdi integra tzaileez arduratu beha-
rrik, ez eta familian bildu beharrik ere; hortaz, herrialde har tzaileek ez dute lan-prestazioaren gai-
neko eran tzukizunik hartu beharrik, gizarte-babesaren arloko betebeharrak herrialde bidal tzaile-
ei baitagozkie, eta haiek har tzen baitituzte beren gain jatorrizko herrialdera i tzul tzeak eta berri-
ro finka tzeak sortutako gastuak (STANDING 2013).
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Agian ezinezkoa da aldaketa horiek zenbaterainoko eragina izan dezaketen neur tzea, legegileak
hobeto zehaztu arte,  atzerritartasun-legearen testuaren idazketa berri baten bidez.Baina badiru-
di epe laburrean ez dela bideratuko eskulana erruz har tzea helburu duen immigrazio-
politikarik.Edonola ere, beste faktore ba tzuk kontuan hartuta, badirudi beharrezko tzat jo tzen den
migrazio-maila bat onartuko dela, betiere egungo ikuspegi ekonomikoa eta demografikoa oinarri
hartuta. 

Eskumen autonomikoak. Euskal Autonomia Erkidegoa

Orain arte, migrazioaren fenomenoa azter tzean Europar Batasuneko eta Espainiako Estatuko
legerietako ikuspegiak hartu ditugu oinarri. Horren arrazoiak agerikoak dira: lehen kasuan,
Europar Batasuneko estatu kideetara bideratutako jarduera zelako eta betebeharrak haiei ezar -
tzen zi tzaizkielako, eskualdeei esku har tzeko aukera handirik u tzi gabe; eta bigarrenean, barne-
araudian ezarrita dagoelako eskumen horiek Estatuko Administrazio Orokorrari dagozkiola, kons-
tituzio-banaketan xeda tzen denez (Estatuari soilik dagozkio “naziotasunaren, immigrazioaren,
emigrazioaren,  atzerritartasunaren eta asilo-eskubidearen esparruetako eskumenak”). Bestalde,
1978ko Konstituzioa ida tzi zenean gertatu zen bezala, autonomia-estatutuen jatorrizko idazke-
tetan ere ez zen aurreikusi migrazioaren fenomenoak halako inten tsitate handia izango zuenik. 

Hala ere, hasieratik ikusi zen Madrilgo gobernuak immigrazioaren gaian eskumen osoa izate hori
ez zetorrela bat errealitatearekin: izan ere, autonomia-erkidegoek, foru-aldundiek eta tokiko era-
kundeek hurbiletik bizi zuten fenomeno hori, eta berehalakotasunez hartu behar zituzten beren
gain harekin lotutako alderdietako asko. Izan ere, migrazio-prozesuaren hasieratik, biziki garran -
tzi tsuak diren administrazio-jardunbideak hartu dituzte beren gain, kontuan izan gabe immigran-
teek paperik bazuten edo ez: hasierako arreta eta integrazio-ibilbidea; e txebizi tza-, hezkun tza-,
kultura- eta hizkun tza-politikak; eta osasun-arreta eta gizarte-zerbi tzuena. 

Arauketa-jarduera ere handia izan da. Zenbaitetan, modu esklusiboan egin delako, nazioarteko
legerian babestuz; esaterako, heldurik gabe iri tsi diren adin  txikikoen babesa, edota izatezko
bikoteak onar tzea. Hori lotuta dago, aldi berean,  atzerritartasunarekin lotutako agiriekin. 

Beste ba tzuetan, autonomia-erkidegoen eta tokiko erakundeen jardunbideak zuzenean eragiten
du bizileku-baimena lor tzeko prozesuan: erroldak, erro tzearen eta Espainian hiru urtez egoiliar
izatearen berme gisa; edo diru-sarrerak berma tzeko errenta, baimenak berri tzea errazten duena.

Azkenik, beste jardunbide ba tzuk, Estatuaren eskumenekoak izanik, lurralde bakoi tzeko egoera-
ra egokitu dira: esaterako, lan-politika, eta gizartera tzeko eta lanera tzeko planak eta programak.

Onartu beharra dago alderdi horietan guztietan esku har tze handia izan dela, eta aberasgarriak
eta interesgarriak direla prozesu horretan izandako esperien tziak eta egindako ekarpenak. Agian
ezin esan daiteke autonomia-erkidegoek beren migrazio-politikak egin dituztenik, baina bai aha-
legin etengabea egin dutela errealitate berriari egoki tzeko. 

Ba tzuetan, autonomia-erkidegoek, beren gobernu-organoen edo ba tzorde legegileen bidez,
Estatuko legeriarekin ados ez daudela adierazi izan dute, beren ustez  atzerritarren oinarrizko
eskubideak urra tzen zirelako, eta, hala, Konstituzio Auzitegiak esku hartu behar izan du, aurre-
ko kapitulu batean azaldu dugun bezala. 
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Beraz, Magna Cartak formulazio murriztaile bat ezar tzen badu ere, ezin daiteke migrazio-politi-
ka organo zentraletara soilik mugatu. Aurreko hamarkadaren erdialdera jada, autonomia-estatu-
tuen idazketa berrien edo erreformen bidez ezarritako eskuden tzien barnean, migrazio-politika-
ko alderdiei dagozkienak jaso ziren.

Esate baterako, Kataluniako eta Andaluziako autonomia-erkidegoek beren gain hartu zituzten
hasierako lan-baimenak, lan-arloko jardunbidearekin estu lotuta zeudenak, Estatuko legegileare-
kin koordinatuta. Hala,  atzerritartasun-administrazioari zegokion immigranteen sarrerari buruz
eta bizileku-baimenari buruz ebaztea, baina lan egin ahal izateko eskakizunak bete tzen ziren
ebaztea organo autonomikoari zegokion.

Eskuden tzia horren idazketa ia berdina zen bi kasuetan, baina Kataluniakoari soilik ezarri zi -
tzaion errekur tsoa, Konstituzio Auzitegiak eba tz zezan. Kataluniako Estatutuari buruzko
31/2010 Epaian adierazi zen eskuden tzia hori ematea bat zetorrela Konstituzioan ezarritakoare-
kin, iri tzi ziotelako migrazio-politikaren esparruak Konstituzioko xedapenak gaindi tzen dituela,
eta halaber, Generalitateak egindako baimenen kudeaketan lehentasuna eman zi tzaiola immi-
grantea langile izateari: “Estatuaren eskumenekoa bada, modu esklusiboan,  atzerritarrari immi-
grante den aldetik dagokion araubide juridikoa xeda tzea, eta izaera horrekin zuzenean lotutako
gorabeherei buruz erabaki tzea, Generalitatearen eskumenekoak izan daitezke  atzerritarra
Kataluniako langile izatetik eratorritako jardunbideak.”

Horrekin lotuta, esan daiteke formula hori bera baliagarria izan daitekeela beste estatutu ba tzuen
testuetarako, barnean hartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutua. Horretan, baina, zuhur -
tziaz jokatu behar da, kontuan hartuta zer-nolako eztabaida sortu den Kataluniaren eta Estatuko
gainerako agintari tzen artean, esparru autonomikoaren antolaketari buruz, eta ikusirik askotari-
ko aldagaiak aipatu direla eta hainbat proposamen atera direla mahaira. 

Beste alderdi ba tzuei begira, komeni da zenbait aukera azter tzea, egungo esparruaren barnean
bada ere. A tzerritartasun-legearen 2 ter artikulua, immigranteen integrazioari buruzkoa, nahiko
arau irekia da alderdi askotan, hala nola hizkun tzarekin eta lanera tzea erraztearekin loturikoetan;
hortaz, bide ematen du nork bere ekimenak zehazteko. 

Eta, bestalde, autonomia-erkidegoetako organoen, foru-aldundien eta tokiko erakundeen jardun-
bideek, koordinazio-prin tzipioarekin bat garatuz, garran tzi berezia izan behar dute. Izan ere, erro -
tzeari edo baimenen berri tzeari buruzko  txostenak ez lirateke gomendio hu ts gisa hartu behar,
eta garran tzi berezia eman beharko li tzaieke euskal erakunde publikoek sustatutako gizartera tze-
eta lanera tze-planei, haien helburuak ere lotuta baitaude administrazio-egoera arauzkoa lor -
tzearekin.

Ildo horretatik, izan dira esperien tzia ba tzuk: lanera tzea errazteko udalek edo mankomunitateek
egindako kontratazio zuzenak, garai hartan Estatuko Administrazio Orokorrak normaltasunez
hartu zituenak. 

Migrazioaren fenomenoa interpreta tzean, gizarte bakoi tzak immigranteekiko tratuan izandako
esperien tziak hartu ditu abiapuntu. Esperien tzia horiek askotarikoak izan dira, eta zenbaitetan,
desberdintasun-egoera bidegabeei eusteko balio izan dute; hala dirudi eragin kolonialari errepa-
ratuz gero, edota Estatu ba tzuen eraikun tzari, odol-loturak lehene tsi baitira, herritarren a -
txikimenduaren gainetik. Beste ba tzuetan, aldiz, esperien tzia horiek lagungarriak izan daitezke
gaur egungo errealitatea modu integra tzaileago batean interpreta tzeko.
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Gure autonomia-erkidegoa ez da salbuespen bat horretan, eta badira bi alderdi bereziki aipaga-
rriak direnak. Batetik, euskal herritarrek ere emigratu behar izan dute une jakin ba tzuetan, zen-
bait arrazoi dela medio, joera hori orokorra izan ez bada ere. Emigrante haiei eman zi tzaien tra-
tua eta izan zituzten zailtasunak aztertuta, gaur egungo errealitatean aplikagarriak izan daitez-
keen ondorio ba tzuk atera daitezke.

Bestetik, Penin tsulako hainbat eremutatik 1960ko hamarkadan iri tsi ziren immigranteen inte-
grazioa ere beste aurrekari bat da; prozesu haren emai tza da, hain zuzen, gaur egungo
gizartea.Prozesu horretan arazoak ere izan ziren arren, esan daiteke gerora euskal herritar izate-
aren sentimendu kolektibo bat garatuz joan dela, herritarren ezaugarri komun gisa, jatorria edo
abizena edozein delarik ere. Eta egokia li tzateke bat-egite horretarako bide eman zuten tresnak
azter tzea; garai hartan, egoera hori bitarteko sozialen bidez bideratu zen batik bat, ez hainbeste
erakundeen ekimenez.

Eta azkenik, bada beste ezaugarri garran tzi tsu bat, gure memoria kolektiboaren parte dena: krisi
garaietan emandako elkartasunezko eran tzuna, ekin tza zeha tzen bidez gauzatua. Duela gu txi
onartu zen eskubide sozialen gutuna (horren harira, legegin tzako herri-ekimen bat abiatu zen
Eusko Jaurlari tzan). Gutun horrek gu txieneko diru-sarreren legearen aldaketa ekarri zuen, eta
agerian jarri zuen, 1990eko hamarkadako krisi ekonomikoaren ostean, herritarren borondatea,
egoera ahulenean zeuden per tsonak baztertuta ez uzteko. Legegin tzako herri-ekimen horren
aurretik eta ondoren izan da Euskal Autonomia Erkidegoan bertako babes-sistema uniber tsal bat
ezar tzearen aldeko tradizioa.

Faktore horiek kontuan har tzeak berekin dakar ez izatea beldurrik, pen tsatuz erakarpen-efektu
bat sortuko duela Euskal Autonomia Erkidegoak integraziorako beste lekuetan ez dauden tresna
ba tzuk abian jar tzeak edo lehendik zeudenak irmo aplika tzeak. Izan ere, efektu hori oso lausoa
da, eta gu txiespen-adiera du, zalan tzarik gabe (bada, ez al dago lotuta efektu hori faktore kon-
plexu askorekin, lotuta daudenak jatorrizko lekuan ematen zaien tratuarekin eta harrera-herrial-
dean lor tzen duten estatusarekin?). Beraz, badirudi ez dela abiapuntu egokia naziotasunaren ara-
bera eskakizun desberdinak ezar tzea, edota herrialdean egoiliar gisa bizi izandako aldiak ezar -
tzea, horrek babes-sistema balia tzeko eskubidea mugatuko bailuke. Azken finean, oinarrizko
eskubide horiek aitor tzea modu kolektiboan geure gain hartu ditugun betebeharren ondorio baino
ez da.

Eta badira beste alderdi ba tzuk oraindik ere aztertu ez direnak, baina lehenago edo geroago
heldu beharko zaie haiei ere; esate baterako, mugimendu hori gizarteari egoki tzea, kontuan har-
tuta hizkun tza-testuinguru desberdinak daudela, bai eta pluraltasuna ere, besteak beste helbu-
ruetan. Aztertu beharreko beste alderdi bat immigranteen kolektiboaren parte-har tze politikoa
bidera tzeko modua izango li tzateke, ez dadin mugatu boto-eskubidera soilik. 

Migrazio-eskubidea zorigai tzezko garaietan. Metamorfosiaren beharra

Etorkizunean izango duguna herrialde arraro bat bada, Josep FONTANAren liburuaren (2013)
izenburuak iradoki tzen duen moduan, ez da erraza aurreikuspen fidagarririk egitea; areago, kon-
tuan hartuta migrazio-mugimenduak ezin daitezkeela aurreikusi. 
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Hala ere, azpimarra di tzagun une honetako oinarrizko bi premisa. Per tsonek ez diote u tziko auke-
ra eta ikuspegi berrien bila mugi tzeari; gatazkak ez dira ari gu txiago tzen, eta gero eta ondorio
agerikoagoak dituzte herritarrengan; eta langile gazteak har tzeko arrazoiak ez dira desagertu.
Baina horrek ez du esan nahi migrazioaren fenomenoa egokitu behar ez dugunik.

Lehenik eta behin, immigrazio-politikaren euskarri ideologikoa ekonomia-sektore jakin ba tzuetan
lanera tzearen beharra izan da. Eta horrek zehaztu du, teorian praktikan baino gehiago, immigran-
te-kopuruaren gehieneko muga, bai eta haien jatorria ere. Enplegu gu txi dagoenean, ordea, zaila
da argudio horri eustea. Horren ondorioz, herrialdeko naziotasuna dutenen eskulanari lehentasu-
na emateko prin tzipioak garran tzi handiagoa hartu du, egoera ekonomikoa ona zen garaian baino. 

Bigarrenik, horrekin estu lotuta dago lanerako eskubidea ere. Garai batean egoera ahulenean
zeudenak babestearen ikuspegia aldatu egin da, ekonomia harrapari honen testuinguruan, eta
etengabe ari dira sun tsi tzen arlo horretako bermeak. Horren adibide dira erregulaziorik eza, aldi
baterako enpleguaren areago tzea, lan-baldin tzak kaskartu izana, negoziazio kolektiboko fun -
tsezko alderdiak galdu izana, eta gizarte-babeseko baliabideen murrizketa, hala nola pen tsioena.
Immigranteen kolektiboak gertutik bizi izan ditu egoera horietako ba tzuk. Gaur egun, ordea,
beste ezaugarri ba tzuk dituzten langileek ere paira tzen dituzte; izan ere, lan-kontratudun langi-
leen eskubideak ere murriztu egin dira, lan-baldin tzak maila baxuenekoekin parekatuz. 

Hirugarrenik, immigranteak enplegua gal tzen ari dira, eta horrekin batera, herrialdean gera tzeko
behar dituzten agiriak ere bai. Immigranteen langabezia-tasak beti izan dira harrera-herrialdeko
biztanleenak baino handiagoak, eta ez dute hein berean izan familia-sarearen eta gizarte-sareen
babesa. Ezarritako kotizazio-aldiak bete ezin dituzten immigrante askok ezin dituzte lan-baime-
nak berritu, eta horrek eraginda legez kanpoko egoeran gera tzeko arrisku handiagoa dute, bai
langileek, bai familian bildutako senideek. 

Laugarrenik, egoera horrek eskubideak gal tzea dakar, hezkun tza- eta osasun-arloan adibidez, bai
eta prestazioak ere. Neurri murriztaileek biztanleria osoari eragiten badiote ere, are eragin zuze-
nagoa dute agiriak ez dituztenen edo galdu dituztenen kasuan; eta, hala, legezko egoeraren eta
legez kanpoko egoeraren artean gero eta muga handiagoa eta sakonagoa, gaindiezinagoa, dago-
ela senti tzen dute. 

Hala ere, ez dirudi immigrante-kopuru handi bat jatorrizko herrialdera i tzul tzearen hipotesiari eu -
ts dakiokeenik. Izan ere, immigrante gu txiago sar tzen da Espainian, baina krisia beren jatorriz-
ko herrialdeetara ere iri tsi da, eta kontuan hartuta gure ingurunean jada eratu dituztela lotura
eta harreman ba tzuk, ez dirudi i tzul tzeko pizgarririk dutenik, kasu gu txi ba tzuk salbue tsita.

Era berean, ezin pen tsa daiteke beste biztanleria-mugimendu ba tzuk gertatuko ez direnik.
Haietako ba tzuek hurbiltasunagatik emigratuko dute (Europar Batasunarekin bat egin ez duten
ekialdeko herrialdeetatik). Baina beste milaka per tsona etengabeko gatazketatik eta jazarpene-
tik ihesi iri tsiko dira; haiek dira, zen tzu her tsian, errefuxiatuak. Eta migrazio-mugimendu horrek
ez dirudi etenik izango duenik, bidaian zehar tragedia ikaragarriak gerta badaitezke ere. Eta
horretarako ez da nahikoa giza pasabide bat era tzea; beharrezkoa da legeria-bitarteko guztiak
balia tzea, asiloa eska tzen dutenen esku jar tzeko.

Migrazioari buruzko egungo ikuspegiari eusten bazaio, ordea, ez dirudi batere erraza irtenbideak
bila tzea. Izan ere, enplegua izatea estu eta automatikoki lotu da bizileku-baimena izateko esku-
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bidearekin, baina krisiak iraun bitartean gu txienez, lotura hori bertan behera u tzi beharko li -
tzateke. 

Hortaz,  atzerritartasun-legearen zenbait alderdi berrikusi beharko lirateke. Batetik, beharrezkoa
da migrazio-lege bateranzko bilakabidea susta tzea, krisi-egoeran integrazioa eta babesa areago -
tzeko bitartekoak ezarriz, eta diskriminaziorik eza berma tzeko politikak abiaraziz, irmotasunez,
administrazio guztien aldetik.

Bestetik, ikuspegi juridikotik ezegonkorrak diren egoerak amaiarazi behar dira, eta migrazio-poli-
tiken kontrol- eta her tsadura-bitartekoak arautu. Esate baterako, ez da egin barnera tze-zentroei
buruzko arauketarik. Zentro horietan, askatasun-eskubideaz gabe tzen dira  atzerritarrak, kanpora -
tze agindua betearazi bitartean, eta, beraz, bermerik gabeko egoera batean gera tzen dira, arau-
hauste administratibo soil bat egin arren. 

Amai tzeko, legegileak kontuan hartu behar du legez kanpoko egoerei aurre egiteko politika baka-
rra ez dela zertan kanpora tzea izan. Auzitegi Gorenaren epaiak aztertuz gero, ondoriozta daiteke
agiriak ez izateagatik isun bat jarri beharko li tzatekeela, eta ez kanpora tze-agindua, kontrako
beste faktorerik ez badago behin tzat. Hortaz, immigranteek agiriak lor tzeko formulak bilatu
beharko lirateke, beste hainbat  atzerritarren egoera ezegonkorra gaindi tze aldera: izan ere, gerta
daiteke per tsona horietako askok erregularizazioa lor tzeko eskakizunak ez bete tzea, baina aldi
berean ezinezkoa izatea kanpora tze-agindua ezar tzea, familia-, gizarte- edo lan-harremanak gara-
tu dituztelako.

1. Aniztasuna eremu publikoan

Fun tsezko beste alderdi bat gizartearen aniztasuna da: gero eta gehiago, askotariko ohiturak ari
dira sor tzen gizartean, bai eta erlijio-ikuspegi gehiago ere, eta hori agerian jar tzen da sinbologian
eta adierazpideetan ere.

Hein batean, bada desberdina denarenganako toleran tziazko jarrera: dena den, horretan eragin
handia dute komunikabideek eta joera politiko ba tzuen mezuek.Hala ere, bada joera esangura -
tsu bat, egoki jokatu ez dugula adierazten duena, eta ikerketa guztiek ondorioztatu dutena: beste
kolektibo ba tzuen artean, bazterketa-mailarik handiena paira tzen dutenak direla arabiarrak (erli-
jio-ikuspegiagatik eta nazioarteko testuinguru konplexuagatik) eta ijitoak.

Erakunde ba tzuk temati saiatu dira eremu publikoen erabilera arau tzen. Hori dela eta, Auzitegi
Gorenak bere ikuspegia eman behar izan zuen joan den 2013ko o tsailean, Lleidako Udalaren
ordenan tza bati buruz. Ordenan tza hark eremu edo eraikin publikoetan per tsonak identifika tzea
eragozten duten osoko beloa eta bestelako jan tziak erabil tzea debeka tzen zuen. 

Kasu horretan, Auzitegi Gorenak arauketa baliogabetu zuen, iri tzi ziolako janzkera hori lotuta
dagoela erlijioarekin, eta udal-ordenan tza baten bidez ezin direla hartu erlijio-askatasunaren
eskubidea muga tzen eta urra tzen duten erabakiak, eta gainera, ezin zela egiaztatu emakumeen
janzkera hori kanpo-her tsapen baten ondoriozkoa zela. Bestalde, argudiatu zuen debeku horrek
are ondorio kaltegarriagoak izan zi tzakeela, bide eman zezakeelako jatorri edo erlijio horretako
emakumeak i txian sartuta egotera behar tzeko. 
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Azaldutako argudioak kontuan hartuta, badirudi aurrerago ere eramango direla auzitegietara
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekin eta segurtasun publikoarekin zerikusia duten
gaiak: eremu publikoetan egiten diren adierazpenak; gur tza-aretoak zabal tzeko baimenak; edota
merkatari tza etniko deri tzona, hiri-ingurunean jada  txertatuta dagoena, antola tzeko modua.

Beste alderdi bat zerbi tzu eta babes-bitarteko publikoen eskuragarritasuna da. A tzerritarrak gure
baliabide apurrak eskura tzeko mila modutan iruzur egiten digula eta abusatu egiten duela uste
izatea jada hiri-kondaira bihurtu dela esan daiteke, baina ikuspegi hori ez dator bat benetako
egoerarekin. Nolanahi ere, badirudi beste emai tza ba tzuk ematen dituela. Zehaztu beharko li -
tzateke naziotasunak ez lukeela izan beharko zerbi tzu horiek eskuratu ahal izateko baldin tza -
tzailea; areago, kontuan hartuta zerbi tzu horietara jo tzen dutenak familian edo gizartean euska-
rri handirik ez duten per tsonak izaten direla, mul tzo horren barnean sartu beharko lirateke immi-
granteak ere. Adibidez: zen tzuzkoa dirudi udal-hauteskundeetan parte hartu ahal izateko egoiliar
gisa gu txienez bost urtez bizi izana eska tzea, hori herrialdearekiko lotura sendo baten adierazle
izango baili tzateke. Baina badirudi ez dagoela arrazoirik baldin tza hori ezar tzeko e txebizi tza bat
eskura tzeko aukera izateko.

Beraz, ekimen eta zerbi tzu publikoak eskuragarri izateko aukeran uniber tsaltasunaren ikuspegia
 txertatu beharko li tzateke, bereizketarik egin gabe generoagatik, naziotasunagatik edo adminis-
trazio-egoeragatik, eta familia- edo gizarte-euskarririk ez dutenen egoeretara egokituz. Izan ere,
ez dirudi bidezkoa denik immigranteen tzat soilik jardunbide jakin ba tzuk bidera tzea, aldi bere-
an integrazioaren eta elkartasunaren aldeko mezu goresgarri bat zabaldu arren.

Egoera hori ez da ulergarria bertako biztanle ba tzuen tzat, iri tsi berriek nolabait alboratuta u tzi
dituztela senti tzen baitute. Gero eta baliabide urriagoak izateak eztabaida eta gatazka sortu du
biztanle pobreenen artean batik bat, eta zenbaitetan sumindurazko erreakzioak ere eragin ditu.
Agian, gizartean oparotasuna zegoenean gabezia guztiek immigranteei eragiten zietela pen tsa -
tzea ez da ikuspegi egokia. Hain zuzen ere, hazkunde ekonomikoaren garaian, beste biztanleria-
sektore ba tzuek ere ez zuten oparotasun horren onurarik lortu, edota tarte labur batez soilik lortu
zuten.Gai hori, ordea, oso konplexua da, eta beharrezkoa da aurreran tzean ere horri buruzko
gogoeta sakona egitea. Artikulu honetan ezin daiteke bere osotasunean azaldu, baina interesga-
rria izango li tzateke JONES 2012 eta STANDING 2013 lanak arretaz irakur tzea, e txebizi tza
sozialarekin eta prestazio publikoekin loturiko Britainia Handiko esperien tzia ba tzuen berri jaki-
teko, eta egoera horiei buruz hausnar tzeko.

2. Eztabaidak eta hautabideak

Esparru askotatik adierazi da migrazioei buruzko egungo eredua ez dela egokia, eta migranteen
egoerari eta etorkizunari buruzko kezka agertu du hainbatek. Prozesu horri buruz egin den kriti-
ka nagusia da migrazio-politiketako eta  atzerritartasun-legeetako neurri murriztaileak eta
diskrimina tzaileak deshumanizazioa eragiten ari direla pixkanaka. Herrialde har tzaileak, gainera,
harro ager tzen dira beren mugak her tsiki ixten dituztelako. Horren ondorioz, emigranteek egin
beharreko zeharkaldiak askoz luzeagoak eta arrisku tsuagoak dira, eta horrekin batera, mafiek
esku hartu dute, egoera horri etekina atera tzeko grinaz.

Aldi berean, ordea, badira beste elementu komun ba tzuk ere herrialde horietan: asiloari buruz-
ko nazioarteko konpromisoak sendo tzeko eta betearazteko premia; garapenerako lankide tzaren
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kon tzeptua berrikusi beharra; eta herritarren berezko eskubideak immigranteen kolektibo osoari
erabat aitor tzeko eskakizuna, haien administrazio-egoera zeinahi izanik ere. 

Ideia horiek, gainera, lehen adierazi dugun bezala, elkartasunezko jardunbide zeha tzak sortu
dituzte. Hala ere, migrazioaren fenomenoari buruzko beste alderdi ba tzuetan ez dago adostasu-
nik; esate baterako, baliabide ekonomiko gisa duen balioari buruzko ikuspegiak edota harrera-
herrialdeetako gizarteetan duen eraginari buruzkoak ez datoz bat. Egungo migrazio-politika gain-
ditu eta beste hautabide ba tzuk balia tzeari buruz ere ez dago baterako iri tzirik. Horri buruzko
azterlanak, hain zuzen, urriak dira; agian, gaur egungo munduan galdera gehiago ditugulako
eran tzunak baino; batez ere, giza jarduerari buruzkoak. 

Onartu beharra dago immigranteen kolektiboaren aldeko ideiak eta ekimenak asko hedatu dire-
la eta begi onez hartu direla, baina aldi berean maiz adierazi direla mezu xenofoboak eta arra-
zistak; zenbaitetan, argi eta garbi, eta beste ba tzuetan, zolitasunez ezkutatuz. Badirudi ez dela
aurrerapen handirik egin, errealitatea hobeto ezagutu arren eta giza eskubideekin bat datozen
mezu erakargarriak hedatu arren. Eta, hain zuzen, une honetako egoera oreka ezegonkor baten
modukoa da, eta a tzera i tzul tzea ekar dezake.

Ikuspegi horiek laburbil tze aldera, lehenik eta behin per tsonen emigra tzeko eta askatasunez ibil -
tzeko eskubidearen aldeko jarrera nabarmendu nahiko nuke. Gogora dezagun zer zioen
SUTCLIFFEk (2003): “Munduko ekonomia kapitalistaren testuinguruan, ez dago pobrezia
amaiarazteko inolako kezkarik, eta egoera horretan, langileek mugak zeharkatuz askatasunez ibil -
tzeko eskubidea izateak berdintasuna areago tzen du”.

Beste iri tzi ba tzuk ez datoz bat Espainiako Estatuaren hazkunde ekonomikoaren testuinguruan
migrazioari buruz zegoen ikuspegiarekin. Esaterako, VICENÇ NAVARROk (2013) argi eta garbi
egiten du Suedian baliatutako aukeraren alde: lanpostuak bete tzeko behar adina langile ez dago-
enean, emakumeak lanera tzeko pizgarrietan oinarritutako politikaren alde egin dute, baina zalan -
tzan jarri gabe immigrazioaren baliabidea beharrezkoa dela, eta betiere immigranteei eskubide-
berdintasuna aitortuz.

RECIOk (2008) azaldutako azterbidea ere oso interesgarria da: azken urteotako migrazio-proze-
sua zatikatutako eta desberdintasunezko gizarte-eredu baten testuinguruan koka tzen du, eta
adierazten du herrialdean finka tzen diren immigranteei ia ez zaiela aukerarik ematen benetan
integra tzeko; gainera, zehazten du desberdintasuna dagoen egoeretan sor tzen dela, hain zuzen
ere, arrazakeria.

Beste azterbide baliagarri bat NAÏRrek (2010) azaldutakoa da: haren ustez, immigranteak
herrialde garatuetan nahitaez egon beharra, bizileku-baimena ez gal tzeko edo lor tzeko aukera
ken ez diezaieten, oztopo da garapenerako lankide tzari begira, eta zera proposa tzen du: mugi-
kortasun hori jatorrizko herrialdearen nahiz harrera-herrialdearen artekoa izatea, eta horrekin
batera garapenerako lankide tza bidera tzeko estrategia berri bat abia tzea. 

Eta ekarpen bakarrak ez dira horiek. Izan ere, azterlan eta proposamen ba tzuetan, migrazio zir-
kularrak eta an tzeko beste kon tzeptu ba tzuk azaldu dira. Zalan tzarik gabe, hautabide horiek
badituzte arazoak eta mugak (nola bideratu familian bil tzeko politikak, adibidez). Baina gaur
egungo migrazio-politika zen tzugabearen testuinguruan, giza eskubide oinarrizkoenak ere berma -
tzen ez diren egoera honetan, ekarpen horiek arnasberri tzea dakarte nolabait. 
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Hel diezaiegun benetako arazoei ere. Espainiako Estatuan, gizarte- eta ekonomia-eredua ez alda -
tzeko eta hura iraunarazteko helburuarekin bideratu da migrazioaren gaia. Eta badira horren adi-
bide argiak. Adibidez, nekazari tza-ustiapenek ezin izango zuten iraun inola ere nazioarteko mer-
katuan, ez balituzte ezarri halako lan-baldin tza drakoniarrak eta hain soldata eskasak.Beste adi-
bide bat, konplexuagoa, e txeko lanetan eta zain tza-lanetan ari tzen ziren emakumeena da. E -
txekoez ardura tzeko eran tzukizun osoa emakumearen gain uzten zuen estatus maskulinoa zalan -
tzan ez jar tzeaz gain, zain tza- eta arreta-sistema publikoa ezarri beharra eragozten zen emaku-
me immigranteak hartuz beste per tsona ba tzuk zain tzeko, eta horrek, aldi berean, umezur tz
uzten zituen haien jatorrizko herrialdeko senideak. Migrazio-eredu horren oinarri nagusiak ziren
immigranteak berak nolabaiteko egoera ikusezin batean zeudela, lanpostuetan etnien araberako
banaketa zegoela, eta lantokietan bertako langileekiko lehia eragozten zela. Azkenik, immigran-
teekiko toleran tzia bete tzen zuten fun tzioaren araberakoa ere bazen. Gizartean onespen eta pres-
tigio handia duten jardueretan (finan tza-jardueretan, medikun tzan, zien tzien arloan edo tekno-
logia berrien esparruan), begi onez ikusten da  atzerritarrak ari tzea. Baina ez da hala gerta tzen
 atzerritarra ostalari tzako zerbi tzaria, ku txazaina edo e txeko zerbi tzaria baldin bada. 

Faktore material horiek, nire ustez, garran tzi tsuagoak dira kulturaren edo erlijioaren esparruan
kolektibo jakin ba tzuekiko dauden ustezko bateraezintasunak baino. Denbora eta leku gehiegi
eskaini zaio eztabaidagai horri. 

Egia da per tsona asko eta asko lekualda tzen direnean, oso denbora gu txian, gatazkak sor daitez-
keela. Ohikoa da hori, errealitateari buruzko ikuspegiak edota taldeen interesak berak ez direne-
an. Gatazkak, ordea, ez dira  txarrak berez; zenbaitetan, behar bezala bidera tzea lortu denean, ez
dute beste desadostasun ba tzuek baino garran tzi handiagorik izan.Baina, aldi berean, elkartasu-
nezko adierazpen kolektiboak –adibidez, hipotekak ez ordain tzeagatiko kalera tzeak eragozteko–,
baliagarriak izan dira, hein batean, garai  txarretan elkarrekin ekitea posible dela pen tsarazteko. 

Migrazio-eskubideari buruzko ikuspegiak metamorfosi bat behar du. Batetik, ezin da bideratu
kontuan hartuta soilik harrera-herrialdeen behar aldakorrak. Beharrezkoa da jatorrizko herrialde-
etako gizarteekiko enpatia sor tzea, eta garapenerako ereduak errotik alda tzea, bai eta, horrekin
batera, onar tzea garapenerako lankide tza horren alderdi garran tzi tsuenetako bat per tsonek
emigra tzeko askatasuna izatea dela.

Baina harrera-herrialdeko komunitateak ere gogoeta egin behar du, azken urteotako aldaketei
buruz. Horren abiapuntua da onar tzea komunitate horiek ez direla esan izan den bezain homo-
geneoak, eta askotariko gertakarien emai tza garela. Etorkizunari begira, beharrezkoa da immigra-
zioaren baliabidearen eta ongizate-estatuaren egitura sendo tzeko politika publikoen arteko bate-
ragarritasuna bila tzea, edota beste egitura ba tzuk ezar tzea; hau da, testuinguru berri bat era tzea,
lehendik zeuden desberdintasun-egoerez gain ez dezagun beste bat ezarri, naziotasunaren ara-
bera. 

Urte askoan  atzerritartasun-politika diskrimina tzailea izan da; gaur egun, berriz, bertakoak ari
gara paira tzen prekarizazioa bizkor tzen duten formulak. Agian beti egongo da helmuga bat,
Lampedusa bezalako uharte bat; baina ez da ziurra baten bat guri lagun tzera etorriko denik. Hori
da zaharki tzapen programatuaren arriskua. 
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Sarrera

EAEko immigrazioari buruzko aurreko urtekarian, labur-labur, aztertu genuen zer-nolako egoeran
zeuden etorkinak Nafarroan 2010ean. Orduan genioenez, krisialdiak bazituen etorkinengan gai-
nerako herritarrengan zituen ondorio ugari, baina haiek bereziki jasaten ari ziren. 

Hiru urte igaro dira, eta egiaztatu dugu krisialdiaren ondoriorik larrienek (langabeziak, e txegabe -
tzeek, eta abarrek) eta gizarte-gaietan ezarritako murrizketa-neurri ba tzuek (hala nola gu txiene-
ko errenten eta osasun- txartelerako eskubidearen murrizketek) ez dutela izan errukirik egoera
ahulean daudenekin. Are gehiago, susmoa dugu etorkinak ez ote diren jomuga bat.

Horrexegatik jarri diogu kapitulu honi jarri diogun izenburua. Esplizitua da, baina islatu besterik
ez du egiten nola egiten dioten aurre askok egunerokoari Nafarroako gizartearen barruan. Are
gehiago, udalerri ba tzuetan aurreiri tzi edo jarrera diskrimina tzaileak azalera tzen hasi dira etorki-
nen aurka. Hain zuzen ere, hori da Nafarroako Foru Erkidegoan landu behar ditugu gai nagusien
koska. 

1. A tzerritarrei buruzko topikoak eta egiak

Etorkinei buruzko topiko eta zurrumurruak ugari tzeagatik, areagotu egin da gizarte-gaietan eza-
rritako murrizketa-neurri ba tzuen joera; izan ere, herritar guztien tzat dira teorian, baina kasu
jakin ba tzuetan etorkinak izan dira jomuga inplizitua, eta are oso esplizitua. Egoera hori ez da
Nafarroakoa bakarrik, eta, horregatik, komeni da hartutako neurriak gogora tzea eta testuinguruan
koka tzea. Edonola ere, Parlamentuko alderdi gehienek eran tzun egin diote baten bati (hala nola
Estatuak legez kanpoko egoeran daudenei osasun- txartela eskura tzeko oztopoak jar tzeari), eta i -
txaropen-puntu bat da hori gaur egun.

Immigrazioaren eta gizarte-politiken arteko harremana gatazka-iturri da zenbaitetan, informazio
lerratuetan oinarritutako analisi sinplistak direla medio: etorkinen ekarpen positiboa bazter tzeko
joera dago, eta aurreiri tziek diote etorkinek gehiago erabil tzen dituztela zerbi tzuak eta bertako-

Immigrazioa Nafarroan: e tsipenaren eta biziraupenaren
artean
Antidio Martínez de Lizarrondo Artola
Nafarroako Immigrazioaren Behatoki Iraunkorra
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ek desabantailak dituztela etorkinen aldean prestazio jakin ba tzuk eskura tzeko. Ildo horretan,
ongizate-zerbi tzuen ustezko dependen tziaren ideia hedatu da Europan: harekin bat, zenbait
herrialde “ongizatearen imanak” dira, eta etorkinak “erakar tzen” dituzte. Horren ondorioz, beti-
danik, Europan krisialdiak baliatu izan dira prestazio jakin ba tzuk behetik doi tzeko, eta etorki-
nak halako kopla-buruko nabarmen tzat hartu dira maiz, baina, azkenean, murrizketek herritar
guztiengan izan dute eragina. 

Hala eta guztiz ere, ez dago harreman enpirikorik lurralde jakin batean etorkinak izatearen eta
gizarte-politikak aplika tzearen artean. Areago, adibide grafiko batek gezurtatu egiten du ongiza-
teak erakarri egiten duela: erakarri egingo balu, pen tsa tzekoa da etorkinek prestazio jakin ba -
tzuekiko dependen tzia handiagoa izateak eta zerbi tzuak eskuzabalagoak izateak ekarriko lukete-
la etorkin gehiago koka tzea Europako iparraldeko herrialde jakin ba tzuetan eta, gurean, etorki-
nak koka tzea ongizate-mailarik handieneko autonomia-erkidegoetan batik bat. Alabaina, ez da
gerta tzen horrelakorik, egiazko “erakargarria” lana baita: lan bila mugi tzen gara batez ere.

Osasunari dagokionez, apirilaren 20ko 16/2012 Errege Lege Dekretua, Estatuko Osasun
Sistemaren iraunkortasuna berma tzeko eta prestazioen kalitatea eta segurtasuna hobe tzeko pre-
miazko neurriei buruzkoa, onartu izana biziki garran tzi tsua da herritar guztien tzat. Zalaparta
gehien piztu zuen gaietako bat izan zen Erkidegotik kanpokoek osasun- txartela eskura tzeko eska-
kizunak alda tzea; izan ere, aurreran tzean, orain arte ez bezala, Espainiako lurraldean bizi tzeko
baimen baten titular ez direnek ez dute eskubiderik osasun- txartel indibiduala eduki tzeko.

Kasu horretan, nabarmena da hizkun tza makurtu dela etorkinak kopla-buruko bihur tzeko.
Europar Batasuneko herritarrez ari direla, badira esaten dutenak etorkinek osasun-turismoa egi-
ten dutela Espainian eta erreformak Erkidegotik kanpokoengan dituela ondoriorik larrienak.
Murrizketa justifika tzeko, argudia tzen da helburua dela ongizateak ez “erakar tzea”; alabaina,
ongizatea noiznahi izan zitekeen erakargarria, baina inoiz ez da nabaritu –osasun-sistemarik one-
neko herrialdeetako immigrazio-tasak ez dira handiagoak, legezko zein legez kanpoko etorkinak
kontuan hartuta–. Hi tz-erdika aipa tzen da  atzerritarrek gehiegi erabil tzen dituztela osasun-balia-
bideak, baina, egiaz,  atzerritarrak gu txiago joaten dira medikuarengana eta botika gu txiago kon -
tsumi tzen dituzte espainiar herritartasunekoek baino. Hau da, etorkinei egozten zaie osasun-
gastu handia, baina, datu guztiek diotenez, etorkinek osasun hobea dute espainiar herritartasu-
nekoek baino. 

1. taula. Espainiako eta Nafarroako herritarren banaketa 2013an, adinaren eta herritartasunaren arabe-
ra, ehunekotan

Iturria: Espainiako Estatistika Institutua (urtarrilaren 1eko behin-behineko datuak).

Etorkinek osasun-sisteman eragina duten teoria gezurta tzeko ebiden tzia enpiriko nagusietako bat
da etorkinak gazteak direla. Izan ere, gazteek dute iri tzirik onena beren osasunari buruz eta,
horregatik, gu txiago erabil tzen dituzte osasun-zerbi tzuak. Nafarroan, 1. taulak adierazten due-
nez, 65 urtetik gorako  atzerritarrak % 1,9 dira, eta espainiar herritartasunekoak, berriz, % 20,1.
Alde handi hori gizarte-zerbi tzuetako gastuan ere nabari da, gastuaren zatirik handiena erabil -

Herritartasuna 16 urtetik beherakoak 16-44 45-64 65 urtetik gorakoak Guztira

Espainia
Espainiarra 16,0 37,7 27,2 19,2 100,0
A tzerritarra 15,5 58,8 19,2 6,5 100,0

Nafarroa
Espainiarra 16,5 36,0 27,4 20,1 100,0
A tzerritarra 17,6 64,2 16,3 1,9 100,0
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tzen baita oso-oso etorkin gu txi dauden sailetan: mendekotasunean, ezintasunean, eta abarre-
tan.

Orain arte, Nafarroak bazituen eskumenak herritar guztien beharrei eran tzuteko, azaroaren 8ko
Foru Legeak, Nafarroako Foru Komunitatean osasunaren alorrean per tsonek dituzten eskubideei
eta betebeharrei buruzkoak, Estatuko oinarrizko araudia hobetu bai tzuen. Hain zuzen ere,
Legeko 11. artikuluarekin bat, lagun tzaren estaldura uniber tsala zen, eta “Nafarroako udaletan
bizi diren etorkinak ere har tzen ditu, zein den ere haien lege- nahiz administrazio-egoera”.
Alegia, orain arte, Nafarroako araudiak eskubide gehiago onar tzen zituen beste autonomia-erki-
dego ba tzuetakoak baino, baina, hala ere, ez zen nabari legez kanpoko etorkinen fluxuak zeude-
nik Nafarroan. 

16/2012 Errege Lege Dekretua onartu eta gero, autonomia-erkidego ba tzuek erabakiak onartu
dituzte gaiari buruz, baina ez dute hartu jarrera bera. Nafarroan, Parlamentuak (PSNk, Bilduk,
Aralar-NaBaik eta Ezkerrak) o tsailaren 25eko 8/2013 Foru Legea, zeinaren bidez Nafarroako osa-
sun-sistema publikoan doako osasun-lagun tza jaso tzeko eskubidea aitor tzen bai tzaie Nafarroan
bizi diren per tsonei, onartu zuen. Artikulu bakarrak osa tzen du Legea, eta ezar tzen du edonork
duela eskubidea osasun-sistema publikoak lagun tza eman diezaion baldin eta Nafarroako Foru
Erkidegoan bizi dela egiazta tzen badu –aipa tzekoa da Estatuak iragarri duela arauaren kontrako
errekur tsoa jarriko duela Konstituzio Auzitegian–:

“1. Nafarroan bizilekua duten per tsona guztiek dute eskubidea Nafarroako Aurrekontu
Orokorren kargura doan jaso tzeko Nafarroako Foru Komunitateko osasun-sistema publi-
koak emandako osasun-lagun tza oinarrizkoa edo espezializatua, zein ere den haien adina,
nazionalitatea edo lege- nahiz administrazio-egoera.

2. Aurreko ida tz-zatian xedatutakoaren ondorioetarako, ‘bizilekua’ izanen da kredita tzea,
zuzenbidean onartutako edozein modutan, errolda tzea barne, per tsona horren bizilekua
Nafarroako udal batean dagoela, inolako denbora-eperik kontuan hartu gabe”.

Bestalde, hezkun tzari dagokionez, 2013ko polemika nagusia piztu du Estatuak derrigorrezko
hezkun tzaren ondoko ikasketak (uniber tsitatetik kanpokoak –besteak beste, Ba txilergoa eta erdi-
eta goi-mailako prestakun tza-zikloak– eta uniber tsitatekoak –fun tsean, graduak eta masterrak–)
egiteko beka bat eskura tzeko beharrezko batez besteko nota igo izanak. Osasunaren alorrean
bezala, ordea, Nafarroak ez du aplikatu nahi Ministerioak ezarritako irizpidea, eta, hortaz, beka
bat eskura tzeko batez besteko notak nahikoa izan behar du gu txienez lehenengo mailan, ez
6,5ekoa. Liskarra alde batera u tzita, egia esan, eztabaidaren muinean da tzan gaiak eragina izan
dezake ikasle  atzerritarrengan. Izan ere, ELGAk PISA  txostenaren bidez ematen dituen datuek
adierazten dutenez, ikasle  atzerritarren batez besteko kalifikazioak okerragoak dira bertakoenak
baino. Ho ts, Estatuak proposatutako neurriak eta an tzekoek ikasten jarrai tzeko eragozpenak jar -
tzen dizkiete etorkin ba tzuei, eta, alderan tziz, Nafarroan onartutako irizpidea onuragarria da
gizartearen kohesiorako. 

Nolanahi ere, testuingurutik atera tzen baditugu, aurreiri tziak areago hedaraz di tzakete etorkinen
errendimendu akademikoari buruzko datuek. Alabaina, Nafarroako Immigrazioaren Behatoki
Iraunkorrak berriki finan tzatutako azterlan batek ziurta tzen duenez [Cebolla, 2012], baldin eta
familiarteko egoera sozioekonomikoa berdina bada, Nafarroako ikasle etorkinek ez dute inolako
desabantailarik hezkun tzan. Nafarroan ez ezik etorkinak har tzen dituzten gizarteetan finkatuta-
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ko zurrumurru jakin ba tzuk desegiten ditu azterlanak, eta, horregatik, haren ideia nagusiak azal-
duko ditugu jarraian.

Beste autonomia-erkidego ba tzuetan bezala, etorkinen seme-alabek errendimendu arazo bat
dute, haien propor tzioa handiagoa baita mailaren bat errepikatu dutenen artean. Batez ere, badi-
rudi aldea dagoela etorkinen seme-alaben eta bertakoenen artean etorkinen egoera sozioekono-
mikoa okerragoa delako bertakoena baino eta etorkinak denbora gu txian bizi izan direlako
Nafarroan. Bi faktore horiek alde batera uzten baditugu, ordea, balan tzea nahiko ona da oro har,
nahiz eta desabantaila oso nabarmena den talde ba tzuetan; esaterako, afrikarren seme-alabek,
bereziki, errendimendu-arazo larri bat dute.

Ebiden tzia enpirikoek diotenez, ikasle  atzerritarren errendimendua familiarteko an tzeko testuin-
guruetan hazitako bertako ikasleenaren an tzekoa da, eta etorkizunean ba tzuen eta besteen jar-
dunbideak ezberdin tzeko arrazoi bakarra da familien kapital kulturala ezberdina izatea. Gainera,
azterlanak adierazten duenez, Nafarroako Foru Erkidegoan ere jazo tzen da Europako beste
herrialde ba tzuetan dokumentatutako zerbait: “etorkinen optimismoaren paradoxa” delakoa.
Harekin bat, oro har, etorkinen seme-alabek espero dute hezkun tzan egingo duten bidea ez dela
izango bertakoenek egingo dutena bezain handinahia. Alabaina, alde batera u tzita etorkinen
eskolako errendimendua okerragoa dela bertakoena baino eta etorkinen familiak egoera okerra-
goan daudela, egia esan, etorkinek espero dute hezkun tzan egingo duten bidea arrakasta tsuagoa
izango dela klase sozial bereko eta an tzeko errendimendu-mailako bertako ikasleena baino.

Ikerlanarekin bat, Nafarroako eskola-sistemak ez ditu areago tzen etorkinen eta bertakoen arteko
ezberdintasunak: badirudi ikaste txeen ezaugarriak ez direla erabakigarriak etorkinek emai tza
okerragoak izateko. Alegia, Nafarroako eskolek ez dute handiago tzen aldea, etorkinen eta berta-
koen familiak ezberdinak baitira argi eta garbi klasearen ikuspegitik. Bestalde, azterlanak froga -
tzen duenez, etorkinen seme-alaben banaketa ez dago orekatuta Nafarroako eskola-maparen
barruan, ikaste txeen artean, eta badira metaketa-prozesu ba tzuk, eten egin beharko liratekeenak.
Izan ere, nahiz eta metaketak ez dakarren ikasketetan errendimendu  txarra izatea, epe ertain eta
luzean kaltegarria da gizartearen kohesiorako.

2. Krisiaren eragin dramatikoa

Nafarroan osasun- eta hezkun tza-gaiak trata tzeko modua (eta haien eta etorkinak gizartera -
tzearen arteko harremana) i txaropen-puntu bat da, neurri batean edo bestean gizartearen imaji-
narioan sar tzen ari diren beste neurri ba tzuk ez bezala. Adibidez, gizarte-zerbi tzuen esparruan,
pen tsa tzekoa zen eskaria handiagoa izateak ondorioak izango zituela baliabideak eskura tzeko
aukeran eta jendearen iri tzian; hau da, eskaria handiagoa izateagatik gizarte-baliabide jakin ba -
tzuk eskura tzeko murrizketak izango zirela, batetik, eta etorkinak hartu dituen gizartearen zati
batek baliabideak banatu behar izatea arbuiatuko zuela, bestetik. Horregatik, esparru honetan
besteak beste, autonomia-erkidegoek onar tzen dituzten neurri ba tzuek ahari-buru tzat erabil tzen
dituzte etorkinak, oso nabarmenki erabili ere, gizarte-prestazio jakin ba tzuk beste modu batean
plantea tzeko. 

Aldaketaren adibiderik garbiena “gu txieneko errenta” direlakoak dira. Erreformatu egin dituzte
Katalunian, Euskadin eta Nafarroan besteak beste, eta Euskadik eta Nafarroak haiek eskura tzeko
eskubiderik gabe u tzi dituzte “legez kanpoko” egoeran dauden etorkinak eta zorroztu egin dute
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lurraldean bizi tzen emandako gu txieneko denborari buruzko eskakizuna, xedatu baitute hiru eta
bi urtekoa izan behar duela hurrenez hurren –azpimarra tzekoa da “legez kanpokoek” bi autono-
mia-erkidego horietan bakarrik eskuratu zezaketela horrelako prestazio bat, muturreko premia-
egoeretan–. Bada, Nafarroan, gaur egun, inork ez daki zer-nolako eragina izango duen legez kan-
pokoek eta beste ba tzuek prestazioa eskuratu ezin izateak eta, horrenbestez, nola lortuko dugun
bazterketa-prozesuek gora ez egitea. 

Aipa tzekoa da oinarrizko errenta (urtarrilaren 23ko 1/2012 Foru Legea, gizartera tze-errenta arau -
tzen duena, onartu zenetik, gizartera tze-errenta) fun tsezkoa izan dela une jakin ba tzuetan egoe-
ra sozioekonomikoa oker tzeagatiko prozesuak geldiarazteko, zenbait familiak konpen tsazio-
mekanismo tzat erabili baitute; bereziki, etorkin askok, ez baitute beste herrikide ba tzuek duten
familiarteko babes bera. Nafarroako Gobernuak berak SIPPS sistemaren bidez emandako datuek
diotenez, prestazioa har tzen zutenen % 54 etorkinak ziren 2004 eta 2008 artean; 2009 eta
2013 artean, berriz, etorkinen propor tzioa pixka bat igo zen, % 58ra. Bilakaerari dagokionez,
bestalde, 2007an, 2.483 lagunek har tzen zuten oinarrizko errenta, eta, 2013ko ekainean,
7.093k. Prestazioaren zenbatekoaren bilakaera ere oso esangura tsua izan da: 2007an, 6,5
milioi euro banatu ziren guztira eta, 2013rako aurreikuspenen arabera, berriz, 45 banatuko dira.
Azkenik, azter tzen badugu zer profil diren nagusi errenta har tzen duten guztien artean, ikusiko
dugu bi etorkinenak direla: bere ardurapean adingabeak dituen 25 eta 34 urte arteko emaku-
mezko latinoamerikar batena eta bakarrik dagoen 35 eta 44 urte arteko gizonezko magrebtar
batena.

Lehenago aipatu dugunez, datu bat testuingurutik atera tzen badugu, litekeena da zurrumurruak
heda tzea, hala nola  atzerritarrek “prestazioak beregana tzen” dituztela diotenak. Jakina, bere
berezko ezaugarriak direla eta, bazterketa-egoeran daudenek har tzen dute gizartera tze-errenta,
hau da, egoerarik ahulenean daudenek, eta, alde horretatik, krisialdiaren ondoriozko langabezia
fun tsezko faktorea da. Gogoan izan beharra dago 2010eko inkestak hainbat galdera zekar tzala
krisialdia norengan izaten ari zen eraginari buruz [Martínez de Lizarrondo, 2011]. Bada, eran -
tzunek adi tzera ematen zutenez, egoerak ondorio larriak zituen etorkinengan; krisia zer alorretan
kalte egiten ari zi tzaien galdetu, eta inkestari eran tzun ziotenek gai hauek nabarmendu zituzten
besteak beste: lan-baldin tzak okertu izana, % 53,9k; krisiari iskin txo egiteko prestakun tza-
ikastaroak egin behar izatea, % 47,7k; e txeko zorrak handitu izana, % 47,3k; lana galdu izana,
% 36,1ek; eta e txebizi tzaz aldatu behar izana, % 34,9k.

Orain ez dago gaiari buruzko datu eguneraturik, baina krisiak okerrera egin du azken hiru urteo-
tan, eta susmoa dugu askoz ere eragin handiagoa izaten ari dela etorkinengan. Alde horretatik,
krisialdiaren ondorio larriak gehien nabari tzen ari den alorretako bat e txebizi tza da, beren e -
txebizi tza zeukatenen artean batez ere, bankuarekiko zorra ordaindu behar baitute oraindik.
Hipotekak Kaltetutakoen Plataformarekin bat, krisialdia hasi zenetik e txez gabetu dituzten edo
hipotekaren kuotaren bat ordain tzeari u tzi eta zuzenean gil tzak eman dituzten familien erdiak
baino gehiago etorkinak dira Nafarroan; bereziki, latinoamerikarrak, duela 10 urte baino gehia-
go iri tsi zirenak eta e txebizi tza higiezinen burbuilaren gailurrean erosi zutenak. Horregatik, gure
ustez, kontuan izanik higiezinen burbuila eta, horrenbestez, krisialdia bera gizartearen kontrako
iruzur bat izan direla, talderik “engainatuena” etorkinak dira: ekarpen erabakigarria egin zuten
ekonomia hazteko, eta e txebizi tza bat erosi zuten migrazio-proiektua behin betiko finka tzeko,
baina, krisialdiaren ondorioz, dena galdu dute eta, gainera, jasan behar dute inork esatea langa-
bezia haien errua dela eta gizarte-zerbi tzuak eskura tzeko lehiakide direla.
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Langabeziari dagokionez, baliteke krisialdiaren adierazgarri nagusia izatea. Bada,  atzerritarren
langabezia-tasa handiagoa izatea ez da inongo berritasuna. Hala ere, orain gu txi arte,
Nafarroakoa  txikiagoa zen beste autonomia-erkidego ba tzuetakoa baino. Nafarroan zein Estatu
osoan,  atzerritarren langabezia-tasa espainiar herritartasunekoena halako bi zen, baina,
2010etik hona, Nafarroakoaren bilakaera dramatikoa izan da, nabarmen okerragoa gainerako
autonomia-erkidegoetakoa baino. Oro har, aldaketa hainbesterainokoa izan da, non, baldin eta
egoeraren berri ez dakien inork 2007ko eta 2013ko datuak konparatuko balitu, pen tsatuko bai-
luke erreferen tzia ez dela bera. Tamalez, neurri batean behin tzat, egia da: egungo egoera eta
datozen urteotan izango duguna ikusirik, pen tsa tzekoa da beste herrialde batean gaudela.

2. taula. Guztizko langabezia-tasaren bilakaera Espainian eta Nafarroan 2007 eta 2013 artean (lau hiru-
hilekoetako batez bestekoa), herritartasunaren arabera

Iturria: Biztanleria aktiboaren inkesta (2013ko lehen hiruhilekoa), Espainiako Estatistika Institutua.

Are gehiago, bada beste parametro bat krisialdiaren eraginaren berri ematen duena: Gizarte
Seguran tzan alta-egoeran afiliatutako langile  atzerritarren kopuruak behera egin du. Zehazki,
2008ko maia tzean, 32.796 ziren, Nafarroako afiliatuen % 11, eta, bost urte geroago, 2013ko
abuztuan, heren bat gu txiago: 21.122, % 8,5.

Nolanahi ere, nahiz eta aurreikuspenek zioten gerora sortutako legez kanpoko egoerek okerrera
egingo zutela lanpostuen galeragatik, zorionez, ez da gertatu halakorik. Alderan tziz, Espainian
bizi tzeko indarreko  txartela edo erregistro-ziurtagiria duten  atzerritarren kopuruak gora egin du
Nafarroan, pixkanaka. Neurri batean, uztailaren 10eko 1162/2009 Errege Dekretua aplika -
tzeagatik gertatu da hori. Hain zuzen ere, baimenak berri tzea errazagoa izateko zenbait neurri
ezar tzen ditu Errege Dekretuak, eta Erkidegotik kanpokoek baimena berri tzeko eskakizunak mal-
gutu ditu, nabarmen malgutu ere.

Gaur egun, agirien legez kanpoko egoeren kopurua  txikiena da joan den mendearen amaieratik,
hau da, migrazio-fluxua hasi zenetik. Are gehiago, 1. grafikoak adierazten duenez, autonomia-
erkidegoen artean, besteak beste Nafarroan da handiena Espainian bizi tzeko epe luzeko  txarte-
la duten etorkinen propor tzioa –2013ko mar txoaren 31n, erregimen orokorreko baimendun guz-
tien % 81,1 ziren–. Zalan tzarik gabe, datu ona da hori, adierazten duelako zenbateraino kokatu
diren etorkinak gure gizartean eta, era berean, zera esan nahi duelako:  atzerritarrek segurtasun
handiagoa dutela.

Herritartasuna
Guztira

Espainiarra A tzerritarra A tzerritarra (EBtik kanpokoa)
Estatua Nafarroa Estatua Nafarroa Estatua Nafarroa Estatua Nafarroa

2007 7,6 4,3 12,2 7,8 12,6 9,1 8,3 4,8
2008 10,2 5,3 17,5 15,8 18,1 17,0 11,3 6,7
2009 16,0 8,8 28,4 23,2 30,1 26,0 18,0 10,9
2010 18,2 9,8 30,2 23,2 31,7 26,2 20,1 11,9
2011 19,6 10,5 32,8 27,0 34,6 31,2 21,6 12,9
2012 23,1 13,5 36,0 34,2 38,6 38,4 25,0 16,2
2013 25,1 15,9 39,2 43,0 42,3 46,8 27,2 19,0
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1. grafikoa. Espainian bizi tzeko indarreko baimena duten erregimen orokorreko  atzerritarren banaketa,
autonomia-erkidegoaren eta baimen motaren arabera, ehunekotan

Iturria: Immigrazio eta Emigrazio Idazkari tza Nagusia, Immigrazioaren Behatoki Iraunkorra. Egilea: Migrazioen
Andaluziako Behatoki Iraunkorra, 2012ko abenduaren 31ko datuak erabiliz.

3. I tzul tzeko edo geldi tzeko erabakia

Krisialdi betean gauden honetan, horrelako baimen bat eduki tzeak ematen duen egonkortasuna
kontuan hartu beharrekoa da etorkinek erabaki tzeko ea Nafarroatik alde egingo duten edo han
geldituko diren. Gaur egun, oso litekeena da Nafarroako Foru Erkidegoa eta, oro har, Estatu osoa
ez izatea lehen bezain erakargarriak, a tzeraldi ekonomiko batean baikaude. Hala ere, azpimarra -
tzekoa da etorkin gehienek migrazio-proiektuari eu tsi diotela krisialdia gorabehera. Azken datuak
2010eko inkestakoak dira, eta, haiekin bat, Espainian geldi tzeko asmoa zutenen indizea aurre-
ko inkestetakoen oso an tzekoa zen; hain zuzen ere, % 54,1ekoa. Lurraldez alda tzeko prest zeu-
denak, berriz, % 13,2 ziren, zor tzi puntu gehiago 2008an baino –koherentea da, aldi baterako
edo behin betiko i tzuli baino lehen, beste aukera ba tzuk bila tzea Espainiako beste lurraldeetan–.

Nor bere herrialdera i tzul tzea oso erabaki konplexua da, batez ere asmoa bazen migrazio-proiek-
tua nahiko iraunkorra izatea, eta zenbait faktore izan behar dira kontuan horrelako erabaki bat
har tzeko. Besteak beste, begien bistakoa da baldin eta neurri batean lurralde berrian sustraitu
badira eta noren herrialdeko egoera ekonomikoa  txarra bada etorkinak ez direla i tzul tzen masan
nahiz eta lan gabe egon. E tsipena argia da, baina etorkinek badakite hemen hobeto egongo dire-
la beste inon baino, eta, horregatik, ba tzuetan, bizirik irauteko estrategiak har tzen dituzte, bizi -
tzeko baino gehiago, gero eta familia gehiagok ez baitute batere diru-sarrerarik.
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Badirudi iri tzi-egoerak joatera “gonbida tzen” dituela etorkinak zein espainiarrak, baina, egia
esan, joaten direnak gu txiengoa dira, bai zifra absolututan, bai ehunekotan. Espainiako
Estatistika Institutuaren Migrazio-estatistikarekin bat, azken hiru urteotako a tzerrirako migrazio-
saldoak kontuan izanik, Nafarroak eta Espainiak jendea “igor tzen” dute, 2012an batez ere:
Nafarroatik joan zirenen eta Nafarroan kokatu zirenen balan tzearen emai tza negatiboa izan zen
urte hartan, eta Nafarroako biztanleriak 3.747 lagun galdu zituen –Estatu osokoak, berriz,
162.390–; 3.227,  atzerritarrak. Are gehiago, aipa tzekoa da joan egin ziren espainiar herritarta-
suneko 520 lagunen ia erdiak etorkinak zirela, a tzerrian jaioak bai tziren. Bada beste gai nabar-
mengarri bat: a tzerrira joan ziren  atzerritarren artean, gizonezkoen kopurua (2.450) emakumez-
koena (777) halako hiru zen. Bestalde, autonomia-erkidegoen arteko migrazio-saldoari dagokio-
nez, Nafarroak erakarri egiten du oraindik: 2012an, saldoa positiboa izan zen, eta Nafarroako
biztanleria 721 per tsonatan hazi zen,  atzerritarrengatik, 748  atzerritar kokatu bai tziren
Nafarroan; espainiar herritartasunekoen saldoa, berriz, negatiboa izan zen, 27 lagunek
Nafarroatik alde egin bai tzuten –24 a tzerrian jaioak ziren–.

Azkenean, Nafarroako Foru Erkidegoan bizi diren  atzerritarren kopurua % 5 jai tsi da azken bi
urteotan. Esan bezala, migrazio-fluxuaren beherakadagatik eta lurralde-aldaketengatik (nor bere
herrialdera i tzul tzeko edo beste lurralde ba tzuetara alda tzeko prozesuengatik) gertatu da hori,
eta, bereziki, espainiar herritartasuna eskura tzeko prozesuen ugaritasunagatik, a tzeraldiaren
ondorioei aurre egiteko beste estrategia bat baita espainiar herritartasuna eskura tzea. Alde horre-
tatik, 2010eko urtekariak adi tzera ematen zuenez, autonomia-erkidegoen artean, Nafarroan da
handiena espainiar herritartasuna hartu duten etorkinen ehunekoa –gu txi gorabehera, Nafarroan
bizi diren etorkinen bosten batek hartu du espainiar herritartasuna–.

3. taula. A tzerritarren ehunekorik handieneko Nafarroako udalerriak eta magrebtarren ehunekoa
 atzerritarren artean 20102an

Iturria: Espainiako Estatistika Institutua (urtarrilaren 1eko datuak, 1.000 biztanletik gora dituzten eta  atzerritarren
ehunekoa biztanleria osoaren % 10etik gorakoa den udalerriei buruzkoak).

2013ko urtarrilaren 1ean, 67.714  atzerritar bizi ziren Nafarroan, eta, 2011n, berriz, 71.600.
Gaur egun, Nafarroako Foru Erkidegoko biztanleen % 10,5  atzerritarrak dira. A tzerritarren arte-
an, herritartasun hauetakoak dira nagusi: marokoarrak – atzerritarren % 16,2 marokoarrak dira–,
errumaniarrak –% 11,2–, bulgariarrak –% 10,6– eta ekuadortarrak –% 7,8–. Bestalde,
 atzerritarren % 55 Iruñean eta Iruñerrian bizi dira –Iruñean eta Iruñerrian bizi diren nafarren
ehunekoa an tzekoa da–. Alabaina, zifra erlatibotan, Nafarroako Foru Erkidegoko hegoaldean
 atzerritar gehiago daude, Tutera aldean eta Erribera Garaian bereziki: Tutera aldean, immigrazio-
tasa % 16,2koa da, eta, Erribera Garaian, berriz, % 14,2koa. Azkenik,  atzerritarrek udalerri

Postua Udalerria A tzerritarren % biztanleriaren barnean Magrebtarren %  atzerritarren artean
1 Castejón 24,0 72,6
2 Alesbes 21,8 63,4
3 Corella 19,8 33,5
4 Cintruénigo 19,5 44,3
5 Larraga 19,5 54,4
6 Funes 19,4 71,3
7 Cadreita 18,6 62,5
8 Fitero 18,3 81,0
9 Milagro 18,1 36,1
10 Caparroso 18,0 33,9
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hauetan osa tzen dute ehunekorik handiena biztanleriaren barruan: Castejónen, % 24;
Alesbesen, % 21,8; Corellan, % 19,8; Cintruénigon, % 19,5; eta Larragan, % 19,5. 

A tzerritarren lurralde-banaketa erakustea biziki garran tzi tsua da fenomeno hau azter tzeko. Esate
baterako, 2012an, 1.000 biztanletik gora dituzten eta  atzerritarren ehunekoa biztanleria osoa-
ren % 10etik gorakoa den hamar udalerrietatik bedera tzi Ebro ibaiko korridorean zeuden,
Erriberan –bestea Larraga zen, Erdialdean–. 

3. taulan bada beste datu bat fun tsezkoa dena zenbait egoera uler tzeko: magrebtarren ehunekoa
udalerri bakoi tzeko  atzerritarren artean. Izan ere, Nafarroako Foru Erkidegoan bizi diren
 atzerritarren bosten bat Marokokoa edo Aljeriakoa da, baina ehunekoa askoz handiagoa da tau-
lako udalerri gehienetan, eta % 80koa ere izan daiteke. Beste udalerri ba tzuetan ere (hala nola
Fal tzesen, Funesen eta Andosillan), udalerri bakoi tzeko  atzerritar guztien % 70etik gora dira
magrebtarrak.

Udalerriren batean gatazka nabarmenen bat izan da bertakoen eta magrebtarren artean, magreb-
tarren kontrako aurreiri tzi eta jarrera diskrimina tzaile jakin ba tzuk azaleratu direlako neurri bate-
an. Horregatik, beharrezkoa da oso adi egotea, krisialdiak jendearen alderik ilunena ager tzen
baitu zenbaitetan eta, gainera, magrebtarrak izan baitira betidanik bertakoen aurreiri tzien jomu-
ga nagusia.

Sarreran esan bezala, horixe da orain landu behar dugun koska. Nolabaiteko gatazka sorrik bada-
go, ezer ez egin eta beste alde batera begira tzea edo gatazkarik denik uka tzea nabarmen arrisku -
tsua da bizikide tzarako eta gizartera tzerako. Hori dela eta, ez dugu uler tzen gizartera tze-
politiketarako inber tsioak behera egin izana –adierazgarri nagusia da Etorkinak Har tzen eta
Gizartera tzen eta Hezkun tza Indar tzen Lagun tzeko Fun tsa desagertu izana. 200 milioi euro ere
bideratu izan dira Fun tsera, autonomia-erkidegoen artean bana tzeko, eta hura desagertu izanak
ondorioak izan ditu Nafarroan horrelako jarduerak planifika tzeko, jakina–.

Auzo, herri eta hirietan bizi gara, eta han ditugu harremanak; han gara tzen dira gizartera tzea
errazagoa izateko edo hura galarazteko baldin tzak. Ikuspegi politiko eta sozialetik, sen -
tsibilizazioa da etorkinak diskrimina tzen ez dituen gizarte bat eraiki tzeko landu beharreko espa-
rru nagusia, eta, horregatik, tokian-tokian nolanahiko ekin tzak egitea da intoleran tziaren eta dis-
kriminazioaren aurkako botika nagusia; gainera, aldi berean, udalerriek gizartearen kohesioa
areago tzeko ezar tzen dituzten politikak susta tzen ditu horrek.

Gaur egun, arrisku nagusia da gizartearen barruko gu txieneko loturak haustea. I txuraz, gizartea-
ren josturak ez dira hau tsi, baina egoera honetan badira gauza ezezagun ba tzuk, eta ikusteko
dago ebaztea lortuko dugun. Azken batean, oparoaldi ekonomikoak bide eman zuen etorkinak
pixkanaka gizartera tzeko. Bada, a tzeraldian gauden honetan batez ere, beharrezkoa da gizartea-
ren kohesioa areago tzeko estrategia adimen tsu eta erreaktiboak aplika tzea. Baliteke eraginkorrak
izatea, edo ez, baina, egun, inoiz baino beharrezkoagoak dira.
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Urtekari honen 2010eko edizioan Andaluziako immigrazioari buruz argitaratu ziren oharren hari-
ra, krisi luze eta sakon honek jatorriz  atzerritarra den biztanleriarengan izan duen eragina azal-
duko dut orrialde hauetan. Lehenengo ondorioetako bat da, komunikabideetan askotan aipatu
dena, immigrazio-fluxua moteldu egin dela eta, aldiz, emigrazio-mugimenduak hazi; dena den,
eskura ditugun datu-iturrien bitartez ia ezin da an tzeman mugimendu horien tamaina zenbate-
koa den. Espainian (eta zehazki, Andaluzian) jarrai tzen duten etorkinei dagokionez, zer nolako
ondorioak izan ditu krisiak haiengan? Horri buruz, lan- eta administrazio-esparruaren gaineko
zer tzelada ba tzuk emango ditut, baita immigranteen eta bertakoen arteko bizikide tza-arauei
buruzkoak ere. Kontuan hartutako aldiak krisiaren lehenengo bost urteak har tzen ditu (hau da,
2008-2012 bosturtekoa); alderaketetarako, kontuan har tzen dira hedapen-zikloaren azken urte-
ko zenbatekoak ere.2

Uzkur tzen ari den lan-merkatura egoki tzea

Hasieran, krisi ekonomikoak eragin “sun tsi tzailea” izan zuen Andaluziako etorkinen lan-egoeran,
eta horrela adierazi genuen bere garaian (2011: 254). Enplegu-tasak eror tzeaz eta langabezia-
tasak azkar hazteaz gain, batez ere, “hirugarren herrialde” deitutako etorkinen artean (hau da,
Europar Batasuna osa tzen ez duten estatuetako herritarrak), a txikitako enpleguaren (hau da, sun -

Andaluziako etorkinen egoera, bost urteko krisiaren
ostean
Sebastian Rinken
OPAMeko (Migrazioen Andaluziako Behatoki Iraunkorra)1 zuzendari teknikoa
eta IESA-CSICeko (Gizarte Ikerketa Aurreratuen Institutua) zien tzialari
titularra

1OPAM, gaur egun, Andaluziako Juntako Justizia eta Barne Sailari dagokion Migrazio Politikak Koordina tzeko
Zuzendari tza Nagusiaren proiektua da. 2007tik, IESA-CSICeko talde espezializatu bat ardura tzen da Behatokiaren
kudeaketaz, Juntaren eta CSICen arteko bi lankide tza-hi tzarmeni jarraiki (2007-2010 eta 2011-2013 aldiak har -
tzen dituzte, hurrenez hurren).
2Behatokiaren gune digitalean (www.juntadeandalucia.es/justiciaeinterior/opam/), eskura dauden informazio-pro-
duktuen sorta zabaletik nabarmendu behar dira, testu honen ikuspegia an tzemate aldera, 2008az geroztik egiten
ari garen urteko  txostenak; lerro hauetan, batez ere, 2012ko argitalpeneko “Andalucía e Inmigración”  txosteneko
datu eta hausnarketei lo tzen na tzaio. Eskerrak eman nahi dizkiot Marisol Escobarri, testu honen idazketa optimiza -
tzeko egindako ekarpenengatik. 
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tsitu ez ziren lanpostuen) kalitateak nabarmen egin zuen okerrera. Ondorioz, areagotu egin zen
lan-merkatuaren segmentazioa eta immigranteek goranzko lanbide-aldakortasunean izan zi -
tzaketen aukera urriak desagertu egin ziren. 

Bost urteko krisiaren ostean, hasierako diagnostiko hori zehaztu egin behar da puntu gako bate-
an:  atzerritarren biztanleriak berreskuratu egin du Andaluziako okupatu guztiekiko pisu erlatiboa,
krisiaren aurretik izan zuena. Biztanleria Aktiboaren Inkestaren (BAI) kalkuluen arabera, apur bat
hazi egin da  atzerritarren propor tzioa biztanleria okupatuaren guztizkoarekiko (2007 amaieran
%10,5 izatetik, bost urte geroago %11 izatera igaro da); aurkikun tza hori aipagarria da, ez bere
neurriagatik (oso  txikia), baizik eta, gaur egungo egoeran, uste izango genukeen joeraren aurka-
koa delako. Era berean, 2008an andaluziar langabetuen artean  atzerritarren propor tzioak igoera
handia izan arren, 2012rako, 2007an izandako maila berera jai tsi zen ia (%11,5; ikus 1. grafi-
koa); gainera, lan aldetik aktiboa den biztanlerian  atzerritarrek duten propor tzioaren oso an tze-
koa da zenbateko hori (%11,2). Bestalde, Gizarte Seguran tzaren estatistikek adierazten dutenez,
afiliatutako  atzerritarren kopurua hazi egin da, bost urteko krisiaren ondoren, eta hedapen-ziklo-
aren amaierako propor tzioa ere gainditu egin du apur bat.3

Azpimarragarria da, etorkinen enpleguak nolabaiteko susperraldia izan duela Andaluzian (eta
batez ere, a tzerriko herritartasuna duten per tsonen enpleguak), baina zenbaki erlatiboetan soil-
soilik. Zenbaki absolutuetan, egoera okertuz joan da bosturteko osoan zehar; enplegu-sun -
tsiketaren erritmoak soilik izan ditu gorabeherak. Osorik hartuta, 2008-2012 aldian, okupatuen
galera 3,5 milioikoa da estatu mailan, eta 600.000tik gorakoa Andaluzian. Testuinguru horre-
tan,  atzerritarrek jakin dute 2008an jasandako okupazioaren murrizte neurrigabea geldi tzen
(baita alderan tzika tzen ere) enpleguak osotasunean izandako uzkur tze-erritmoarekin alderatuta.
Hain zuzen, arestian aipatutako berreskura tze erlatiboaren gakoetako bat izan da, azken urtee-
tan, espainiar herritartasuna duten andaluziarren artean enpleguak izandako bilakaera oso  txa-
rra. Estatu osoan  atzerritarren eta espainiarren langabezia-tasaren artean hamar puntuko aldea
dagoen arren, Andaluzian, alde hori bost puntutik beherakoa da, gaur egun; maila bera dute
eskualde mailako espainiarren langabezia-tasak (%35 gu txi gorabehera) eta estatu mailako
 atzerritarrenak.

Zen tzua izateko xehetasun horiek behar dituen arren, ezinbestekoa da  atzerritar biztanleriaren
egoera erlatiboa neur tzea (kasu honetan, langabeziarekikoa), har tzen dituen gizartearekin etorki-
nak zenbateraino bat egiten ari diren azter tzeko. Neurketa estatistikorako, etorkinen gizartera -
tzearen azterketa egiteak, etorkinek zenbait parametrotan lortutako mailak espainiarrenekin
aldera tzea eska tzen du, ezinbestean. Egia esan, espainiar eta  atzerritar biztanleriaren langabe-
zia-tasa an tzekoa izatea ez da batere lasaigarria gizartera tze-prozesuaren ikuspegitik; besteak
beste, lan-merkatuaren egoera hain lazgarria izanik, bertakoen artean, baliabideen eskasiagatik,
konparaziozko bidegabekeria eta lehia per tzepzioak ezar tzeko arriskua handiagoa izan daitekee-
lako. Hala ere, ezin uler daiteke etorkinen kolektiboaren gizartera tzea bertakoekiko an -
tzekotasun-maila kontuan izan gabe; ez ohitura eta bizimoduetan (gizarte plural eta pluralista
batean, horiek gero eta desberdinagoak izan behar lukete), haien gizarte-egituraren fun tsezko
parametroetan baizik. 

3Informazio xeheagoa nahi izanez gero, ikus “Andalucía e Inmigración 2012” (OPAM, 2013)  txosteneko datuen
sintesia. 
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1. grafikoa. Biztanleria osoaren langabezia-tasa (eskuineko eskala) eta langabetu  atzerritarren ehunekoa
langabetuen guztizkoarekiko (ezkerreko eskala). Andaluzia, 2007-2012

Iturria: BAI, EIN. Egilea: OPAM.

Jarraitu baino lehen, hiru zehaztapen bilakaera-datu horien inguruan. Lehenik eta behin, gazte-
ak izan ziren okupatuen galera neurrigabea benetan jasan zutenak, herritartasuna gorabehera:
35 urtetik beherako per tsonenak ziren sun tsitutako 20 lanpostutik 19. Egiaztapen hori ez da
Andaluziarako soilik, Espainiako lan-merkatu osorako baizik (ikus 2012ko OPAM); beraz, krisia-
ren kostu soziala guztiz bideratua dago krisiaren goreneko puntuan oraindik lan-munduan sen-
dotasunez sar tzea lortu ez zuten kohorteetara. Bigarrenik, estatu mailan, jaisten ari da
 atzerritarren pisua biztanleria okupatuaren guztizkoarekiko: 2009az geroztik, Gizarte Seguran -
tzako erregimen orokorreko afiliatuen artean, ia puntu eta erdi murriztu da haien propor tzioa
(ikus OPAM, 2013b); an tzeko murrizketa ikusten da, okupatu  atzerritarrei buruz BAIk egindako
kalkuluetan. Ikusi egin beharko li tzateke, murrizketa hori enpleguaren galera-erritmo handiago-
agatik den ala hazten ari den naturalizatutako langileen bolumenagatik. Izan ere, alderdi horrek
garran tzia handiago du estatu mailan Andaluzian baino, latinoamerikarren kolektiboaren (bizile-
kuagatik nazionaliza tzeko joera handiena duena) lurralde-banaketaren ondorioz. Eta hirugarre-
nik, oraindik ere alde handiak daude etorkinen azpitaldeen artean: lan-egoeraren bilakaera oso
 txarra jasaten ari dira jatorriz afrikarrak eta EB-2koak direnak. 

Hemen landu beharreko harira i tzulita: lan-aukeren aldetik egoera oso  txarra daukagun honetan,
zer estrategia ari ote dira abiarazten Andaluzian bizi diren langile etorkinak, enplegagarritasuna-
ri dagokionez “goiari nahiko ondo eusteko”? Dirudienez, erresisten tziarako gaitasun hori, batez
ere, baldin tza okerragoak dituzten lanpostuetara a tzera egitean da tza. Zen tzu horretan, nekazari -
tza-arloko okupatuen artean  atzerritarrak gero eta gehiago izatea zan tzu argia da; kontuan izan
behar da, arlo horretan ohikoak direla lan-baldin tza eskasak eta soldata baxuak. 2007ko amaie-
raz geroztik, Andaluziako nekazari tza-lanpostuetan a tzerriko herritartasuna duten per tsonen
propor tzioa ia bikoiztu egin da, %28koa izatera iri tsi arte; horrela, areagotu egin da arlo horre-
tan lehendik ere bazuen presen tzia handia (ikus 2. grafikoa). Joera berbera ikusten da estatu
osoan, baina modu apalagoan. Andaluzian, hazkunde hori 2009 erdialdetik ari da gerta tzen
batez ere, eta 2012an berriz bizkortu zen. Bi une horietan, lan-merkatuaren krisia larriago tzen
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ari zen, eta beraz, baieztatu daiteke, Andaluziako nekazari tza-arloa lan-aldetik babeslekua izan
dela beste sektore ba tzuetan lana galdu zuten langile  atzerritarren tzat (ikus OPAM, 2011). 

2. grafikoa: A tzerritarren propor tzioa okupatu guztiekiko, sektore ekonomiko bakoi tzean. Andaluzia,
2007-2012

Iturria: EIN. BAI. Egilea: OPAM

Zen tzu berekoa da okupazio-mailari buruz BAIk emandako informazioa. Hemen aztertu den
aldian, estatus altuko eta ertain-altuko (“paparzuriak”) eta estatus ertain-baxuko (kualifikatuta-
ko langile “paparrurdinak”) okupatu  atzerritarren propor tzioak, bi kategorietako okupatu guztie-
kiko, nahiko egonkor mantendu dira: %5 eta %9 inguruko balioak izan dituzte, hurrenez hurren.
Bestalde, joera argia ikusten da inolako lan-kualifikaziorik behar ez den lanpostuetako
 atzerritarren propor tzioan: 6 puntutik gora igo da 2007ko amaieraz geroztik; gaur egun, propor -
tzio hori %30ekoa da, hau da, hirukoiztu egin da  atzerritarren pisua Andaluziako okupatu guz-
tiekiko.  Egoera an tzekoa da estatu-mailan.

Langabetuen kopurua handi tzeaz gain, hazten ari da urtebetetik gora lan bila dabil tzanen propor -
tzioa ere (ikus 3. grafikoa); beste behin, joera berbera ikusten da Espainia osoan. 2012ko amaie-
ran, kolektiboaren (zen tzu zabalean hartuta) eta lurraldearen arabera, hauek dira zenbatekoak:
langabetuen %42 eta %48 artean dira; izugarrizko jauzia da hori krisia hasi aurretiko mailekin
alderatuta. Orduan, iraupen luzeko langabeziak herritartasun espainiarreko langabetuen %20ari
eta  atzerritarren %10rari eragiten zion, estatu mailan nahiz eskualde mailan. Beraz, gizartean
asko zabaldu da luzaroko langabezia-egoera. 

Laburbilduz: lan-merkatuak okerrera egiteak, behartu egin ditu langile etorkinak (zehazki, “hiru-
garren herrialdeetako” eta EB-2ko herritarrak) sektore eta lan-profil okerrenetara a tzeran tz egi-
tera; aldi berean, iraupen luzeko langabetuen propor tzioa izugarri hazi da, bai herritartasun
espainiarreko langabetuen artean, bai langabetu  atzerritarren artean (hasierako mailak askoz
baxuagoak izan arren). 
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3. grafikoa. Iraupen luzeko langabetuen propor tzioa nazionalitatearen arabera (espainiarra/ atzerritarra).
Andaluzia eta Espainia, 2007-2012

Iturria: EIN. BAI. Laugarren hiruhilekoak. Egilea: OPAM

Administrazio-estatusa finka tzea

Lan-merkatuaren bilakaera negargarria ikusita, uste hau sendotu da herritar askorengan: langile
etorkinen eta haien familien gehiengoak e tsi egingo zuela, bai beren jaioterrira i tzulita, bai bizi -
tza berria hasita lan aldetik aukera hobeak dituen beste herrialde batean. Uste horrek badu bere
zen tzua; izan ere, oparoaldi ekonomikoaren garaian, eskulan-premiaren ondorioz bihurtu bai tzen
Espainia nazioarteko migrazio-mugimenduen helmuga nagusietako bat. Hazkundearen hamarka-
dan, iri tzi publikoak onartu egiten zituen immigrazio-fluxu horiek, gaia orain baino lasaiago har -
tzen zuelako, batez ere, arestian aipatutako eskulan-premia ia guztiek onar tzen zutelako: “behar
badira, etor daitezela” esanez bezala. Abiapuntua hori izanik, nahiko intuitiboa dirudi “lanik
gabe gera tzen direnean, joan egingo dira” pen tsa tzeak. I txuraz begien bistakoa izateaz gain,
komunikabideek ere arreta berezia eman diete i tzulera-kasuei; eta Gobernuaren komunikazio-
politika ere oso pasiboa izan da, 2008ko I tzulera Plana abian jarri ostean (Rinken, 2013). 

Hori bai, herritarren artean uste hori orokortu izanak ez du esan nahi benetakoa denik. Oraingoz,
estatistiketan ez da aipatutako exodoaren zan tzurik nabarmen tzen (OPAM, 2013c): administra-
zio-erregistroetan eta inkestetan (Biztanleen errolda, Zen tsua, A tzerrian bizi diren Espainiarren
Errolda) jasotako i tzulera- eta berremigra tze-kasuak kontuan izanda, ez da ikusten emigrazio-
gorakadarik duenik urte ba tzuk bizi tzeko eta lanerako toki bezala Espainia aukeratu zuten
 atzerritarren artean. Aldiz, emigrazio-mugimenduak immigrazio-fluxuen neurrira etengabe
gertura tzen ari direla dirudi; izan ere, azken horiek oraindik ere badira, nahiz eta duela urte ba -
tzuk baino apalagoak. Egia izan arren arestian aipatutako iturri horiek ez dituztela, ziurtasun
osoz, emigrazio-fluxuak behar den neurrian dokumenta tzen, egia da ere, horiek datu fidagarritan
ager tzen ez diren bitartean, ezin dugula ziur tzat jo jendea neurri handian joaten ari denik. Ziur
asko, gizartearen errealitatea exodoaren eta adierazle ofizialen iner tziaren erdibidean egongo da. 

An tzeko moduan, per tsona askoren tzat guztiz logikoa da pen tsa tzea, krisi-garai honetan, gero eta
larriagoa dela a tzerritik etorritako per tsonen administrazio-egoera. Jakina denez, oparoaldi eko-
nomikoaren gorenean, lan-merkatuaren zabal tze-erritmo handiak eta, bertan sar tzeko, langile
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 atzerritarrek egindako eskaerak erregula tzeko eta izapide tzeko zurruntasunak, bi aldiz irregularra
(lan egiteko baimenik eta Gizarte Seguran tzako afiliaziorik gabe) zen lanpostuen pisu nabarme-
na sortu zuen. Egungo uzkur tze-aldian, “logikoa” iruditu lezake langile etorkinen administrazio-
ezegonkortasun hori esponen tzialki areago tzea, besteak beste, lana gal tzeak, bizilekua eta lana
izateko baimena gal tzea ekar di tzakeelako. 

4. grafikoa. Etorkinak administrazio-egoeraren arabera, eta erroldatutako  atzerritarrak. Espainia, 2002-
2012(*)

Oharrak:
(1) Erregresio esponen tzial baten bidez kalkulatu da (R2=%99,7) bizilekuagatik 2012an nazionalizatuta zeudenen
datua, ez bai tzegoen eskuragai erredakzioa ixtean. (2) Aldi baterako bizileku  txartelaren kategorian, iraunkorrak ez
diren erregimen orokorreko  txartel-mota guztiak sar tzen dira.
(*) Bizileku- txartelen datuak 2002tik aurrera soilik argitara tzen dira banatuta baimen-motaren arabera (iraunkorra
ala aldi baterakoa).
Iturriak: Espainian, 2002-2011 artean, bizilekuagatik emandako espainiar herritartasunak; Immigrazioaren Behatoki
Iraunkorra (OPI), Enplegu eta Gizarte Seguran tzako Ministerioa (MEYSS). 2002-2012 artean, abenduaren 31n,
Espainian indarrean zegoen erregistro-ziurtagiria edo bizileku- txartela daukaten  atzerritarrak, OPI (MEYSS).
Biztanleen errolda 2003-2013* artean, urtarrilaren 1ean; (EIN). Egilea: OPAM. (*) Behin-behinekoa.

Dena dela, aipatutako aukera hori baztertu gabe, kontuan izan behar dugu, gaur egun,
Espainiako etorkinen administrazio-profilaren ezaugarri nagusia kon tsolidazioa dela. Izan ere,
erregimen orokorreko iraupen luzeko baimenen, erregimen europarreko bizileku-ziurtagirien eta
bizilekuagatiko herritar tzeen baturak, gu txi gorabehera, Espainian bizi tzeko baimena duten sei
 atzerritarretik bost bil tzen ditu (ikus 4. grafikoa); administrazio-egoera horiek guztiak ez daude,
hasiera batean behin tzat, haien titularraren lan-kontratazioari lotuta; aldiz, duela urte asko ez
dela, indarrean zeuden baimenen artean propor tzio handia ziren hasierako baimenak. Ildo bere-
tik, azpimarratu behar da, Andaluzian eta beste zor tzi autonomia-erkidegotan, erregimen euro-
parreko ziurtagiria duten  atzerritarrak (herritar- eta gizarte-eskubideei dagokionez pribilegiatu
samartua dagoen administrazio-kategoria da hori, izan ere, batera tze europarraren ikuspegitik,
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barne-immigrazioa baita) gehiago direla erregimen orokorrari a txikitakoak baino; Andaluzian,
2007an, iraupen luzeko baimenak erregimen orokorreko baimen guztien %34 ziren, aldiz, 2012
amaieran, %72.Horrek guztiak ez du esan nahi, gerora sortutako legez kanpoko egoera, etorkin
askoren tzat benetako meha txua ez denik; ezta krisiak etorkinen ezegonkortasuna areago tzeari
uzten dionik ere. Horrek esan nahi du, arrisku nagusiak krisiaren aurretik zeudenen desberdinak
direla. Gaur egun, arriskurik handiena, administrazio-egoerari dagokionez, EBtik kanpo 12 hila-
betetik gora egiteagatik erregimen orokorreko “iraupen luzeko” bizileku-baimena gal tzea izango
da, beharbada. Berehalakoan, jaso tzeko eskubidea duten prestazioak gal tzera arriska tzen dira
langabetuak, eta isunak ere jaso di tzakete, herrialdetik kanpo 15 egun baino gehiagoz joaten
badira; arrisku hori, zenbait arrazoirengatik, larriagoa da langabetu etorkinen tzat. Arrisku horiek
gehitu behar zaizkio, baliabide-eskasiak berak eraginda herrialdea behin betiko u tzi beharraren
meha txuari; horrela, lor tzea hainbeste kostatako paperak, paper hu ts bihur tzen dira. Bizileku-
baimena indarrean egoteak ez du esan nahi ezinbestean, titularrak Espainian bizi tzen jarrai tzen
duenik: ohar hori, “bertan bizi den” biztanleriari buruzko estatistiken interpretazioa azpimarra -
tzeaz gain (ikus 4. grafikoa), kopuruz zehaztu ezin den (baina ziur asko oso garran tzi tsua) hau -
tsitako ame tsez ari da. 

Horrek guztiak ez du esan nahi, gerora sortutako legez kanpoko egoera, etorkin askoren tzat bene-
tako meha txua ez denik; ezta krisiak etorkinen ezegonkortasuna areago tzeari uzten dionik ere.
Horrek esan nahi du, arrisku nagusiak krisiaren aurretik zeudenen desberdinak direla. Gaur egun,
arriskurik handiena, administrazio-egoerari dagokionez, EBtik kanpo 12 hilabetetik gora egitea-
gatik erregimen orokorreko “iraupen luzeko” bizileku-baimena gal tzea izango da, beharbada.
Berehalakoan, jaso tzeko eskubidea duten prestazioak gal tzera arriska tzen dira langabetuak, eta
isunak ere jaso di tzakete, herrialdetik kanpo 15 egun baino gehiagoz joaten badira; arrisku hori,
zenbait arrazoirengatik, larriagoa da langabetu etorkinen tzat. Arrisku horiek gehitu behar zaizkio,
baliabide-eskasiak berak eraginda herrialdea behin betiko u tzi beharraren meha txuari; horrela,
lor tzea hainbeste kostatako paperak, paper hu ts bihur tzen dira. Bizileku-baimena indarrean ego-
teak ez du esan nahi ezinbestean, titularrak Espainian bizi tzen jarrai tzen duenik: ohar hori, “ber-
tan bizi den” biztanleriari buruzko estatistiken interpretazioa azpimarra tzeaz gain (ikus 4. grafi-
koa), kopuruz zehaztu ezin den (baina ziur asko oso garran tzi tsua) hau tsitako ame tsez ari da. 

Ñabardurak eta salbuespen horiek kontuan izanda ere, garran tzi tsua da gogoan izatea, lan-mer-
katuak okerrera egiteak ez duela berekin ekarri, azken bost urteetan zehar, jatorriz  atzerritarra
den biztanleriaren administrazio-egoera larriago tzea. Aldiz, joera kontrajarriak ikusten dira
(agian, zuhur tziagatik, “momentuz” gehitu beharko genuke), batetik,  atzerritar okupatuen kopu-
ruan eta, bestetik, hein batean edo guztiz egonkorra den bizileku-baimena (arestian aipatutako
modalitateen arabera) duten immigranteen kopuruan. 

Epe ertainean eta luzean, biztanleria osoaren gizarte-kohesioari eusteko asmoz, egoera hori
anbibalente tzat jo behar da. Hasiera batean, lan-merkatuaren gainbeherak etorkinen kolektiboa-
rengan larritasun jarraitua eragin ez izana, administrazio-estatusari dagokionez, oso positiboa da.
Hala ere, ohartaraztea komeni da, arestian aipatutako bi magnitudeen (immigrazioaren fun tsez-
ko dimen tsioei buruzkoak) arteko sintonia ezak migrazioaren gobernan tzarako arriskuak sor di -
tzakeela. 
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Etorkinen eta andaluziar autoktonoen arteko harremanak areago tzea 

Adierazitako arriskuetako bat iri tzi publikoaren bilakaerari dagokio. Lehen nioen bezala, espai-
niar biztanleriak, oparoaldian zehar, immigrazioaren goraldia nahiko lasai onartu izanaren arra-
zoi nagusia, immigrazioak garapen ekonomikoa lagun tzen zuela uste izana da; hau da, immigra-
zioaren erabilgarritasunari buruzko gogoeta. 2008az geroztik, langabezia-datuen bilakaerak era-
kargarritasuna kendu dio, noski, arrazoibide horri eta, sarritan, alderan tzizko iri tziak sortu ditu.
Horrela, gaur egun arte egin diren inkestetan an tzematen denez, biztanleriaren propor tzio gero
eta handiagoak ikusten dizkio eragin kaltegarriak immigrazioari lan-merkatuan. Uler tzeko
moduen aldaketa horren eraginez, immigrazioak harrerako gizartean duen inpaktuari buruzko
balorazio orokorra ere gero eta okerragoa da. Horrek ezin gaitu harritu (edo ez gintuzke harritu
behar), izan ere, krisiaren aurretik, lan- eta ekonomia-onura bai tzen immigrazioari buruzko balo-
razio baikorren babesle nagusia; oparoaldian, herritarren gu txiengoak soilik (hain zuzen, giza
kapital eta kapital sozial aldetik maila altuko per tsonak) ikusten zuen kultura-aniztasun handia-
goa eragin positibo nabarmen bezala. 

Saihestezina izanik krisiak lan-merkatuari eta “onuren balan tzeari” buruzko per tzepzioak eta iri -
tziak ezkorrago bihur tzea, kontua da, testuinguru ekonomiko oso konplexuaren ondorioz, beste
alderdi ba tzuetan ere demoskopiaren eta jarreren giroa okertu ote den, besteak beste, migrazio-
fluxuei eta zenbait eskubide izateari buruzko iri tzietan, eta jatorri desberdineko per tsonen arte-
ko bizikide tzari buruzko jarreretan eta praktiketan. 

Gaur egun eskura daukagun ebiden tzia enpirikoaren arabera, Andaluziako iri tzi publikoa (eta
zehaztasunen batekin, Espainia osokoa) egonkor mantendu da, harrigarriki, aipatutako esparruen
inguruan. An tzina oso sendoa zen gizarte- eta politika-partaide tza osoaren aldeko sostenguak
beheran tz egin duela eta, modu berean, fluxuak erregula tzeari buruzko jarrera “gogorrek” goran -
tz egin dutela ikusten bada ere, joera horiek neurrizko garran tzia dute eta, gainera, azkenaldian,
neurri batean a tzera egiten ariko lirateke, krisia aurrera doan heinean gero eta gehiago areagotu
ordez. Bertakoen eta kanpokoen arteko bizikide tzari dagokionez, egonkortasunaz gain hobekun -
tzaz ere hi tz egin dezakegu.  

Adibidez, Andaluziako biztanleriaren gehiengo zabalak uste du Espainian egoera irregularrean
dauden per tsonei erregulariza tzeko bideren bat eskaini behar li tzaiekela (ikus 5. grafikoa). Egia
esan, lan-arrazoiengatik erregulariza tzearen aldeko sostengua murrizten joan da krisia hasi zene-
tik; are gehiago, babes birtual samar baten aurrean egon gaitezke, honela esan dezakeena: “lan-
gile gehiagoren eskaera egongo bali tz, erregularizatu litezke”. Hala ere, lan-merkatuaren gainbe-
heraren neurria kontuan izanik, jai tsiera hori neurrizkoa izan dela esan dezakegu eta aukera hori
hautatu zutenen jarrera, moderatua. Aukera permisiboenei dagokionez (“urte ba tzuk hemen bizi -
tzen daramatenak erregulariza tzea" eta "guztiak erregulariza tzea"), pisu bateratua 2006an
%30ekoa izatetik 2011n %14koa izatera jai tsi zen, baina 2012an, leheneratu egin zen, neurri
batean. Aurkako poloan ere (egoera irregularrean dauden etorkinak beren jaioterrira i tzul tzeko
politikak sostenga tzen dituztenak), krisiaren hasieratik ikusi zen joeraren aldaketa adierazten
dute azken datuek: 2008 eta 2011 bitartean gorakada argia izan ondoren (gu txiengoaren iri tzia
izateari inoiz u tzi gabe), 2012an apur bat a tzera egin zuen. Datu horiek kontuan izanda, herri-
tarrek ez dutela politika her tsa tzaileen beharrik ikusten ondoriozta dezakegu, beharbada, etorkin
askok beren kabuz berriz emigratuko dutela uste dutelako.
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5. grafikoa. Immigrazio irregularraren inguruko politikei buruzko iri tziak. Andaluzia, 2005-2012

OHARRA: 2010eko edizioko galdetegian ez zen galdera hori sar tzen. 
Iturria: Andaluziako iri tzi publikoaren barometroa. IESA-CSIC. Egilea: OPAM

Gizarte- eta politika-partaide tzarako eskubide nagusiei dagokionez, aldeko posturen metatutako
murrizketak, orokorrean, 15 por tzentaje-puntu egin du goran tz, higiezinen boomaren goreneko
puntutik (2005-2006) krisiaren bosgarren urtera bitartean (2012). Neurri berekoa da, adibidez,
familiak berriz elkar tzearen aldeko babesa gu txi tzea; etorkinek gehien estima tzen duten eskubi-
de sozialetako bat da hori, baina bertako askok fluxu-kontrolean dituen ondorioetarako ikusten
dute. Osasun publikorako eskubide osoari dagokionez, nabarmenagoa izan da okerrera egitea;
2012an, asko eztabaidatu zen gai horri buruz, gobernu zentralaren erreformaren ondorioz. 

Jarrera moderatuek edo aurkakoek egonkor dirauten bitartean, “beste” talde ba tzuetako per -
tsonekiko jarrera irekiak goran tz egiten ari direla dirudi. 6. grafikoak bi adierazleren garapenari
buruzko informazioa bil tzen du, ez iri tzi publikoaren egoerarena, baizik eta harreman sozialena
beraiena. Bi adierazleak herritartasun ezberdineko bi per tsonez osatutako bikoteen propor tzioari
buruzkoak dira: “ezkon tza mistoak” eta “umeak dituzten bikote mistoak”, ezkon tza eta jaio tza
guztiekiko, hurrenez hurren. Lehenengo adierazlea klasiko bat da gai honetan baina, estaldura
sozial mugatua dauka, batetik, a tzerrian ospatutako ezkon tza guztiak bil tzen ez dituelako eta,
bestetik, ezkon tza formalizatuen propor tzioa gero eta  txikiagoa delako bikote guztiekiko; beraz,
beste adierazle bat hartu dugu kontuan, erregistro ofizialetan ezkon tza bezala ager tzen ez diren
ba tze exogamikoei dagokiona (hori bai, umerik gabeko bikoteak albo batera u tzita). 

Arau orokor gisa, suposatu behar da, ezkondu edo guraso izateko esperien tzia partekatu duten
bi per tsonek, gainditu egin dituztela beren erreferen tziazko taldean “beste” taldeko per tsoneki-
ko hartu-emanari eta erlazio estuari buruz egon zitezkeen hesi nagusiak, beren balioak, lehenta-
sunak eta joerak arlo askotan oso desberdinak izanagatik. Bikote exogamikoen tasa neur tzean
(aipatutako bi bideetatik), beste alderdi bati heldu diogu, etorkinak har tzeko nolabaiteko tradi-
zioa duten gizarteetan, jatorri desberdineko gizarte-taldeak elkarrekin zenbateraino erlaziona tzen
direnaren adierazgarri tzat har tzen dena.

Horrela, 6. grafikoan ikusten denez, herritartasun espainiarra duen per tsona baten eta a tzerriko
nazionalitatea duen beste baten arteko ezkon tzen por tzentajea hazten joan da hemen aztertuta-
ko aldian (2007-2011), Espainian nahiz Andaluzian (3 eta 4 por tzentaje-puntuko hazkundea,
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hurrenez hurren). Era berean, azpimarratu behar da, bi lurraldeetan, handiagoa dela ezkon tza
horien propor tzioa erregistratutako guztiekiko,  atzerritarren propor tzioa erroldatutako biztanleria
osoarekiko baino. Bestalde, bikote mistoetako jaio tzeek bilakaera lineal samarra izan dute bost
urte horietan, eskualde mailan nahiz estatu mailan; hau da, egoera ekonomikoa  txarra izan arren,
familia bat osa tzeak edo handi tzeak dakar tzan gastuei aurre egiteko oso egokia ez izan arren,
adierazle horrek ez du beheranzko joerarik ager tzen. 

6. grafikoa.Ezkon tza mistoen eta bikote mistoen jaio tzeen tasak. Andaluzia eta Espainia, 2007-2011

Iturria: Biztanleriaren Berezko Mugimendua (MNP). EIN. Egilea: OPAM

Laburbilduz, hemen bildutako zan tzuek iri tzi baikorra sor tzen digute, elkarrekin nahasteko eta
ekonomiaren egoera  txarrak eragindako ezbeharrei aurre egiteko, ba tzuek eta besteek duten
borondateari buruz. 

Ondorioak

Orrialde hauetan dokumentatutako ebiden tzia enpirikoak adi tzera ematen du, Andaluziako etor-
kinengan bost urteko krisi ekonomikoaren eragina ez dela beharbada uste zitekeen bezain  txarra
izan. Langabeziak eta bereziki iraupen luzeko langabeziak izandako hazkunde izugarriak etorki-
nen kolektiboan eragin handia izan duen arren, krisiaren lehenengo bosturtekoa amai tzean, lan-
gile  atzerritarrek, neurri batean, krisiaren kolpea gainditu dutela dirudi, okupatu guztiekiko
propor tzioari dagokionez. Hala ere, uzkur tzen ari den lan-merkatura egoki tzea lortu bada, etorki-
nen kolektiboak mantendutako enpleguaren izaera eta kalitatea okerragotu delako izan da. 

Administrazio aldetik, azpimarratu behar da, langile etorkin gehienen kasuan, lanpostua gal tzeak
ez dakarrela bizileku-baimena gal tzea, izan ere, administrazio-egoera asko ez baitaude lan-kon-
tratua indarrean izateari lotuta. Dena den, epe ertain eta luzean, luzaroko langabeziak hainbes-
te larriagotu di tzake bizi-baldin tzak, ezen lortutako administrazio-estatusa arriskuan jar baiteza-
ke, haien kasuan sorterrira i tzul tzeagatik edo berriz emigra tzeagatik. 

Hori bai, gaur egun eskura ditugun estatistikek adierazten dute etorkinek eusteko gaitasun han-
dia dutela, alderdi horri dagokionez ere. Iturri ofizialen bidez dokumentatutako emigrazio-fluxuek

440

Immigrazioa eta krisiaren eragina

%0

%3

%6

%9

%12

%15

%18

Ezkontza mistoak, Espainia % Bikote mistoetako jaiotzeak, Espainia %

Ezkontza mistoak, Andaluzia % Bikote mistoetako jaiotzeak, Andaluzia %

2007 2008 2009 2010 2011

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:47  Página 440



ez dute berma tzen bertako herritarren imajinario kolektiboan ezarri zen exodo-irudia. Iturri horiek
ez direnez oso egokiak fluxu horien dinamismoa jaso tzeko, hona hemen inkognita nagusietako
bat, ez soilik gaur egungo egoerari dagokionez, baita etorkizuneko bilakaerari begira ere. Beste
inkognita azpimarragarri bat Espainiako biztanleriaren jarrerei buruzkoa da, gaur egun, lasai tzat
jo di tzakegun jarrerak: dauzkagun zan tzuen arabera, immigrazioaren inpaktu ekonomikoari
buruzko balorazioek halabeharrez okerrera egiteak ez lituzke orokortuko etorkinen kolektiboare-
kiko e tsaitasunezko jarrerak; aldiz, krisialdian, bertakoen eta kanpokoen arteko bizikide tza
areago tzen ariko li tzateke. 

Hori dela eta, immigrazioa iker tzen edota kudea tzen dutenen tzat ezinbesteko zeregina bihurtu
da, arestian aipatutako lasaitasun horren aurrebaldin tzei buruz hausnar tzea. Ez dirudi hautema-
te hori immigrazioaren izaera estrukturalean sustraitua dagoenik, kontrako ikusmoldean baizik:
krisiaren kostu soziala handi tzen doan heinean etorkinak desagertuko diren i txaropenean.
Horrela bali tz, bizikide tza-kalitateak datozen urteetan izango duen bilakaerari buruzko pronosti-
koak guztiz zuhurra izan behar luke, izan ere, gizarte-errealitatea eta horri buruzko irudi kolekti-
boa bat ez etor tzeko arriskua ikusten baita.
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1. Sarrera

Krisi ekonomikoak eskualde jakin batean immigranteengan dituen efektuak estu-estu lotuta
daude eskualde horretan aurretik izandako immigrazio-ereduarekin, bai eta krisi ekonomikoaren
nahiz bertako gizartearen berezitasunekin ere. Kanarietako Autonomia Erkidegoan, hauek dira
bertako immigrazio-ereduaren deskriba tzaile nagusiak: a tzerriko immigrazio koiunturala handia
izan da azken oparoaldi ekonomikoan zehar, eta Latinoamerikako langileek pisu handia izan
dute; europarren joan-etorriak etengabeak dira, egoi tza-arrazoiak eta zerbi tzuen sektorean oina-
rritutako lan-jarduerak direla-eta; Afrikako immigrazioak pisu  txikia du, nahiz eta Afrika gertu
egon geografikoki; migrazio-lotura historikoak ezarrita daude Amerikako zenbait herrialderekin
(Venezuela, Kuba eta Uruguairekin, esaterako); Espainiako gainerako erkidegoetakoen migrazio-
fluxua baxua da, eta gainera, hezkun tza-arrazoietan edo lan-koiunturan (turismoa, eraikun tza)
oinarrituta dago; eta  atzerritarren lurralde-banaketari dagokionez, alde handiak daude uharteen
artean eta bertako lan-merkatuen artean (turistikoak, metropolitarrak…).

Horrez gain, kontuan izan behar dira Kanarietako krisi ekonomikoaren ezaugarriak; izan ere,
Uhartedian, zerbi tzuen sektorean eta eraikun tzan dago espezializatuta produkzioa. Espainiako
helmuga turistikorik garran tzi tsuenetako bat denez, Kanarietako Erkidegoaren egitura ekonomi-
koan eragin handi-handia izan ohi dute turisten jatorrizko herrialdeetako aldaketa koiunturalek.
Horregatik, errentaren araberako eskaera-elastikotasun handiko zerbi tzuetan espezializatuta ego-
teagatik, 2007-2008ko nazioarteko krisiaren lehenengo efektuak azkar eta zorro tz heldu ziren
Kanarietara: krisiak errenta- eta enplegu-galera eragin zuen berehala. Kanariar uharteak, Balear
uharteak bezala, lehenetakoak izan dira nazioarteko okerrago tze ekonomikoa nabari tzen.
Halaber, lehenetakoak izaten dira krisia gaindi tzen, turisten jatorrizko herrialdeetan lehenago
hasi ohi baita susperraldi ekonomikoa. 

Kanarietan, krisiaren bilakaera koiuntural berezi horretatik aparte, kontuan izan behar da zer
ondorio dituen produkzio-espezializazioak lan-eskaeran. Prestakun tza-maila  txikia eska tzen da
lanpostu askotarako, eta horrek eragina du batez besteko soldatetan; eta krisialdiko lan-aukera
urriek eragindako lehia lotuta dago, besteak beste, soldata-lehiakortasunarekin, ekonomia infor-
malaren hedapenarekin eta ordainsari-igoerarik gabeko lanordu-igoerarekin. Langabezia-tasa oso
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handia da Kanarietan (%30etik gorakoa), eta horrek adierazten du oso larriak direla bai lan-mer-
katuko eskain tzaren eta eskaeraren arteko desoreka bai 2008an hasitako krisi ekonomikoa. Dena
den, immigrazio garbia duen autonomia-erkidegoetako bat da oraindik ere Kanarietakoa, eta
2012. urtean, Espainiako eskualdeetatik, Kanariar uharteek izan zuten kanpoko migrazio-saldo-
aren tasarik handiena, eta ondoren, Balear uharteek (1. grafikoa).

1. grafikoa. Kanarietako immigrazio-tasa, emigrazio-tasa eta migrazio-saldoaren tasa 2012an (milakotan)

Iturria: EIN. Migrazioen Estatistika (2012ko behin-behineko datuak), Egungo Biztanleriaren gu txi gorabeherako kal-
kuluak (biztanleria 2012ko uztailaren 1ean).

Krisiak immigrazioan duen eragina garbi hautematen da kanpoko edo barruko migrazio-fluxue-
tan eta bertan bizi diren  atzerritarren kopuruan. Fluxuetan duen eragina aztertuko dugu lehen-
dabizi; etorreren eta irteeren bilakaera nolakoa izan den azalduko dugu. Horren ondoren,
Kanarietan bizi diren  atzerritarren egoera azter tzeari ekingo diogu: kopurua, egitura eta lurralde-
banaketa krisi ekonomikoan zehar nola aldatu diren azalduko dugu. Azkenik saiatuko gara argi -
tzen zer-nolako eraginak dituen Kanarietan krisiak immigranteen bizi tza-baldin tzetan, eta nola
ari den erreakziona tzen talde hori egoera ekonomiko  txarra dela-eta.

2. Azken aldaketak Kanarietako kanpo-migrazioetan

Egoera ekonomikoaren aldaketekiko migrazio-fluxuek duten elastikotasuna hainbat faktoreren
mende dago, eta faktore horiek, halaber, lotuta daude elkarren artean. Alderdi hauek guztiek
dute eragina migrazio-probabilitatean: lan-arrazoiengatik soilik etor tzen diren migra tzaileen
propor tzioak; etorrera-egutegiak, bertan bizi tzen emandako urteek eta familia-berrelkar tzeak;
hezkun tza- eta prestakun tza-mailek, bertako lan-merkatuan sar tzeari dagokionez; krisiaren era-
gina aldi batez arin tzen lagun tzen duten kapital sozialak eta familiarrak; eta lan-aukera hobeak
eskain tzen dituzten beste leku ba tzuetara migra tzeko abaguneek eta baliabideek (kapital fisikoa
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eta giza kapitala). Horrenbestez, krisiak inpaktu selektiboa, segmentatua eta sekuen tziatua izan-
go du migrazio-fluxuetan. Eragin handiagoa izango du Espainia aldera migra tzeko asmoa dute-
nengan (immigrazio berriak) jada etorri direnen emigrazio-probabilitatean baino. Eta azken horiei
dagokienez, familia-kargarik  txikieneko etorri berriei eragingo die gehien, prestakun tza-maila
baxua badute, batez ere. Krisia dela-eta, immigranteek zenbait aukera dituzte lekualda tzeko:
Espainiako beste eskualde batera joan (barne-migrazioa); jatorrizko herrialdera i tzuli; edo auke-
ra hobeak eskain tzen dituen beste herrialde batera joan (aukera hau bereziki garran tzi tsua da
Espainian nazionalizatu direnen tzat).

2.1 Kanpo-migrazioak

Kanarietan, egoera ekonomikoa okerrago tzeak eragin azkarra eta sekulakoa izan zuen a tzerriko
immigranteen etorreretan. Urteko tasa garbia 30.000 immigrantetik gorakoa izanik, saldoa heren
bat jai tsi zen 2008tik 2009ra bitartean, gu txi gorabehera. Baina hurrengo urteetan ez da saldoa
gehiago jai tsi, eta etorrerak urteko 21.000 lagun inguruko kopuruan egonkortu dira (2. grafikoa).
A tzerrirako emigrazioak, halaber, heren bat hazi dira, gu txi gorabehera, baina erreakzio hori
motelagoa izan da. 2012ko behin-behineko datuaren arabera, badirudi emigra tzeko joera hori ez
dela gehiago hazten ari azkenaldian; horrek, beraz, zalan tzan jar tzen ditu bertakoen eta kanpo-
koen a tzerrirako exodoari buruz komunikabideetan azaldu diren berri alarmistak. Alegia, emigra-
zio-tasak  txikiak izateak nahiz tasa horien azkenaldiko bilakaerak ez dituzte alarma horiek berres-
ten1.

2. grafikoa. Kanarietako immigrazioak, emigrazioak eta migrazio-saldoak a tzerriarekiko (2008-2012)

Iturria: EIN. Migrazioen Estatistika.

Azken urteotan, sarreren eta irteeren fluxu horien banaketak ere pixkanakako aldaketak izan ditu
Kanarietan. Nazionalitateari dagokionez, bai immigrazioetan bai emigrazioetan, 2008tik 2011ra
bitartean murriztu egin zen a tzerriko nazionalitatea duten per tsonen parte-har tzea: murrizketa
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1Balorazio horretan, noski, eragin handia du INEren erreferen tziazko estatistikaren fidagarritasunari buruzko iri -
tziak; a tzerrirako emigrazio-fluxuen gu txi gorabeherako kalkuluen fidagarritasunari buruzko iri tziak, batik bat (INEk
Migrazioen Estatistika argitaratu du lehengo Bizileku-aldaketen Estatistikaren ordez).
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%90etik %85erakoa izan zen sarreretan, eta %77tik %67rakoa irteeretan. Espainiar tze hori han-
diagoa da emigrazioetan, baina kontuan izan behar da emigrante espainiar horietako asko beste
herrialde ba tzuetan jaio direla. 2011. urtean Kanarietatik joan ziren emigrante espainiarretatik
%42 Espainiatik kanpo jaioa zen.

A tzerriko nazionalitateak kontuan hartuz gero, garbi bereizten da krisiaren eragin selektiboa
Kanarietako immigrazioen banaketan; izan ere, europarren pisua %59ra igo zen 2011n (%47koa
zen 2008an), eta aldiz, jai tsi egin ziren bai hegoamerikarren propor tzioa (%24tik %14ra) bai
afrikarrena (%12tik %10era). Europar tze hori egoi tza-arrazoiengatiko migrazioek (egoi tza-
turismoak) eragin koiuntural  txikiagoa dutelako etorri da. Emigrazioetan ere izan dira aldaketak.
A tzerritarren irteerei dagokienez, amerikarrak dira nagusi. Dena den, esan beharra dago haien
pisua jai tsi egin zela 2009tik 2011ra bitartean (%48tik %34ra), eta murrizketa hori europarren
pisuaren igoerak konpen tsatu zuela bereziki, eta neurri  txikiagoan, baita afrikarren pisuaren igo-
erak ere.

Migra tzaileen nazionalitatea eta adin-egitura batera aztertuz gero (3. grafikoa), garbi ikusten da
emigranteen adin-profila nazionalitate bereko immigranteen adin-profilaren an tzekoa dela, baina
eskuineran tz mugituta; ho ts, emigranteek immigranteek baino zenbait urte gehiago dituzte, oro
har. Hori Europar Batasunekoen artean nahiz Europar Batasunetik kanpoen artean gerta tzen da.
Espainiar emigranteak, aldiz, espainiar immigranteak baino gazteagoak direla esan daiteke, oro
har.

3. grafikoa. Kanarietako immigranteen eta emigranteen adin- eta nazionalitate-profilak 2011. urtean (%)

Iturria: EIN. Migrazioen Estatistika

2.2 Espainiarren eta  atzerritarren barne-migrazioak

Krisiak autonomia-erkidegoen arteko migrazio-mugimenduetan ere izan du eragina, eta sarrerak
nahiz irteerak murriztu egin dira, oro har. Barne-mugimenduak izoztu egin dira lan-aukerak urriak
direlako Espainiako eskualde guztietan; dena den, nahiko harrigarria da datu hori, kontuan iza-
nik alde handiak daudela eskualde ba tzuetako eta besteetako langabezia-tasen artean. 

0

5

10

15

20

   
0 

a 
4

   
10

 a
 1

4
   

20
 a

 2
4

   
30

 a
 3

4
   

40
 a

 4
4

   
50

 a
 5

4
   

60
 a

 6
4

   
70

 a
 7

4
   

80
 a

 8
4

   
90

 a
 9

4
10

0 
et

a+

EB kanpo immigranteak

EB kanpo emigranteak

0

5

10

15

   
0 

a 
4

   
10

 a
 1

4
   

20
 a

 2
4

   
30

 a
 3

4
   

40
 a

 4
4

   
50

 a
 5

4
   

60
 a

 6
4

   
70

 a
 7

4
80

a
84

   
90

 a
 9

4
10

0 
et

a+

Espainiako immigranteak

Espainiako emigranteak

0

5

10

15

   
0 

a 
4

   
10

 a
 1

4
   

20
 a

 2
4

   
30

 a
 3

4
   

40
 a

 4
4

   
50

 a
 5

4
   

60
 a

 6
4

   
70

 a
 7

4
   

80
 a

 8
4

   
90

 a
 9

4
10

0 
et

a+

Gainer. EB immigranteak

Gainer. EB emigranteak

Nazionalitatea: espainiarra Nazionalitatea: gainerako EB Nazionalitatea: EBtik kanpo

446

Immigrazioa eta krisiaren eragina

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:47  Página 446



Eskualde ba tzuetako eta besteetako lan-merkatuen arteko desoreka horrek migrazio-fluxuak era-
gin beharko lituzke, ustez, lan-aukera gu txi eskain tzen dituzten eskualdeetatik krisiak gu txien
jotako eskualdeetara. Hori kontuan izanik, Kanarietako Erkidegoak, oso langabezia-tasa altua
duenez, migrazio-saldo negatiboak izan beharko lituzke Espainiako gainerako eskualdeekiko.
Bada, krisi ekonomikoaren lehen fasean bete egin zen hipotesi hori (4. grafikoa), saldo negati-
boak izan bai tzituen, ordura arte ez bezala. Baina joera hori alderan tzikatu egin zen 2011. eta
2012. urteetan, eta 2012ko saldoa positiboa izan zen argi eta garbi, nahiz eta 2012ko datuak
zuhur tziaz hartu behar diren2.

4. grafikoa. Gainerako erkidegoen eta Kanarietako erkidegoaren arteko migrazio-saldoak (2002-2012)

Iturria: EIN. Migrazioen Estatistika (2012ko datua behin-behinekoa da).

Espainiako gainerako eskualdeetatik Kanarietara joandakoen jatorria aztertuz gero, Madril,
Andaluzia, Katalunia, Galizia eta Valen tziako Erkidegoa azpimarratu behar dira (2011ko guztiz-
koaren %69 osa tzen dute). Kanarietatik Espainiako gainerako eskualdeetara joandakoen jomu-
gei dagokienez, eskualde horiek berak dira nagusi (guztizkoaren %69 kasu horretan ere). Sarrera
eta irteera horien laurdena  atzerritarrei dagokie, gu txi gorabehera.

Kanarietako barne-migrazioetan ere izan du eragina krisiak. Uharteen arteko eta uharte barneko
fluxuak pixka bat murriztu ditu, oro har. Barne-mugimendu horietan,  atzerritarren pisua handia-
goa da bertakoen pisua baino, eta horrek argi erakusten du  atzerritarrek migra tzeko joera han-
diagoa dutela espainiar nazionalitatekoek baino. 2008tik 2011ra bitartean, hain zuzen ere,
Kanarietako barne-migrazioen %21  atzerritarrei zegokien. Eta kanporako emigrazioei dagokie-
nez,  atzerritarrak Espainiako gainerako eskualdeetara jo zutenen %26 eta a tzerrira jo zutenen
%72 izan ziren. 

Hasiera batean, krisiak sekulako eragina izan zuen espezializazio turistikoko lan-merkatuetan
(Lanzaroten, Fuerteventuran, Teneriferen hegoaldean eta Kanaria Handiaren hegoaldean), baina
2011tik aurrera, merkatu horiek izan ziren azkarrenak krisiari eusten. Hain turistikoak ez diren
uharteetan, aldiz, kontrakoa gertatu da (Gomeran, La Palman eta Hierron): hasierako eragina
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22012ko datua behin-behinekoa da. Halaber, gogoan izan behar da 2011ko Erroldako datuek eragina izan dezake-
tela 2012ko migrazioei buruz EINek egindako kalkuluetan. Izan ere, EINek dioenez, Udal Erroldako informazioaren
tratamendu estatistikotik ateratako kanpo-migrazioari buruzko datuen azken doikun tza egin beharko li tzateke,
beharrezkoa izanez gero, datu horiek bat etorri behar baitute ezinbestez Cifras de Población izenekoaren datuekin
(Migrazioen Estatistikaren Metodologia).
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 txikiagoa izan zen, baina egoerak okerrera egin zuen urteek aurrera egin ahala. Uharte  txikieta-
tik Kanaria Handia eta Tenerife uharte nagusietarako mugimendu zentripetua ere eragin du kri-
siak, nahiz eta oso arin izan.

3. Fluxuetatik stocketara: immigranteak Kanarietan

Azkenaldian,  atzerritarrak gero eta pisu handiagoa har tzen ari ziren Kanarietako demografian,
baina propor tzio horren etengabeko igoera gelditu egin da krisi ekonomikoaren ondorioz; izan ere,
krisiak eragin handia izan du Kanarietako sarreren eta irteeren fluxuetan. Garbi dago lotura zuze-
na dagoela krisiaren eta espainiar nazionalitatekoak ez direnen pisuaren geldialdian ( atzerrita-
rrak %14,5 inguru izan dira 2009tik 2013ra bitartean, batez beste). Erroldaren arabera,
 atzerritarren kopurua 2012an izan zen handiena (310.841 lagun), eskualdeko biztanleriaren
%14,7.

Hazkunde-dinamika luze horren ondorioz, Espainiako erkidegoen artean, Kanarietako Erkidegoa
lehenetakoa zen a tzerriko biztanleen kopuruari dagokionez, estatuko batez bestekoaren gainetik,
betiere. Bada, esan bezala, dinamika hori gelditu egin zen  atzerritarren sarreren eta irteeren
fluxu berriaren eraginez. Fluxuen aldaketa horrek, halaber, eragin handia izan du  atzerritarren
jatorriaren araberako banaketan: europarrak gero eta indar handiagoa har tzen ari dira eskualde-
an. Eta  atzerritarren egitura demografikoan ere izan du eragina: gero eta adineko gehiago daude.
Gainera, kokaleku geografikoko joerak ere aldatu dituzte  atzerritarrek: hirietako egoi tza-eremu
turistikoak dira orain haien kokaleku nagusiak.

3.1 Erroldatutako  atzerritarren bilakaera eta egitura demografikoa

Kanarietan bizi diren  atzerritarren egungo dinamika estu-estu lotuta dago XX. mendearen azken
hamarkadan hasitako hazkunde-prozesuarekin. Oparoaldi ekonomikoko aldi luze hark lan-arra-
zoiengatiko migrazio-fluxuak aktibatu zituen batez ere, eta hala, diber tsifikatu egin ziren bertan
kokatu berrien motibazioak nahiz jatorriak. Horrenbestez, 2001etik 2012ra bitartean, 2,9 aldiz
handitu zen Kanarietan bizi ziren  atzerritarren kopurua (2012an izan zen handiena kopuru hori),
eta aldi horretan, immigrazioa Kanarietako gizartearen eraketa modernoaren fun tsezko alderdi
bilakatu zen; horren adierazgarri dugu Uhartediko herri askoren izaera kulturani tza sendotu egin
zela. 

Biztanle berrien koka tze-prozesua ez da homogeneoa izan azken urteotan. Lehenengo seiurteko-
an (2001-2007), urtetik urterako hazkundea %15,1ekoa izan zen; baina hurrengo seiurtekoan,
adierazle hori %3koa baino ez zen izan, krisi ekonomikoaren eraginak zirela-eta. Hamabi urte
horietako joera beherakorra izan da oro har, eta datu negatibo ba tzuk ere izan dira 2010-2011
alditik aurrera. Hala ere,  atzerritarrek eskualdeko biztanleriaren %15 inguru osa tzen dute, eta
horregatik, Kanarietako Erkidegoa Espainiako batez bestekotik (%12,1) gora dago, Balear
Uharteen, Valen tziako Erkidegoaren, Mur tziaren, Kataluniaren eta Madrilen a tzetik.

A tzerritarren hazkundea ere ez da homogeneoa izan Kanarietan. Haien banaketari dagokionez,
alde handiak daude uharteen artean; Fuerteventura, Lanzarote eta Tenerife uharteetan, adibidez,
bereziki handia da  atzerritarren propor tzioa. Tenerifeko stock metatua kontuan izanik ( atzerritar
guztien %44,4 2012an; 1. taula), immigrante gehien erakar tzen dituen uhartea dela esan dai-
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teke. Eta Fuerteventuran, berriz, oso handia izan da migrazioaren eragina (beste uharteetan
baino askoz handiagoa),  atzerritarren kopurua bost aldiz baino gehiago hazi baita bertan (errol-
dako biztanleen herena 2012an). Kasu guztietan, hazkunde-dinamika motel tzen hasi zen
2008an edo 2009an.

1. taula. Kanarietan bizi diren  atzerritarrak, uharteen arabera (2001ean eta 2012an)

Iturria: EIN eta STAC, Biztanleen Udal Errolda. Egileek egina.

Azaldutako bilakaera horrek nahiz fluxuen joerak eta motibazioek aldaketa ba tzuk eragin dituz-
te, halaber,  atzerritarren jatorriaren araberako banaketan. Datuen arabera, Europako nazionalita-
teko  atzerritarren taldeak egin du gora, batik bat, baina azken urteotan immigratu dutenen jato-
rri geografikoari erreparatuz gero, Latinoamerikako taldea izan da gehien hazi dena.
Nazionalizazioen eragina da hori3. Izan ere, nazionalizazioen ondorioz, Amerikako nazionalitate-
ren bateko lagun asko desagertu egin dira  atzerritarrak bil tzen dituen estatistikatik. Eta horrekin
batera kontuan izan behar da, jasotako testigan tzen arabera, Kanarietatik alde egiten ari diren
immigranteetatik asko eta asko Amerikako jatorrikoak direla: jatorrizko herrialdeetara i tzuli dira
hainbat, eta migrazio-periploari ekin diote berriz ere beste hainbatek, bertan arazo handiak dituz-
telako beren migrazio-proiektua sendo tzeko.

Edonola ere, europarrek gero eta pisu handiagoa dute eskualdean: 2001ean erregistratutako
 atzerritarren %57,4 izatetik 2012an %61,3 izatera pasatu ziren; haien kopurua hirukoiztu egin
da; alemanak, britainiarrak eta italiarrak talde nagusiak dira Kanarietara etorritakoen artean, eta
hiru talde horiek, gainera, etorritako europarren bi heren osa tzen dituzte. Amerikarren, afrikarren
eta batez ere asiarren pisu erlatiboa jai tsi egin zen urte horietan, nahiz eta haien kopuru abso-
lutuak bi aldiz baino gehiago hazi. Amerikarren artean, sendotu egin dira kolonbiarren, kubata-
rren, venezuelarren eta argentinarren taldeak (amerikar guztien %64,3); afrikarren artean, berriz,
marokoarren, mauritaniarren eta senegaldarren taldeak sendotu dira (afrikarren %80,2); eta

Uhartea
Biztanleria

2001ean
Atzerritarrak

2001ean %

Eskualde-
banaketa
2001ean

Biztanleria
2012an

Atzerritarrak
2012an %

Eskualde-
banaketa

2012an

Urteko hazkunde-
tasa metatua
(2001-2012)

Fuerteventura 66.025 6.920 10,5 6,4 106.456 35.739 33,6 11,5 16,1
Lanzarote 103.044 11.990 11,6 11,1 142.132 38.439 27 12,4 11,2
Kanaria Handia 755.489 33.469 4,4 31 852.225 83.689 9,8 26,9 8,7
Tenerife 744.076 47.358 6,4 43,9 898.680 138.106 15,4 44,4 10,2
Gomera 18.990 1.498 7,9 1,4 22.350 3.839 17,2 1,2 8,9
La Palma 84.319 5.854 6,9 5,4 85.468 9.596 11,2 3,1 4,6
El Hierro 9.423 841 8,9 0,8 11.033 1.433 13 0,5 5
KANARIAK 1.781.366 107.930 6,1 100 2.118.344 310.841 14,7 100 10,1

3Azken urteetan, Kanarietako Erkidegoa nazionalitate gehien eman dituen Espainiako erkidegoetako bat da, Madril,
Katalunia, Valen tziako Erkidegoa eta Andaluziaren a tzetik, Migrazioen Andaluziako Behatoki Iraunkorraren La evo-
lución y características principales de los inmigrantes nacionalizados en España azterlanaren arabera (2012).
2004-2011 aldian, nazionalitatea lortu zutenen artean, latinoamerikarren taldea izan zen gehien hazi zena (lau-
koiztu egin zen kopurua), eta alde handia zegoen haien eta afrikarren nahiz EBko europarren artean. Azterketa
hori bat dator Espainiako Jabe tzaren Erregistra tzaileen Elkargoak emandako informazioarekin. Elkargo horrek
nabarmendu egin du azken urteetan bere horretan jarraitu duela nazionalitateak emateko prozesuak, eta batez
ere, ekuadortar, kolonbiar, marokoar, perutar eta boliviarrei eman zaizkiela nazionalitateak. Horrenbestez, espe-
diente gehien onartu ohi dituen erkidegoetako bat da Kanarietakoa (La Opinión de Tenerife, “Kanariak, bosgarren
erkidegoa  atzerritarrak nazionaliza tzen”, 2013.03.19). 
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asiarren artean,  txinatarren, indiarren eta filipinarren taldeak (asiarren %85,1). A tzera begiratu-
ta, azpimarra tzekoa da kolonbiarrek eta  txinatarrek gaur egun duten garran tzia; lekua kendu
diete bakoi tzari dagokion kontinentearen barruan nagusi izan ohi diren beste talde ba tzuei. Lau
eremu kontinental nagusien lehenengo hiruna nazionalitateen baturak Kanarietan 2012an erre-
gistratutako  atzerritarren bi heren osa tzen du.

Immigranteen egitura demografikoari erreparatuz gero, talde hori, oro har, azkar zahartu dela
ikus daiteke: 2007tik 2012ra bitartean, 64 urtetik gorakoen taldea hazi zen gehien kopuru erla-
tibotan (%68,2), eta 84 urtetik gorakoen kopurua bikoiztu egin zen aldi horretan. Aipatutakoa
arrazoi hauen ondorioz gertatu da: per tsona nahiko gazteak bertan koka tzea eragiten ari zen lan-
joera moteldu egin da; zenbait immigrante joan egin dira, krisi ekonomiko larriko garai honetan
bertan jarrai tzeko zailtasunak zituztelako; adineko europar asko etor tzen ari dira etengabe, egoi -
tza-arrazoiengatik, batik bat; eta duela urte ba tzuk bertan kokatutako immigranteak zahar tzen ari
dira. Horrekin batera, gogoan izan behar da gazteen pisuak behera egin duela, haien hazkunde
erlatiboa  txikia delako. Beraz, bi biztanleria-talde horien arteko zatidura 0,87tik 1,32ra igo da.
Mendetasun-indize orokorra ere hazi egin da: %26,6tik %30,5era aldi horretan.

5. grafikoa. 2007an eta 2012an Kanarietan bizi ziren  atzerritarren egitura-profilak
Iturria: EIN eta STAC, Biztanleen Udal Errolda. Egileek egina.

Prozesu hori garbi ikusten erroldatutako  atzerritarren adinaren araberako egituraren irudikapen
grafikoan: seiurteko horretako datuak elkarren artean konparatuz gero, biztanleria hori zahartu
egin dela ikus daiteke (5. grafikoa). Sexuen araberako banaketa aztertuz gero, berriz, gizonen eta
emakumeen artean gero eta oreka handiagoa dagoela ikusten da. Izan ere, gizonen gain-hilkor-
tasunak gero eta talde handiagoan eragiten du, batetik, eta nagusiki gizonezkoenak ziren immi-
grazio-joera ba tzuk arindu egin dira, bestetik. Dena den, gizonezkoak nagusi dira oraindik ere:
%102, 2013. urtean. A tzerriko biztanleriaren erdia 25 urtetik 49 urtera bitarteko taldekoa da,
lan-arrazoiengatiko joan-etorriek indar handia hartu dutelako azken urteetan; eta fluxu horien
eragina nabaria da oraindik ere, nahiz eta behera egin duten. A tzerritarren aldean, nazionalen
(bertako biztanleen gehiengoaren) zahar tze-indizea  txikiagoa da: gazteen eta zaharren arteko
zatidurak 1,32 eta 0,93 dira, hurrenez hurren. Nazionalek, ordea, mendetasun-indize handiago-
ak eta gazte-indize  txikiagoa dituzte.
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3.2 Lurralde-desberdintasunak eta koka tze-ereduak

Esan bezala, Uhartediko uharte guztietan eta udalerri gehienetan igo da a tzerriko biztanleria
mende honetan. Baina  atzerritarren eskualdekako propor tzioek aldaketak izan dituzte azken urte-
otan, Fuerteventura, Lanzarote eta Teneriferako migrazio-fluxuek indar handia hartu dutelako,
gehienbat (2001etik 2012ra bitartean, fluxu horiek %10 baino gehiago igo dira urtean).
Fuerteventura eta Kanaria Handia uharteetan alderan tzizko prozesuak gertatu dira aldi horretan:
lehenengoak bost por tzentaje-puntu irabazi ditu a tzerriko biztanleen eskualdeko banaketan;
bigarrenak, aldiz, lau puntu galdu ditu.

1. irudia. Kanarietan 2012an bizi ziren  atzerritarren ehunekoetako banaketa

Iturria: EIN eta STAC, Biztanleen Udal Errolda. Egileek egina.

2. irudia. Kanarietan 2012an bizi ziren  atzerritarren pisua udalerrien arabera (%)

Iturria: EIN eta STAC, Biztanleen Udal Errolda. Egileek egina.
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Uharte bakoi tzean, halaber, areagotu egin da  atzerritarren polarizazioa: udalerri gu txi ba tzuetan
bildu dira  atzerritar gehienak, egoi tza-udalerri turistikoetan, bereziki. Kanarietako Autonomia
Erkidegoko 88 udalerrietatik 8k biztanle horien %50,1 bil tzen zuten 2012an: bost egoi tza-
udalerri turistikok eta hiru hiriburu nagusiek (Las Palmas Kanaria Handikoak, Santa Cruz
Tenerifekoak eta Arrecife Lanzarotekoak). Eta 20 udalerrik %80,9 bil tzen zuten guztira; horien
artean eremu turistikorik dinamikoenetako udalerriak nahiz hiriburuen ingurukoak daude (1. iru-
dia). Azken horien artean azpimarra tzekoak dira udalerri-mailan a tzerriko biztanleen pisu demo-
grafikorik handienak dituztenak. Adibidez: Santiago Teidekoa (%52,5), Adeje eta Arona
Tenerifen; Mogán (%48,9) Kanaria Handian; La Oliva (%46,7), Antigua eta Pájara
Fuerteventuran; eta Tías (%45,3) eta Yaiza Lanzaroten (2. irudia).

Aurreko azterketarekin jarraituz, esan beharra dago Las Palmas Kanaria Handikoa eta Arrecife
Lanzarotekoa hiriburuak direla a tzerriko biztanleen propor tziorik handieneko udalerriak dagokien
uharte-eremuetan. Baina azpimarratu behar da hori salbuespena dela. Izan ere, gainerako uhar-
teetan, egoi tza-udalerri turistikoetan daude bilduta  atzerritar gehienak, eta ez hiriburuetan, eta
hori gertatu da lan-arrazoiengatiko immigrazio-prozesu nabarmenaren ondorioz nahiz EBko euro-
par askoren ohiko egoi tza-fluxuak luzaroan dirauelako. Hortaz, a tzerriko nazionalitateko per -
tsonek eremu geografiko jakin ba tzuk aukera tzen dituzte nagusiki koka tzeko; uharte bakoi tzeko
eremu sozioekonomikorik indar tsuenak eta dinamikoenak, gehienbat. 2012. urtean,  atzerritarren
bostena baino ez zen kokatu Kanarietako hiriburuetan, baina bosten horren barruan amerikarren
%40,3, asiarren %35,8 eta afrikarren %35,5 daude, europarrek, esan bezala, nahiago baitituz-
te egoi tza-eremu turistikoak.

Nazionalitateak kontuan harturik, eskualde-mailan, europar gehienak Aronan bil tzen dira
(Tenerife), eta amerikar, afrikar eta asiar gehienak, berriz, Las Palmas Kanaria Handikoan. Azken
datu horrek garbi erakusten du oso immigrazio-gune garran tzi tsua dela Las Palmas, baina azken
urteotan, Arona udalerriak gainditu egin du Kanaria Handikoa erroldatutako lagun-kopuruari
dagokionez. 2012. urtean, Aronak eta Adejek Uhartedian kokatutako  atzerritarren %18,3 bil tzen
zuten, eta Guía de Isora eta Granadilla de Abona ere kontuan hartuz gero, mul tzoak  atzerritarren
%25,6 bil tzen zuen (%57,5 beren erreferen tziazko uharte-eremuan). Udalerri bakoi tzeko nazio-
nalitate nagusiak aztertuz gero, garbi dago alemanak direla nagusi udalerri gehienetan (88 uda-
lerrietatik 47tan, %53,4); eta ondoren datoz britainiarrak (88 udalerrietatik 14tan), kolonbia-
rrak, marokoarrak, kubatarrak eta venezuelarrak. Finlandiar, norvegiar, portugaldar, errumaniar
eta argentinarrek ere komunitate garran tzi tsuak osatu dituzte eskala geografiko horretan bertan.

Azken finean, krisiak Kanarietako errealitateko arlo desberdinetan eragin handia izan arren, turis-
moari nahiz turismoarekin loturiko zerbi tzuei eta jarduerei esker aktibo jarraitu du Kanarietako
eremu handietako produkzio-sistemak, eta horren ondorioz, azken urteetan pixkanaka kokatuz
joan diren a tzerriko immigranteetako askok bertan finkatu dute egoi tza. Biztanle horiek, gaine-
ra, erregistratutakoen gehiengoa edo zati garran tzi tsu bat osa tzen dute zenbait lekutan, eta hori
ez da aurretik inoiz gertatu eskualdean. Eta egoera horrek tokian tokiko komunitate-harremanak
doi tzea eska tzen du, eta proban jarri du bizikide tza-erronka ziurgabetasuneko eta gizarte-ten -
tsioko koiuntura honetan.
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4. Krisi ekonomikoaren transmisio-bideak eta molda tze-estrategiak

Krisiak okerragotu egin ditu Kanarietako familia-ekonomiak eta, konparatiboki,  atzerritarrengan
izan du eragin handiagoa (2. taula). A tzerritarren langabezia-tasaren hazkunde handiak espainia-
rren tasekiko diferen tziala ere igo zuen; kualifikazio gu txiko immigranteei soldata-murrizketa
handiagoak aplika tzen zaizkie espainiarrei baino;  atzerritarren enpleguak behin-behinekoak izan
ohi direnez, langabezian geldi tzeko probabilitate handia izaten dute; eta sen tsibilitate koiuntu-
raleko jardueretan oinarritutako lanak dituztenez (eraikun tza…), aukera gu txi dituzte jarduera
horietan berriz lanean hasteko.

2. taula. Kanarietan krisiak  atzerritarrengan eta espainiarrengan izandako eraginaren adierazleak (%)

(1) Behin-behineko kontratuen ehunekoa; (2) Langile autonomoen eta soldatapekorik gabeko enpresaburuen ehu-
nekoa; (3) Bigarren hezkun tza edo goi-mailako ikasketak izanik oinarrizko lanetan ari direnen ehunekoa; (4)
Oinarrizko lanetan ari direnen ehunekoa. (d.g.: daturik gabe, Biztanleria Aktiboaren Inkestako mikrodatuetan lagina
nahikoa ez izateagatik).
Iturria: EIN. Egileek egina.

3. irudia. Familien molda tze-estrategietarako bideak krisi-egoeran

Egoera  txar honetan, familia  atzerritarrak nahiz nazionalak molda tze-estrategiak gara tzen ari
dira, diru-sarreren murrizketa konpen tsa tzeko edo geldi tzeko (3. irudia). Kon tsumoa murriztea
eta dirua aurreztea, gizarte-sareetako kapital sozialera eta fisikora jo tzea, eta lan-bilaketa

Adierazleak

EBtik kanpoko
atzerritarrak

EBko atzerritarrak
(2007 EB25; 2011 EB27)

Espainiarrak (bi naziona-
litatedunak barne)

2007 2011 2007 2011 2007 2011
Jarduera-tasa 76,4 78 64,7 63,9 58,9 60,7
Langabezia-tasa 12,3 34,8 5,9 24,7 10,4 28,9
Enplegu-tasa 67 50,9 60,9 48,2 52,8 43,2
Behin-behinekotasuneko tasa (1) 51,2 49,5 39,1 41,4 35,2 27,4
Autoenplegu-tasa (2) 5,2 6,5 27,5 14,7 8,1 8,5
Gainkualifikazio-tasa (3) 32,6 34,5 s.d. s.d. 4,3 6,1
Kualifikazio gutxiko enpleguen % (4) 36,7 37,1 s.d. s.d. 17,1 15
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biziago tzea eta berrorienta tzea dira neurri ba tzuk hemen bertan molda tzea lortu ahal izateko.
Estrategia horren bidez emai tzarik lor tzen ez denean, handitu egiten da migra tzeari berriz ekite-
ko probabilitatea, bai jatorrizko herrialdera (i tzulera), bai beste leku ba tzuetara (Espainian ber-
tan edo a tzerrian).

Eta familia guztiek, noski, ez dute krisi ekonomikoaren aurrean erreakziona tzeko behar bera;
behar hori familia-ondarearen nahiz per tsonek eta familiek lan-munduan sar tzeko dituzten ezau-
garrien mende dago. Espainiar nazionalitateko biztanleen artean gerta tzen den bezala, immi-
granteen artean ere talde ba tzuek krisiaren eraginik gogorrenak jasaten dituzte, eta beste zen-
baitek, aldiz, gu txiago hautematen dute haren eragina. Hain zuzen ere, EBtik kanpoko jatorriko
biztanleek jasaten dituzte gehienbat lan-ezegonkortasuna eta langabezia. 

Dena den, konparazio hori egiterakoan, kohorte-efektuak izan behar dira gogoan, krisiaren eragi-
nik zorro tzenak jasateko arriskua egutegi-efektuarekin lotuta baitago nolabait. Lan-eskain tzan
duela gu txi sartutakoengan dira handienak ezegonkortasun- eta kalteberatasun-mailak.
Espainiara XXI. mendearen lehen hamarkadan iri tsitako immigranteak daude egoera horretan,
baina ez dira bakarrak (izan gogoan gazteak eta emakumeak, haien nazionalitatea edozein iza-
nik ere). Eta immigrante horiek ez daude egoera horretan immigranteak izateagatik, bereziki,
Espainiako lan-merkatuko bigarren sektorean aurreko boom ekonomikoan sartu zirelako baizik. 

Kanarietako egoerak Espainiar estatuko joera orokorra isla tzen du, eta beste eskualde ba tzuekin
alderatuz gero, desberdintasunak mailarekin lotutakoak dira eta ez moduarekin lotutakoak.
Kanarietako berezitasun hauek azpimarratuko ditugu:

• EBko immigrante asko eta asko bizi dira Kanarietan (a tzerriko biztanleen erdia baino
gehiago dira), bai egoi tza-arrazoiengatik (egoi tza-turismo deiturikoa), bai lan-arrazoien-
gatik.

• Alde ikaragarriak daude errentaren banaketan; soldata baxuak eta behin-behineko kon-
tratuak dituzten langile ugari daude; langabezia-tasak altuak dira; prestakun tza-
urritasuna dago (eskola uztearen tasa altua da); eta Espainiako erkidegoetatik,
Kanarietakoak du pobrezian eror tzeko arrisku-tasarik handiena (%33,8ko tasa 2011.
urtean).

• Eraikun tzaren eta turismoaren aurreko boomak desberdintasunak eragin zituen lurralde-
en artean (uharteen artean): immigrazioak eragindako egoi tza-hazkunde handiak izan
ziren biztanleen ohiko kokalekuetatik urrutiko lekuetan.

Berezitasun horiek baldin tzatu egiten dituzte Kanarietako immigrante ba tzuen molda tze-
estrategiak; batez ere, lana galdu duten, kualifikazio-maila  txikia duten, sen tsibilitate koiuntural
handiko enplegu sortu berrietan egoera prekarioan sartu ziren, eta gainera, e txebizi tzak garestien
zeuden garaian haietako bat erosita zorpetu ziren immigranteen estrategiak. Immigrante horien-
gan da handiena migra tzeari berriz ekiteko probabilitatea, eta horren adierazgarri dira Espainiako
boom ekonomikoaren bukaera aldera iri tsi ziren latinoamerikarren irteerak.

Kanarietan, badirudi ekonomia hazten hasiko dela pixkanaka hemendik gu txira. Dena den, eko-
nomia hazita ere, askoz denbora gehiago beharko da langabezia-murrizketa nabarmena hautema-
teko. Adibidez, Uhartediko koiuntura turistikoa ezin hobea izan arren, kontratazioa ez da propor -
tzioan hazi. Desberdintasunak nabarmenak direnean, eta haiek murriztu beharrean, gero eta han-
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diago egiten direnean, hazi egiten da gizarte-haustura gerta tzeko arriskua, oro har, eta immigran-
teen aurrean gaizki erreakziona tzeko arriskua, bereziki. Gizarte-sareei, krisiaren efektuak arin -
tzeko hain garran tzi tsuak diren horiei, erresisten tziak agor tzen ari zaizkie.

5. Ondorioak

XXI. mendearen hasieran, era askotako migrazio-fluxuak izan ziren Kanarietan, eta ordura arte
inoiz ez bezalako inten tsitatekoak, gainera. 2006tik 2008ra bitartean, gertakari bi txi bat izan
zen: agiririk gabeko per tsona asko i tsasoz iri tsi ziren. Horren ondoren, kanpo-fluxuak moteldu,
eta bertan bizi ziren  atzerritarren kopurua egonkortu egin zen, nazioarteko krisi ekonomikoaren
eraginaren ondorioz, azkar asko iri tsi bai tzen krisia bertara, espezializazio produktiboa dela-eta.
Garai zail horrek Espainiako gainerako eskualdeekiko joan-etorrien murrizketa ere ekarri du, bai
eta uharteen arteko eta uharte barneko lekualdaketen murrizketa ere, eta a tzerrikoak nagusitu
dira lekualdaketa horietan, neurri handiagoan edo  txikiagoan.

Krisiak, esan bezala, migrazio-fluxuen inten tsitatean, banaketan eta joeran izan du eragina, eta
hori berehala zabaldu da bertan kokatutako  atzerritarren eraketara, nahiz eta krisiaren ondorioak
selektiboak izan, fluxu ba tzuetan beste ba tzuetan baino eragin handiagoa baitu, eta immigran-
te-talde ba tzuengan handiagoa beste zenbaitengan baino. Baina, batez ere, lotura gu txien ezarri
dituzten per tsonen egoeran du eragin handia krisiak; kokatu berriak izateagatik edo lan egonkor
bat lortu ezinagatik, adibidez, lotura gu txi ezarri dituztenen egoeran, alegia. Talde ba tzuk egoe-
ra hobean daude (EBko europarrak, esaterako), baina bertan bizi diren  atzerritarren egoera
sozioekonomikoa okerra da, oro har: haien langabezia-tasa handia da, behin-behineko enpleguen
tasa ere handia dute, soldata baxuagoak jaso tzen dituzte, eta sen tsibilitate koiuntural handiko
lanak hartu behar izaten dituzte.

Hala eta guztiz ere, haiekiko onarpen ezako sentimendua hor txe dago, nahiz eta ezkutuan izan,
jendeak ondoriozta tzen baitu immigranteak lehiakide handiak direla egoera ezegonkorretan, oro
har, molda tzeko arazo gehien dituzten Uharteetako bertako biztanleen tzat, eta uste horrek
bizikide tzari eta gizartera tze-prozesuen dinamikari eragiten die pixkanaka. Are gehiago garai
honetan, gizarte-kohesioa lor tzeko asmoz kultura-aniztasuna hobeto kudeatu ahal izateko balia-
biderik ia ez dagoela. Izan ere, biztanle berriei zuzendutako eta e txebizi tzarekin, osasunarekin
eta tratu-berdintasunarekin loturiko jarduera espezifikoek a tzera egin dute berriki, eta parte-har -
tzearekin, enpleguarekin eta gizarte-zerbi tzuekin loturik garatu diren jarduerak, berriz, hu tsal
samarrak izan dira, finan tza-ikuspuntutik behin tzat, kontuan izanik aipatutako alderdi horiek
gizartera tze-prozesuetarako fun tsezko oinarriak direla. 

Finan tzaketa publikorik ezaren ondorioz eten egin dira mar txan zeuden proiektu asko, eta horrek
eragin negatiboa izan du eskala eta eremu geografiko desberdinetan lanean ari ziren eskualdeko
hainbat instituzio eta erakunde publikoren eta pribaturen arteko lan-dinamikan. Horrek anizta-
sunaren trataeran espezializatutako per tsonengan ere izan du eragin negatiboa; eta porrot ikara-
garria izan da oso estrategia interesgarriak finkatu ondoren kulturen arteko bizikide tzari dagokio-
nez emai tza pozgarriak lor tzen ari ziren erakundeen tzat. Gaur egun, ez dago planifikaziorako tres-
na espezifikorik eskualde-mailan, eta immigrazioarekin nahiz aniztasunaren kudeaketarekin lotu-
riko ekin tzak beste plan sektorial ba tzuen barruan jaso tzen dira, zeharka eta immigrante-kopu-
ruaren arabera, betiere.
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Immigrazio-gaiak planifika tzeko erreferen tziazko eskumen-esparrua zein den argi definituta egon
arren, eta Administrazio Publikoek maila bakoi tzean zer konpromiso dituzten garbi izan arren,
duela gu txi bideratutako bitartekoak eta baliabideak ez dira nahikoak izan administrazio horien
helburuak lor tzeko. Aurrekontu-murrizketen eta gastu publikoaren behin-behinekotasunaren
ondorioz, egoera asko zaildu da migrazioekin nahiz aniztasunaren kudeaketarekin loturiko politi-
ka aktiboak gara tzeko, Kanarietan bereziki, halako ekimenak agortu egin zituelako, immigrazio-
ko eskualde-planen garapenari ez bai tzion aurre egin 2006. urtetik. Hortik aurrera, ekimen espe-
zifiko ba tzuk jarri dira mar txan Uhartediko zenbait lekutan, erakunde ba tzuen sen tsibilitate poli-
tiko-teknikoaren ondorioz gehienbat, eta ez ideia estrategikoren batekin bat datorren hi tzartuta-
ko ekin tza baten ondorioz, ezta errealitatea sakon aztertu ondoren helburu jakin ba tzuk plantea -
tzearen ondorioz ere.

Eta hori guztia gerta tzen da nahiz eta azken urteotan abisu eta gomendio ugari eman, baita
Kanarietako Parlamentuak ere. Parlamentuaren Informe sobre la situación de la inmigración en
Canarias izeneko  txostenean datorrenez (Kanarietako Parlamentuko Buletin Ofiziala, 2011ko
urtarrilak 14), “immigratu dutenen gizartera tzeak eta harrerako gizarteak berak bizi izandako
aldaketek izan behar dute beste elkarrizketa sozial baten fun tsezko oinarriak. Aniztasun berria-
ren trataera planifika tzeko orduan, oinarrizko asisten tzia-egiturak sendotu egin behar dira ezin-
bestez (hezkun tza eta osasuna), eta politika sektorialak behar bezala garatu, lan-merkatuei eta
e txebizi tzari dagokienez, gehienbat”. Eta honela jarrai tzen du: “immigranteek prozesu demokra-
tikoan eta gizartera tze-politikak eta -neurriak formula tzen parte har dezaten bul tzatu behar da,
tokian-tokian batez ere; izan ere, hori oso lagungarria da bi noranzkoko gizartera tze-prozesuak
gara tzeko. Horrenbestez, zenbait proiektu mar txan jarri behar dira, immigranteak herritarren
elkarte horizontaletan sar tzea bul tza tzeko, eta halaber, beraien erakundeak sustatu behar dira”.
Krisiak zin tzilik u tzi du ia dena, erresisten tziak agor tzen ari dira…
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Krisi ekonomikoa dela eta, Katalunian migrazio-ereduak etengabe alda tzen ari dira, estatuko gai-
nerako lekuetan gerta tzen ari den bezala. Hala ere, orain arte zenbaki absolututan etorkin gehien
zituen autonomia-erkidegoan (2013ko urtarrilean 1.154.477 ziren) gizarte-, ekonomia- eta poli-
tika-aldaketako prozesu bat ari da gerta tzen, bere migrazio-eredua berriz plantea tzeko behar
bezainbesteko garran tzia duena. Gero eta etorkin gu txiago etor tzen direlako ari dira gerta tzen
aldaketa horiek, baina baita etorkin asko jatorrizko herrialdera i tzul tzen ari direlako ere, nazioko
herritarren emigrazioa areagotu delako (bai etorkinena, bai bertako herritarrena), sarbide-aldake-
tak izan direlako, etorkinen artean langabezia-tasa handia dagoelako, testuingurua gero eta aniz-
tasun handiagokoa delako, eta immigrazioaren fenomenoa ez politiza tzeko hi tzarmena hau tsi
delako. 

Migrazio-krisi gogorraren ondorioz, alde batera u tzi da etorkinak Kataluniaren tzat arazo bat iza-
tearen per tzepzioa (biztanleriaren % 4k soilik uste du immigrazioa arazo bat dela), baina hala
ere, politika-, gizarte- eta ekonomia-gatazka berriak daude ezkutuan globalizaziotik eratorritako
fenomeno garran tzi tsuenetako horren azpian. 

Datuak: aldaketak krisiaren testuinguruan

Katalunian dago espainiar estatuko etorkin kopuru handiena. Estatistika Institutu Nazionalaren
arabera, 2013ko urtarrilean Espainian bizi ziren 5.520.133  atzerritarretatik 1.154.477 autono-
mia-erkidego horretan zeuden (a tzerrian jaiotakoak, berriz, 1.322.238 ziren).2 Hau da, Espainian
erregistratutako  atzerritarren % 20,91 Katalunian dago.

Migrazioa Katalunian krisi ekonomikoaren garaian:
zenbait datu, lan-egoera eta beste gai ba tzuk
Elena Sánchez-Montijano1

Barcelona Centre for International Affairs, CIDOB

1Anna Bardoleti, CIDOBeko ikerketa-lagun tzaileari, eskerrak eman nahi dizkiot, kapitulu hau egiten lagun tzeagatik.
2Kontuan izan 1.154.477 etorkinen kopurua aipa tzean Katalunian bizi diren eta espainiarra ez den nazionalitatea
duten per tsonei buruz ari garela. Bestalde, 1.322.238 kopurua aipa tzean, a tzerrian jaiotako biztanleriari buruz ari
gara, jaio tzez  atzerritarrak izan arren gerora espainiar nazionalitatea lortu duten per tsonak ere.
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A tzerritarrak Espainiako biztanleria osoaren %11,73 badira; Kataluniako biztanleria osoaren %
15,3 dira. Kataluniako batez bestekoa Espainia osokoa baino handiagoa bada ere, ez da etorki-
nen ehuneko handiena duen autonomia-erkidegoa. Balear uharteak (% 20,14), Valen tziako
Erkidegoa (% 16,83) eta Mur tzia (% 15,66) aurretik daude. Testuinguru horretan, Kataluniako
etorkinen ehunekoaren bilakaeran, interesgarria da azpimarra tzea Kataluniako ehunekoa handia-
goa izan dela duela 10 urtetik hona (3 puntu baino gehiago) estatu osoaren ehunekoa baino (1.
grafikoa). 1. grafikoan ikus daitekeen bezala,  atzerritarren guztizko kopurua pixkanaka-pixkana-
ka handituz joan zen 2010. urtera arte. Izan ere, urte horretako  atzerritar kopurua Katalunian
inoiz izandako handiena izan zen: 1.198.538  atzerritar, hain zuzen ere. Hala ere, krisiaren ondo-
rioz, azken hiru urtetan  atzerritar biztanleriaren gehiengo kopuru hori murriztuz joan baita
(2010. urtetik 2013. urtera, guztira 44.061  atzerritarrek egin dute alde, eta beherakada han-
diena azken urte honetan gertatu da). 

1. grafikoa. Naziokoak ez diren  atzerritarren kopurua eta ehunekoa Katalunian estatu osoarekin aldera-
tuta

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Egileek egina

Estatistikako Institutu Nazionalaren arabera, a tzerrian jaiotako Kataluniako 1.322.238 biztanle-
etatik, gehienak Hego Amerikakoak (422.423) eta Europakoak dira (357.283; horietatik,
287.846 Europar Batasunetik datoz). A tzerritarren % 60 bi eskualde horietakoa da. Jatorrizko
herrialdearen arabera, Kataluniako biztanleria  atzerritarraren mul tzo handiena Marokokoa da;
guztira 214.569 marokoar daude. Talde horren ondoren, herrialde hauetako  atzerritarrak dira
ugarienak: Errumania (95.764), Ekuador (89.571), Kolonbia (63.048), Argentina (62.823),
Peru (51.743), Bolivia (49.948), Fran tzia (47.095),  txina (45.099) eta Pakistan (44.479).
Jatorrizko hamar herrialde horietako bilakaerak joera konstantea izan du. Krisia dela eta, komu-
nitate guztiak murriztu egin direla nabarmen tzen bada ere, interesgarria da azpimarra tzea 2007.
urtetik aurrera etengabe ari direla sar tzen Katalunian errumaniarrak, Errumania EBn sartu zene-
tik estatu osoan gertatu zen bezala. Hala, 2009. urtean krisia etorkinei eragiten hasi bazi tzaien
ere, iaz arte ez zen igarri biztanleriaren jai tsiera. Boliviatik datozen etorkinen artean an tzeman
da batez ere jai tsiera hori (2008an izan ziren ugarienak, eta ordutik, biztanleriaren % 17,20
galdu dute), eta Argentinatik datozenen artean (biztanleriaren % 9,33 galdu dute).
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2. grafikoa. Katalunian bizi diren  atzerritarrak, jaio tza-herrialdearen arabera, 2007-2013

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala. Egileek egina
Oharra: Maroko taulatik kendu da, marokoar kopuru handia dagoenez, ezin bai tzaie erreparatu gainerako herrialde-
en joerei. Marokoren bilakaera  txinaren an tzekoa da.  txinatar biztanleriaren igoera konstantea izan da, urteko
%1ekoa, eta 2013an gu txi gorabehera %2 jai tsi zen.

Demografia-datu deskriba tzaile ba tzuei erreparatuz gero, ikusten da Katalunian bizi diren etor-
kinak oso gazteak direla eta sexuagatiko banaketa neurrizkoa dela. Etorkinek batez besteko adina
32,2 urtekoa izan da Katalunian 2013. urtean, Espainia osoan  atzerritarren batez besteko adina
baino 3 urte gu txiago (Espainian  atzerritarren batez besteko adina 35 urtekoa da), eta katalunia-
rren batez besteko adina baino 10 urte gu txiago (kataluniarrek batez bestean 43,2 urte dituzte).
Horrek esan nahi du  atzerritar biztanleria adin emankorrean dagoela. Hain zuzen, % 63k 16 eta
44 urte artean ditu; % 17k, 45 eta 64 artean; eta % 3k soilik ditu 65 urte edo gehiago. Datu
horiek eta espainiar nazionalitateko biztanleei buruzkoak desberdinak dira: espainiar nazionali-
tatekoen % 36,33k 16 eta 44 urte artean ditu; % 27,34k, 45 eta 64 artean; eta ia % 20k 65
urte edo gehiago. Katalunian bizi diren 1.154.477  atzerritarren % 52,67 gizonak dira; eta %
47,33, emakumeak. Espainia osoko batez bestekoen oso an tzekoak dira batez besteko horiek.

Immigraziorako Behatoki Iraunkorrak ematen dituen indarreko erregistro-ziurtagiria edo bizitoki-
 txartela duten  atzerritarrei buruzko datuen arabera, Katalunian 2013ko ekainaren 30ean erregis-
tro-ziurtagiria edo bizitoki- txartela zuten 1.261.416  atzerritar zeuden, Espainia osoko % 22,93.
Erregimen juridikoari arretaz erreparatuz gero, ikusten da 459.577 erregimen komunitariokoak
direla (% 36,43), eta 801.839, berriz, erregimen orokorrekoak (% 63,57). Krisialdi osoan, gero
eta erregistro-ziurtagiri edo bizitoki- txartel gehiago ematen jarraitu da. 2013an, berriz, etorkinen
kopuruaren beherakada nabarmen tzen hasi bada ere, ziurtagirien edo  txartelen ematea % 3
baino ez da murriztu, kontuan hartuta aurreko urteetako batez bestekoa % 8,5ekoa izan zela
(2010. urtean izan ezik, urte hartan ere % 3 jai tsi bai tzen).
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1. taula. Indarreko erregistro-ziurtagiria edo bizitoki  txartela duten  atzerritarren bilakaera Katalunian,
2008-2012

Iturria: Indarreko erregistro-ziurtagiria edo bizitoki  txartela duten  atzerritarrak 2012an eta 2013an. Egileek egina.

Kataluniako etorkinen lege-egoera azter tzen bada (2012ko datuak), ikusten da erregimen oroko-
rrean dauden 786.728  atzerritarretatik 207.070ek aldi baterako bizitoki-baimena dutela, eta
horietatik 97.127k besteren kontura lan egiteagatik dutela, eta 74.802k, familia berrelkar -
tzeagatik. Bestalde, erregimen horretako etorkinetatik, 579.658 per tsonak dute iraupen luzeko
bizitoki-baimena. 2011. urtean, estatuak autonomia-erkidegoei eman zien bizitoki- txartelak
eskuratu ahal izateko  atzerritartasun- txostenak egiteko eskumena. Ordutik, Immigrazio
Zuzendari tza Nagusiak, Generalitateko Gizarte Ongizate Sailaren mendekoa denak, 59.737
espediente izapidetu ditu guztira. 2013. urtearen erdialdean, espediente horietako 55.190 eba -
tzi ziren: 50.662k aldeko ebazpena jaso zuten, eta 4.113k, kontrakoa.

Halaber, badirudi krisia Katalunian  atzerritarren nazionalizazioari ere eragiten ari zaiola. Nahiz
eta 2010. urtera arte urteko nazionalizazioen kopuruak igo tzen jarraitu zuen (urte horretan eman
zen nazionalizazio kopuru handiena, 29.150 hain zuzen), ordutik nazionalizazioen kopuruak jais-
teko joera izan du. Immigraziorako Behatoki Iraunkorraren datuen arabera, 2011. urtean 28.603
nazionalizazio egin ziren, eta 2012an, berriz, 25.891. Horrek esan nahi du % 1,88ko eta %
9,48ko beherakada izan zela, hurrenez hurren, aurreko urtearekin alderatuta. Madrilen a tzetik,
Katalunian egiten dira estatuko nazionalizazio gehienak. 2002-2012 aldian, 181.581 eman
ziren Katalunian; hau da, Espainia osoan emandako nazionalizazioen % 23,24. Estatu osoko
datuekin alderatuta, ehuneko hori zer txobait handiagoa da autonomia-erkidegoan bizi diren
 atzerritarren ehunekoa baino (% 20,91).

Azkenik, interesgarria da nazionaliza tzeko arrazoiak azter tzea, Katalunian bizi diren etorkinen
ezaugarriekin lotura baitute, eta bereziki,  atzerritar talde handiena marokoar jatorrikoa izateare-
kin.3 Hala, 2012. urtean nazionalitatea lortu zuten 25.891  atzerritarren % 64,84k (16.772
 atzerritar) 2 urtez bizitoki-baimena izateagatik lortu zuten; eta % 14,19k (3.670), berriz, hamar
urtez bizitoki-baimena izateagatik. Katalunian emandako nazionalizazioen % 21,25 marokoar
jatorriko  atzerritarrei eman zaie. Hala, Espainia osoarekin aldera tzen bada, hau ikusten da: bi
urtez bizitoki-baimena izateagatik eman diren nazionalizazioetatik, soilik % 20,19 eman dira
Katalunian; 10 urtez bizitoki-baimena izateagatik –arau orokorra, alegia– lortutako nazionaliza-
zioak, berriz, estatu osoko nazionalizazioen % 30,69 dira.

Zalan tzarik gabe, Katalunia erkidego har tzailea izan da  atzerritarren tzat. Hala ere, eskualdera
etorritako etorkinen kopuruan eragina izateaz gain, krisiak emigrazioaren igoera handia ere era-
gin du. Hain zuzen ere, 2009. urtetik, emigrazioa urtean % 8 eta % 9 artean hazi da. Bizilekua
a tzerrian duten espainiarren erroldaren arabera, 2013ko urtarrilaren 1ean 203.250 kataluniar

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Guztira 974.743 1.061.079 1.091.433 1.195.664 1.228.754 1.261.416
Komunitarioa 319.416 350.017 385.151 423.423 442.026 459.577
Orokorra 655.327 711.062 706.282 772.241 786.728 801.839

3Zehazki, nazionalizazioaren esparruan espainiar antolamenduaren eraginari buruz ari da,  atzerritarren jatorriaren
arabera. Hala, Kode Zibilaren 22. artikuluak ezar tzen du  atzerritarrek 10 urteko epean bizi beharko dutela
Espainian nazionalizazioa lor tzeko, Iberoamerikako, Andorrako, Filipinetako, Ekuatore Gineako eta Portugalgo
nazionalek eta sefardiek salbu, horien tzat 2 urteko epea ezar tzen baita.
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bizi ziren a tzerrian4 (2012an erregistratutakoak baino 17.402 gehiago). Hauek izan ziren helmu-
ga-herrialde nagusiak: Fran tzia (26.303), Argentina (23.282), Andorra (13.557), Alemania
(12.873) eta Mexiko (12.158).Oro har, kataluniar jatorria duten Espainiako tokiko biztanleen %
50,15 Amerikan bizi da (batez ere Argentinan, Mexikon, Venezuelan, Estatu Batuetan eta
Brasilen), eta % 45,38, berriz, Europan (batez ere Fran tzian, Andorran, Alemanian eta Sui tzan).
Azkenik, azpimarratu beharko li tzateke kanpoan bizi diren kataluniarren % 59 a tzerrian jaiotako
nazionalak direla. Sexuen araberako banaketa azter tzen bada, % 50 inguruko parekotasuna
dago; % 18,47 adingabea da; % 63,89k 16 eta 64 urte artean ditu; eta % 17,65, berriz, 65
urtetik gorakoa da.

Datu horiek Bizitoki Aldaketen Estatistikako datuekin aldera daitezke.5 Bizitoki Aldaketen
Estatistikaren arabera, Kataluniako udal erroldetan 98.776 baja izan dira 2012an, kanpora joa-
teko (eskuragarri dauden azken datuak). Baja horietatik 10.791 espainiar nazionalitatekoak dira
(horietatik 3.692 a tzerrian jaiotakoak dira; eta 7.099, Espainian jaiotakoak), eta 87.985, berriz
 atzerritarrak. 2013an kanpora joateko bizitokiz aldatu dutenen % 89  atzerritarra bada ere, inte-
resgarria da azpimarra tzea ehuneko hori pixka bat jai tsi egin dela, espainiar nazionalitatekoen
ehunekoak gora egin baitu. 2. taulan ikus daitekeen bezala,  atzerritar kopuru handiena krisiaren
hasieran joan bazen ere (2009-2010), espainiar nazionalitateko emigranteen irteera etengabe
hazi dela krisialdi osoan.

2. taula. Kanpora joateko Katalunian bizitokiz aldatu duten per tsonen kopurua, nazionalitatearen arabe-
ra 2006-2012

Iturria: BAE, 2012 eta egileek egina

Emigranteen helmugari buruzko datuak ez dira oso fidagarriak, per tsonak beste tramite bat egin
behar baitu, estatistiketan hori zeha tz-meha tz azal tzeko, dela bizilekua a tzerrian duten espainia-
rren erroldan izena ematea, dela erroldan bizitoki-aldaketa eska tzea. Edonola ere, eskuragarri
dauden datuak ba tzen badira, bizilekua a tzerrian duten espainiarren erroldakoak nahiz Bizitoki
Aldaketa Estatistikakoak, gu txi gorabehera kalkula daiteke 2012an Katalunian bizi zen eta emi-
gratu zuen biztanleria zer herrialdetara joan den. 3. grafikoan ikus daitekeen bezala, Espainian
jaiotako nazionalek Europar Batasuneko herrialdeak aukeratu dituzte. Besteak beste, Fran tzia,
Alemania, Belgika eta Erresuma Batua aukeratu dituzte batez ere azken urtean helmuga gisa.
Bestalde, a tzerrian jaiotako nazionalek Fran tzia, Argentina,  Txile, Ekuador, Estatu Batuak eta
Mexiko aukeratu dituzte bizi tzeko. Herrialde horiek guztiek ekonomia-ahal handia dute epe labu-

Atzerritar nazionalitatea Espainiar nazionalitatea Guztira
2006 47.441 4.032 51.473
2007 62.518 4.696 67.214
2008 75.360 5.966 81.326
2009 105.385 6.042 111.427
2010 107.160 6.581 113.741
2011 91.396 9.193 100.589
2012 87.985 10.791 98.776

4Espainiar nazionalitatea izanda, nazionalitate hori bakarra izan nahiz ez, Espainiatik kanpo bizi ohi diren per -
tsonak ere jaso tzen ditu bizilekua a tzerrian duten espainiarren erroldak.
5Estatistika Institutu Nazionalak egiten du Bizitoki Aldaketa Estatistika, udal erroldetan erregistratutako bizitoki-
aldaketengatiko altei eta bajei buruzko informazioa erabiliz. Gure kasuan, kanpora joateko bizitokiz alda tzeagatik
baja eman dutenen datuak erabili ditugu.
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rrera eta epe ertainera. Azkenik, nazionalizatu gabeko  atzerritarren emigrazioak lotura zuzena du
Katalunian bizi diren kolektibo nagusiekin. Argi eta garbi ikusten da beren jatorrizko herrialdee-
tara i tzul tzen ari direla. Beraz, Errumania, Maroko, Ekuador, Bolivia eta Kolonbia dira nazionali-
zatu gabeko  atzerritarren helmuga-herrialde nagusiak.

3. grafikoa. 2012ko emigrazioa, helmuga-herrialdeen arabera, nazionalak eta  atzerritarrak

Iturria: Bizilekua a tzerrian duten espainiarren errolda 2013 eta 2012 (nazionalen tzat) eta bizitoki-aldaketa 2012 ( -
atzerritarren tzat).
Oharra: Bizilekua a tzerrian duten espainiarren erroldan 2013ko erregistroei 2012koak kenduz egin da kalkulua, urte-
ari dagokion aldaketa lor tze aldera. Bizitoki Aldaketa Estatistikako datuek ez dituzte ain tzat har tzen “ez da ageri”, ez
eta “baja iraungi tzeagatik" ere,  atzerritarren bizitegi-aldaketen % 79 direnak (78.425  atzerritar). Bizilekua a tzerrian
duten espainiarren erroldako datuek ez dute ain tzat har tzen “ez da ageri”, 2013. eta 2012. urteen arteko aldea nega-
tiboa baita.

Etorkinen lan-egoera Katalunian

Krisiak  atzerritar jatorriko biztanleriaren sarreran, nazionalen eta  atzerritarren irteeran eta nazio-
nalitatea emateko garaian eragina izan badu ere, zalan tzarik gabe, lan-merkatuaren esparruan
kaltetu ditu batez ere  atzerritarrak. Hasiera batean, lan-prestakun tza baxuko etorkinen artean
igarri dira batez ere krisiaren ondorioak, baina ondorio horiek jada ekoizpen-sektore, talde edo
adin guztietara hedatu dira. Krisiak  atzerritarren lan-egoeran izandako eragina aztertu ahal iza-
teko, beharrezkoa da, batetik, datua krisi aurreko aldiarekin aldera tzea; eta bestetik, espainiar
jatorriko biztanleriarekin alderatuz azter tzea datuak. 

Krisi aurreko aldia azter tzen bada (2004-2008), ikus dezakegu Gizarte Seguran tzan afiliatutako
 atzerritar langileen kopurua, Katalunian alta emanda zeudenena, urteko % 16 igo tzen zela batez
bestean. Hala, 2004ko urtarrilean, 206.679 langile  atzerritar zeuden afiliatuta, eta 2008an
egon zen afiliatu kopururik handiena, 447.463 hain zuzen. Data horretatik aurrera, afiliazioak
etengabe murriztu dira, urteko % 5 baino gehiago batez bestean. 2013ko urtarrilean, Gizarte
Seguran tzan 347.478  atzerritar langile zeuden afiliatuta, 2006an baino zerbait gu txiago. Datu
horiek bat datoz bi aldietako estatu osoko batez bestekoarekin: 2004-2008 aldian % 15eko igo-
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era izan zen; eta 2009-2013 aldian, urteko % 4ko jai tsiera. Testuinguru horretan, interesgarria
da emai tza horiek kataluniarren altekin aldera tzea. Hala, lehen aldian, afiliazioak urteko % 1 igo
ziren batez bestean, eta krisialdian, berriz, altak bataz bestean % 3 inguru jai tsi ziren.

Sexuagatiko aldea azter tzen bada krisi aurreko aldian eta krisialdian, datu hauek ditugu: 2004-
2008 aldian, Katalunian Gizarte Seguran tzan afiliatutako gizonezko  atzerritarren kopurua % 15
handi tzen zen urtean, eta emakumeen afiliazioa, berriz, % 17 urtean. Krisialdian (2009-2013),
ordea, enpleguaren sun tsipenak eragin du gizonen afiliazioa % 8 jaistea, eta emakumeen afilia-
zioa % 1 soilik jaistea. Datu horiek adierazten dute Katalunian krisiak batez ere  atzerritar gizo-
nezkoen laneskua nagusi zen sektoreak kaltetu dituela. 

Bi analisi-aldi horietan kataluniarren eta  atzerritarren artean alderatutako datuak ere oso
esangura tsuak dira, batez ere biztanleria aktiboaren datuak azter tzen badira. Biztanleria
Aktiboaren Inkestaren arabera, 2005. urtearen eta 2008. urtearen arteko aldian, espainiar nazio-
nalitateko biztanleria aktiboak % 0,6 egin zuen gora Katalunian, eta  atzerritar nazionalitateko
biztanleria aktiboak, berriz, % 11,7. Bestalde, krisialdian (2009-2013), espainiar nazionalitate-
ko biztanleria aktiboak % 0,3 egin du behera, eta  atzerritar nazionalitateko biztanleria aktiboak,
berriz, % 5,4 (4. grafikoa). Beste modu batera esanda, 2009ko lehen hiruhilekoan  atzerritar
nazionalitateko biztanleria aktiboa Kataluniako biztanleria aktiboaren % 19,63 zen, eta 2013an,
berriz, enpleguaren sun tsipenaren ondorioz, % 16,74ra arte jai tsi da.

4. grafikoa. Biztanleria aktiboaren ehunekoa Katalunian, nazionalitatearen arabera, 2005-2013 aldia

Iturria: Biztanleria Aktiboaren Inkesta. Egileek egina.

Laburbilduz, egungo krisi-egoerak eragin du Katalunian bizi diren  atzerritarren % 41,9 lanik
gabe egotea, Katalunian bizi diren espainiar nazional langabeen halako bi hain zuzen (espainiar
nazionalen % 21,4 dago lanik gabe Katalunian, Biztanleria Aktiboko Inkestaren datuen arabe-
ra). Kataluniako langabezia-tasa altu hori handiagoa da Espainiako gainerako autonomia-erkide-
goetan bizi diren  atzerritarrena baino (% 39,21). Katalunian  atzerritar biztanleriaren artean lan-
gabeziaren igoera aldika azter tzen bada (5. grafikoa), ikusten da 2005 eta 2008 artean
Kataluniako espainiar nazionalen artean batez besteko langabezia-tasa % 6koa zela, eta 2009
eta 2013 artean batez bestekoa % 16,48koa zela. Bestalde, Katalunian bizi diren  atzerritarren
langabezia-tasak hazkun tza-eredu altuagoa izan zuen: lehen aldian,  atzerritarren batez besteko
langabezia-tasa % 14koa zen, eta bigarrenean, berriz, % 35,5ekoa.
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Lan-merkatuaren egoera arretaz azter tzen jarrai tzen bada, 2009an igo zen gehien langabezia,
2008. urtearekin alderatuta, 5. grafikoak erakusten duen bezala. Biztanleria Aktiboaren Inkestak
2008. urtean % 14,06ko langabezia erregistratu zuen, eta 2009an, Katalunian  atzerritar jato-
rriko biztanleriaren artean % 30,5ekoa izatera igaro zen; hau da, 16,43 puntu egin zituen gora.
Urte horretan, 2009an, izan zen langabezia-tasaren igoera handiena espainiar nazionalitateko
biztanleriaren artean, bai Katalunian, bai Espainia osoan. 

5. grafikoa. Langabezia-tasa Espainian eta Katalunian, nazionalitatearen arabera, 2005-2013

Iturria: Biztanleria Aktiboaren Inkesta. Egileek egina.

Beste bi gai azpimarragarri

Beste bi gai ain tzat har tzea ere interesgarria da Katalunian migrazio-fenomenoa azter tzeko
garaian. Batetik, immigrazioaren fenomenoa politizazioari buruzkoa; eta bestetik, etorkinen tal-
deari buruzko Kataluniako iri tzi publikoarekin lotutakoa.

Azken urteetan, alderdien arteko sintonia egon da immigrazioaren kudeaketan. Kataluniako
Gobernuak, parlamentuko taldeek (PPk izan ezik), udal-erakundeak, ekonomia- eta gizarte-era-
gileak eta Herritartasun eta Immigraziorako Mahaiko Kideek 2008ko abenduan Immigraziorako
Nazio Hi tzarmena sinatu zuten, eta sinadura horren bidez lortu zen adostasuna izan zen alder-
dien arteko itun horren oinarria. Azken urteetan, denek ikuspuntu eta helburu berak izaten eta
migrazio-fenomenoa diskur tso politikoan ez erabil tzen saiatu dira etengabe. Hala ere, azken hau-
teskundeek, autonomia-erkidegoetakoek (2010eko azaroa) nahiz udaletakoak (2011ko maia tza),
adostasun hori etetea eragin zuten. Krisi ekonomikoaren hasieran, alderdi politikoek migrazio-
fenomenoa politikan erabil tzen hasi ziren (Hi tzarmenaren sina tzaileek nahiz sinatu ez zutenek),
eta egoera horrek zalan tzan jarri zuen migrazio-politikan elkarrekin aurrera egiteko gogoa zegoen
ala ez (Garcés eta beste ba tzuk, 2012: 266). Egoera horretan, lehenik, Espainian hauteskunde-
babes handiena izan duen alderdi xenofoboa, Plataforma per Cataluña (PxC) sortu zen; eta biga-
rrenik, gainerako indar politikoek migrazio-fenomenoa indar handiz politizatu zuten, batez ere
tokiko mailan. Hala ere, gaur egun, gizarte-kohesioa gero eta gehiago kalte tzen duen krisi bat
dugun garaian, immigrazioaren gaia ez dago oso politizatua autonomia-erkidegoen mailan, eta
badirudi horrela jarraituko duela, bai Katalunian bai estatu osoan (Morales eta Ros, 2012: 95).
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Tokiko esparruan, ordea, immigrazioarekin lotutako gatazkak gerta tzen dira oraindik, batez ere
burkari, hizkun tzaren erabilerari eta baliabide materialen erabilerari buruzkoak.

Gobernu zentralak udalei Gizartera tzeko Fun tsa bana tzeari u tziko dio, eta hori dela eta, udalak
finan tza-egoera korapila tsuan daude. Egoera horren aurrean, Generalitata nahiz udalak aurrekon-
tu-ahalegin handia egiten ari dira, oinarrizko tzat jo tzen dituzten ekin tzak egiten jarraitu ahal iza-
teko, eta hala, gatazka-tasa ez handi tzeko. Gaur Egun, Generalitata Plan de Ciutatania i les
Migracions 2013-2016 izeneko plana idazten hari da, migrazioetan adituak direnekin kon tsulta-
eta partaide tza-prozesu bat egin ondoren. Migrazio-zikloaren aldaketaren ondorioz, datozen 4
urtetan migrazio-politika arautuko duen dokumentuan ain tzat hartuko dira etorkinak beren jato-
rrizko herrialdeetara i tzul tzearekin, emigrazioarekin, jatorrizko herrialdearekiko harremanekin
edo aniztasunaren kudeaketarekin lotutako gaiak.

Bestalde, Kataluniako iri tzi publikoaren ustez, estatu osoan gerta tzen ari den bezala, immigra-
zioa ez da autonomia-erkidegoaren arazo nagusietako bat. 2013. urtean, inkesta egin zi tzaion
biztanleriaren % 4k soilik har tzen zuen immigrazioa arazo tzat, eta % 0,9ren ustez soilik zen
migrazio-fenomenoa Kataluniako arazorik garran tzi tsuena (CEO, 2013). Emai tza horiek 2008ko
uztaileko barometroan lortu zirenen oso desberdinak dira, garai hartan, kataluniarren %35,6ren
ustez, immigrazioa arazo bat bai tzen, eta %11,3k esaten zuen Kataluniako arazorik nagusiena
zela (CEO, 2007). Datu horiek bat datoz estatu osoko datuekin. Estatuan, biztanleen % 2,6k
esaten du immigrazioa dela egun Espainiako arazorik nagusienetako bat. Ehuneko hori % 0,4ra
jaisten da, estatuko egungo arazorik nagusiena zein den galde tzen denean (CIS, 2013).

Nahiz eta lagin  txiki horren bidez deskribapen sinplista hu ts bat soilik atera daitekeen ondorio
gisa, an tzeman daiteke, Pardos-Pradok (2012: 11) ohartarazi bezala, immigrazioa arazo tzat har -
tzen duten herritarrek baliabide materialak eskura tzeko lehia ekonomikoarengatik (lagun tza eta
eskubide gehiegi) dutela iri tzi hori batez ere, eta ez kultura-gatazkengatik. Inkesta egin zaien eta
immigrazioa arazo bat dela esaten dutenen % 48,8k esaten du "etorkin gehiegi" daudela, %22k
"lagun tza eta eskubide gehiegi dituztela" eta %4,9k soilik "ez direla harrera-herrialdeko ohiture-
tara egin” (CEO, 2013). 

Aurreko datu horiek adierazten dute iri tzi publikoak oro har ez duela arazorik immigrazioarekin.
Hala ere, datu horiek i txuragabetu egiten dira beste arazo nabarmen ba tzuen aurrean, hala nola
langabezia, ekonomia, politikarekin bizi den a tsekabea eta Kataluniaren eta Espainiaren arteko
harremanak. Hala, kataluniarrek immigrazioari buruz zer iri tzi duten sakon tzen duen azken azter-
ketan, Percepción de los catalanes y catalanas sobre la immigración (CEO, 2011) izeneko inkes-
tan, oso bestelako datuak erakusten dira. Ildo horretan, inkestan ageri da kataluniarren % 49,3k
esaten zuela etorkin gehiegi zeudela, eta % 36,2k, etorkin asko zeudela. Datu horiek beste auto-
nomia-erkidego ba tzuetan 2010ean lortutako datuen an tzekoak dira, hala nola Andaluzian eta
Euskal Autonomia Erkidegoan. OPAMeko datuen arabera, andaluziarren % 52,4k esaten zuen
etorkin kopurua gehiegizkoa zela, eta % 40,2k nahikoak zeudela (Rinken eta beste ba tzuk,
2011: 57). Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko datuen arabera, euskaldunen % 35,3k esa-
ten zuen etorkin gehiegi zeudela, eta % 45,4k nahikoak zeudela (ikuspegi@k, 2013:18).
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Ondorioak

Kataluniako migrazioa eraldaketa-prozesu bat bizi tzen ari da, eta egungo ekonomia-, politika- eta
gizarte-egoera kontuan hartuta, ezin da esan garran tzirik gabeko gai bat denik. Testu osoan azal-
du nahi izan den bezala, krisi ekonomikoaren ondorio nagusietako bat da migrazio-fluxuen eten-
gabeko eraldaketa. Hauek dira fluxu horien ezaugarri nagusiak: saldo negatiboa, eta biztanleria-
ren proiekzioa epe laburrera negatiboa izatea (kalkuluen arabera, 2021ean emigrazioak ugaria-
goak izango dira immigrazioak baino: 31.654 per tsonako aldea egongo da, hain zuzen ere – EIN-
). Hala ere, beste gai ba tzuek ere eska tzen dute migrazioren gaiari hel tzeko modua berriz
plantea tzea. Ildo horretan, gero eta  atzerritar gu txiago Gizarte Seguran tzan afilia tzea, eta batez
ere,  atzerritarren artean dagoen % 41,9ko langabezia, asaldagarria da. 

Zailtasun-une hauetan, gerta tzen ari dena sakontasunez azter tzea behar du migrazio-fenomeno-
ak, inoiz baino gehiago: fluxuekin lotutako gertaerak, lan-merkatuarekin lotutakoak nahiz anizta-
sunaren kudeaketarekin lotutakoak. Egungo egunean, inoiz baino gehiago, gure herrialdearen
gizarte-kohesioaren etorkizunerako fun tsezkoa da botere publikoek, maila guztietan, gizarte- eta
ekonomia-eragileek eta herritarrek beren ardurak bere gain har tzea. 
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1. Krisi ekonomikoa

Sun tsi tzailea izaten ari da krisi ekonomikoa alderdi askotan –per tsonalean, familiarrean, erakun-
deetan eta gizartean–. Baina, Espainiako beste autonomia-erkidegoen aldean, beste berezitasun
ba tzuk ditu Valen tziako Erkidegoak. 

Ondoko lerro hauetan, beraz, berezitasun horiek azal tzen saiatuko naiz. Kontua ez da hari tz ero-
riari egur egitea. Kontua li tzateke jakitea zergatik den errealitatea den modukoa eta ez bestela-
koa. Historikoki, errealitatea azter tzeari eta errealitatea azter tzen dutenei uko egin zaie sarri
askotan, isilean gordetako interes jakin ba tzuk arteko izan direla. Zertarako errealitate soziala
aztertu, nahikoa baldin bada –zenbaiten tzat bederen– hura ezezta tzearekin edo estal tzearekin?
Gainera, an tzina egin bezala orain ere "mezularia hil dezakegu” ekar tzen dituen berriak ez bal-
din badatoz bat transmititu nahi dugun mezuarekin. Halaxe doakigu, ez soilik herrialde honetan,
baita Europar Batasunean eta hainbat herrialde eta lekutan ere. Horri gehi diezaiokegu, baita
ere, lausengari hu ts bilakatutako aholkulari-gortearen egitekoa. Lagun tzaile-talde hu ts bihurtu
dira aholkulariak, une jakin ba tzuetan  txaloak jo tzen dituztenak; beren postuei eusteagatik edo-
zer gauza justifika tzeko prest daudenak, berdin dio egindakoa teknikoki edo etikoki zuzena izan
ala ez. Ondorio tamalgarriak ditu haien jokabideak gai publikoen kudeaketan.

Duela zenbait egun (2013/10/08an) Valen tziako Erkidegoko errealitateari buruzko hainbat iri tzi
jaso zituen Metroscopia enpresak El País1 egunkariaren tzat egindako azterlan batean. Azterlan
horretan adierazitakoaren arabera, valen tziarren %85ek uste du Valen tziako Erkidegoaren egoe-
ra ekonomikoa  txarra dela; %72k uste du Valen tziako Gobernuak ez dituela ezarri krisi ekonomi-
koari aurre egiteko neurri egokiak; valen tziarren %82k uste du egoerak okerrera egin duela azken
bi urteotan; Valen tziako Erkidegoan, langabezia eta ustelkeria dira arazorik larrienak herritarren
ustez; PPri nahiz PSOEri botoa eman dietenek biek egiten dituzte kritikak; eta, azkenik, 2010.

Krisi ekonomikoa, krisi politikoa, krisi soziala
Luis Díe Olmos
CeiMigra Fundazioa
Valen tziako Uniber tsitate Katolikoko irakaslea

1J.F. "Medidas ineficientes contra la crisis". El País. 2013. Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/14an:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/08/valencia/1381263193_542209.html. Ikusi ere FERRÁNDIZ, J.P.
"Barómetro electoral en la Comunidad Valenciana". El País, 2013/10/10. Web-orri honetan argitaratu zen
2013/10/14an: http://blogs.elpais.com/metroscopia/2013/10/barometro-electoral-en-la-comunidad-
valenciana.html. 
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urtetik hazi egin da partidu politiko bakar batek ere beren interesak defenda tzen ez dituela ustea
duten herritarren ehunekoa –%27tik %39ra–. Horretaz gainera, Valen tziako Generalitatearen
egoera ekonomikoa larria dela2 aitortu dute publikoki finan tzazio-sistema autonomikoa azter tzeko
Valen tziako Gorteek izendatutako adituek. Are gehiago, Valen tziako Gobernuak onartu egin du
horni tzaileei ezin izango diela 30 eguneko epe maximoaren barruan ordaindu eta, ondorioz,
berankortasun-legea eta Europako zuzentarau bat hau tsiko dituela. Eta, dirudienez, egoerak oke-
rrera egingo du berandu gabe; baita izugarri okerrera egin ere3.

1. grafikoa. 2008-2013ko langabezia-tasak. Espainia eta Valen tziako Erkidegoa

Iturria: neronek egindakoa, biztanleria aktiboari buruzko inkestaren datuak oinarri hartuta. 

Ez hori bakarrik. Eurostat-en arabera, Letoniarekin batera eta Bulgariako Yuzhen  tsentral eskual-
dearen a tzetik4 Valen tziako Erkidegoa da 2008 eta 2011 urteen artean enplegu gehien sun tsitu
den Europako eskualdeetan bigarrena. Krisi osoan batez besteko nazionalaren gainetik egon da
Valen tziako Erkidegoko langabezia-tasa (1. grafikoa). 2013ko bigarren hiruhilekoan, Alacant,
Castelló eta València probin tzietako langabezia-tasak %27,33, %32,18, eta %29,58koak izan
ziren, hurrenez hurren5. 2013ko lehenengo hiruhilekoan, Valen tziako Erkidegoko 212.800 fami-
lia zeuden kide guztiak langabezian zituztenak; Espainia osoan 1.906.100 familia dira egoera
horretan6. Horren guztiaren ondorioz, pobrezia gehien hazi den Espainiako autonomia-erkidego-
etan bigarrena da Valen tziako Erkidegoa; Kanarietan hazi da gehien (%18 hazi zen 2008. eta

0

5

10

15

20

25

30

35

T2
-2

00
8

T3
-2

00
8

T4
-2

00
8

T1
-2

00
9

T2
-2

00
9

T3
-2

00
9

T4
-2

00
9

T1
-2

01
0

T2
-2

01
0

T3
-2

01
0

T4
-2

01
0

T1
-2

01
1

T2
-2

01
1

T3
-2

01
1

T4
-2

01
1

T1
-2

01
2

T2
-2

01
2

T3
-2

01
2

T4
-2

01
2

T1
-2

01
3

T2
-2

01
3

Espainia Valentziako Erkidegoa

2Europa Press, 2013. "Alerta de los expertos: el Estado no funciona para los valencianos”. El Mundo, 2013/09/16.
Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/14an: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/16/valen-
cia/1379334798.html. 
3FERNÁNDEZ, A. "El Consell admite que incumplirá la Ley de Morosidad y no podrá pagar a sus proveedores en
30 días". Información, 2013/10/14. Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/14an:
http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/10/13/consell-admite-incumplira-ley-morosidad/1425259.html. 
4Europa Press. "Valencia, Murcia y Baleares, entre las regiones de la UE donde más empleo se ha destruido por la
crisis". El Economista, 2013/10/7. Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/14an:
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/renault-oct13/economia/noticias/5203545/10/13/Economia-Valencia-
Murcia-y-Baleares-entre-las-regiones-de-la-UE-donde-mas-empleo-se-ha-destruido-por-la-crisis.html. 
5"Resultados provinciales de la EPA del segundo trimestre de 2013". INE, 2013. Web-orri honetan argitaratu zen
2013/10/14an: http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epapro0213.pdf. 
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2011. urteen artean –%20 hazi da 2013ra arte–; batez besteko nazionala, ordea, %10ean da)7.
Hori gu txi bali tz, Espainiako erkidegorik zorpetuena da Valen tzia; are gehiago, Estatuak nahiz
Europar Batasunak ezarritako defizit-helburuak bete ezin dituen erkideetako bat da; daukana
baino %40 gehiago gasta tzen du urtero8.

Egoera horren ondorioz, Valen tziako Erkidegoak porrot egin du teknikoki. Finan tzazio desegokia-
ri gehi tzen baldin badizkiogu xahubidea eta ustelkeria, egoera jasangai tza bihur tzen da9.
Gertakarien eboluzioak horixe bistara tzen du, “Valen tziako Erkidegoaren krakaren” benetako kro-
nologia baita10. Nazioarteko kalifikazio-agen tziek Valen tziaren porrot teknikoa aitortu dute. Agen -
tzia horien arabera, daukan diruarekin 2013ko finan tza-mugaegunen %5 besterik ezin du
ordaindu Valen tziako Generalitateak11. Porrot teknikoaz gainera, ordainketa-etendura eta enpre-
sa-porrot gehien duten erkidegoetan bigarrena da Valen tziako Erkidegoa12; eta Valen tziako
Erkidegoko udalerri askok ez du batere dirurik13. Estatuak Valen tziako Erkidegoaren "kontuak
hartu" dituela jo izan dute askok14.

6Pren tsa-oharra. "Encuesta de población activa, primer trimestre de 2013". INE, 2013/4/25. Web-orri honetan argi-
taratu zen 2013/10/14an: http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0113.pdf. Ikusi ere LLAGÜES, J.L. "Casi
11.000 hogares acabaron 2012 con todos sus miembros en paro". Levante – El Mercantil Valenciano, 2013/4/28.
Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/14an: http://www.levante-emv.com/economia/2013/04/28/11000-hoga-
res-valencianos-acabaron-2012-miembros-paro/993380.html. 
7CRESPO, R. "El aumento de la pobreza en la Comunidad Valenciana duplica la media nacional". ABC,
2013/5/16. Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/14an: http://www.abc.es/local-comunidad-valencia-
na/20130515/abci-pobreza-comunidad-valenciana-duplica-201305151259.html
8MAROTO, V. "¿Por qué la Generalitat Valenciana está en quiebra?". El Diario, 2013/10/8. Web-orri honetan argita-
ratu zen 2013/10/14an: http://www.eldiario.es/cv/Generalitat-Valenciana-quiebra_0_178832279.html
9Id.
10Unió Valenciana."El crac… de la Generalitat Valenciana". 2012. Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/15ean:
http://www.unaveu.com/el-crac/
11CLEMENTE, J. " La banca salva a la Generalitat de la quiebra al renovar 3.200 millones no cubiertos por las ayu-
das del Gobierno". El Diario, 2013/3/7. Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/14an:
http://www.valenciaplaza.com/ver/78858/la-banca-salva-a-la-generalitat-de-la-quiebra-al-renovar-3-200-millones-
no-cubiertos-por-las-ayudas-del-gobierno.html
12EL PAÍS. "La Comunidad Valenciana es la segunda en suspensiones de pagos y quiebras". El País, 2013/8/7.
Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/14an: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/07/valen-
cia/1375888079_722115.html.
13FAUS, S. "En bancarrota… y amenazados por Montoro". The Economy Journal, 2013/3/13. Web-orri honetan
argitaratu zen 2013/10/14an: http://www.theeconomyjournal.com/es/notices/2013/03/-en-bancarrota...-y-amenaza-
dos-por-montoro-66724.php.
14RODRÍGUEZ, C.B. " Somos una comunidad intervenida absolutamente". El Global, 2013/3/8. Web-orri honetan
argitaratu zen 2013/10/15ean: http://www.elglobal.net/elglobal/articulo.aspx?idart=736196&idcat=784&tipo=2.
MARTÍN, G. "Los presupuestos de una Generalitat intervenida". Levante-emv, 2012/10/29. Web-orri honetan argi-
taratu zen 2013/10/15ean: http://www.levante-emv.com/opinion/2012/10/29/presupuestos-generalitat-interveni-
da/947535.html.
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2. Krisi politikoa

Berriki, 2013ko mar txoko Zerga eta Finan tza Politikari buruzko Kon tseiluan15, Valen tziako
Erkidegoaren egoera ekonomikoa “dramatikoa” dela adierazi zuen Ogasun sailburuak. Egoera
politikoa, hala ere, egoera ekonomikoa baino okerragoa da. 

Ustelkeriari buruzko 140 auzi baino gehiago ari dira iker tzen Valen tziako epaitegietan. Horretaz
gainera, Valen tziako Gorteetan goberna tzen ari den alderdiko diputatuen %20 ustelkeriagatik
inputatuak egon daitezke; eta baliteke azkenean arrazoi horrexegatik epai tzea hiru hiriburuetako
alkate guztiak16. 

Valen tziako Justizia Auzitegi Nagusiko buruak ohartarazi du epaitegi horretako arlo zibileko salan
eta zigor-arloko salan ez dituztela nahikoa baliabide ustelkeriazko hainbeste kasuri aurre egite-
ko. Valen tziako Generalitateko Justizia Kon tseilari tzaren ekarpenaren mende daude nahikoak ez
diren baliabide horiek. Gainera, estatuko fiskal nagusiaren eta Valen tziako Justizia Auzitegi
Nagusiko buruaren aurreikuspenen arabera, epaitutako kasuen kopuruak gora egin dezake auto-
nomia-erkidego horretan. Arazoa, hala ere, ez da justizia-administrazioa, baizik eta "sistemaren
sinesgarritasuna eta sistemaren gaineko konfian tza"17. “Espainiako ustelkeriak eta erakundeen
harrapa tzeak demokraziaren zutabeak arrail tzen ditu, eta krisialdia larriago tzen du"18. 

Izan ere, CISen barometroaren arabera, Valen tziako Erkidegoko biztanleen ustez, honako hauek
dira, hurrenez hurren, arazo nagusiak: politikariak, arazo ekonomikoak, langabezia, eta ustelke-
ria. Valen tziako herritar askok uste du ustelkeriak bereizten duela Valen tziako politika beste auto-
nomia-erkidegoetakoa19. Horretaz gainera, ohitura  txarren eta kudeaketa  txarraren adibide
moduan jarri dute Valen tziako Erkidegoa sei herrialdetako telebistek eta nazioarteko hainbat
berri-agen tziak20. 

ABC egunkariaren inkesta baten arabera, Espainiako herritarren %74k uste du ustelkeria hazten
ari dela Espainian; eta Espainiako herritarren %89k uste du justiziak hobe trata tzen dituela poli-
tikariak gainerako herritarrak baino21. Gainera, “kargu politiko bat a txilotu aurretik nagusi bat

15FERNÁNDEZ, A. "El Consell admite que incumplirá la Ley de Morosidad y no podrá pagar a sus proveedores en
30 días". Información, 2013/10/14. Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/14an:
http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/10/13/consell-admite-incumplira-ley-morosidad/1425259.html. 
16MAROTO, V. "¿Por qué la Comunidad Valenciana está en quiebra?". El Diario, 2013/10/8. Web-orri honetan argi-
taratu zen 2013/10/15ean: http://www.eldiario.es/cv/Generalitat-Valenciana-quiebra_0_178832279.html. 
17ZAFRA, I. "Los jueces no dan abasto para hacer frente a tanta corrupción". El País, 2013/9/20. Web-orri honetan
argitaratu zen 2013/10/14an: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/20/valencia/1379699630_584275.html.
18ABC. "6.839 millones, por el sumidero de la corrupción desde 2000". ABC, 2013/1/30. Web-orri honetan argita-
ratu zen 2013/10/15ean: http://www.abc.es/espana/20130128/abcp-millones-sumidero-corrupcion-desde-
20130128.html.
19RUIZ, J. "La corrupción preocupa el triple a los valencianos que al resto de España". Levante-emv, 2013/5/9.
Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/15ean: http://www.levante-emv.com/comunitat-
valenciana/2013/05/09/corrupcion-preocupa-triple-valencianos-resto-espana/996382.html. 
20GIL, J. "La marca valenciana se desfonda". El País, 2013/1/5. Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/15ean:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/05/valencia/1357403978_227005.html. 
21ABC. "6.839 millones, por el sumidero de la corrupción desde 2000". ABC, 2013/1/30. Web-orri honetan argita-
ratu zen 2013/10/15ean: http://www.abc.es/espana/20130128/abcp-millones-sumidero-corrupcion-desde-
20130128.html.
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jakinaren gainean jar tzeko agindua dute” hainbat poliziak, eta “nagusi batek agindu arte, ezin
dute a txiloketarik egin, ez eta eskubideen berri eman, edo kudeaketarik  txikiena egin ere"22.
Jarraibide horiek ez dute lagun tzen, inondik inora ere, "sistemaren" irudia edo sinesgarritasuna
hobe tzera. Baina, hori ida tziz jendartera tzen baldin bada, jakin ezazu zer gorde duten isilpean.
Horixe da kezkagarriena. Eta, Valen tziako Erkidegoa usteletan ustelena izan ohi bada, zer gerta
daiteke kontrol-sistema egoki baten bitartez gardentasuna bermatuko duen arautegirik ez bada?

Ustelkeria, edonola ere, ez du norbanako bakar batek sor tzen; xahubidearen eta kudeaketa
 txarraren eskutik dator. Kudeaketa  txarra23, diot, hartutako estrategiengatik (obra bereziak; eki-
taldi handiak; marka-kudeaketa egitea, hau da, benetako politika eraginkorren aldean marketina
nahiago izatea; amaitu ezin diren obretan diru publikoa inberti tzea eta gal tzea; eta abar)24.
Xahubidea25, diot, obra eta proiektu horien guztien kostuak zorpe tzea ekarri duelako; adjudika-
zioan onartutako kostua hainbatez biderka tzearen ondorioz, gainkostua izan delako; eta diru
publikoa iruzurrez erabili delako era askotako lizen tziak eta opariak lor tzeko, berdin norberaren -
tzat, zein gertuko per tsonen tzat, edota legezkoak izan ez diren "mesedeak kudea tzeko" ere.

Ez da harri tzekoa, beraz, herritarrek Valen tziako eta Espainiako klase politikoa gai tzestea. Azken
urteotan Valen tziako Erkidegoan, Espainian eta beste herrialde askotan izandako mugimendu
sozialen bitartez agertu dute herritarrek gai tzespen hori. Horren adibide dira, esaterako, "udabe-
rri arabiarrak"; M-15 mugimendua –azken horren Valen tziako, Madrilgo eta Bar tzelonako talde-
en aldarriek nazioartean izan zuten oihar tzuna–; “Occupy Wall Street” mugimendua; “Yo soy
132” mugimendua; eta Grezian, Portugalen, Erresuma Batuan, Islandian, Irlandan, Fran tzian,
eta beste herrialde ba tzuetan sortutako hainbat mugimendu.

Mugimendu horiek, hau da, toki bakoi tzeko herritarrek arrazoi osoz lepora tzen diote klase politi-
koari botere-metaketa baimendu izana. Izan ere, botere-metaketa beharrezkoa izan da zenbait
gizarte-eragile neurririk gabe aberasteko (merkatuak, finan tza-erakundeak, kalifikazio-agen tziak,
eta abar). Botere-metaketa hain handia izan da, non eragile pribatu horien esku u tzi den herria-
ren subiranotasuna. Esan gabe doa, alabaina, boterea modu bazter tzailean metatu nahi izan
dutela eragile pribatu horiek. 

Per tsona guztien mesedean jardun eta gai publikoak kudeatu beharrean (interes orokorra, onda-
sun erkideak, per tsona guztien askatasuna eta benetako berdintasuna babestea eta berma tzea,
eta abar) boterea beren xede propioetarako erabili dute zenbaitek. Herritarrek ez dute onar tzen,

22ÁLVAREZ, M.J. "Antes de detener a un cargo político, avisen a un superior". ABC, 2013/9/27. Web-orri honetan
argitaratu zen 2013/10/15ean: http://www.abc.es/local-madrid/20130927/abci-instruccion-comisario-arganzuela-
201309262224.html.
23FRAYER, L. "Valencia: Spain’s most indebted region per capita". Los Angeles Times, 2013/2/4. Web-orri honetan
argitaratu zen 2013/10/16an: http://articles.latimes.com/2013/feb/04/world/la-fg-spain-valencia-20130204.
TORRENT, J. "Tierra de saqueo". El País, 2012/1/15. Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/16an: http://politi-
ca.elpais.com/politica/2012/01/15/actualidad/1326649186_916777.html. 
24GIL, J. "Los esqueletos del despilfarro". El País, 2013/3/10. Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/16an:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/10/valencia/1362940976_261967.html. 
25CARVAJAL, D. eta MINDER, R. "First a building spree, now the ax is falling". The New York Times, 2012/7/8.
Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/16an: http://www.nytimes.com/2012/07/09/world/europe/in-spain-
publicly-financed-projec ts-founder.html?_r=2&pagewanted=all&. ALFONSO, J. "Los grandes despilfarros de la
Comunidad Valenciana". El Economista, 2012/6/22. Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/16an:
http://www.eleconomista.es/espana/noticias/4063818/06/12/Los-grandes-despilfarros-de-la-Comunidad-
Valenciana.html. 
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beraz, era horretan jardun duten per tsonek zigorrik ez izatea. Demokrazia formal eta eskuorde-
tua baino zerbait gehiago eska tzen da; benetako demokrazia. Ordezkari tza politikoa zuzena eta
loteslea izan dadila eska tzen da, bestela ordezkari tza hori ez baita politikoa izango. Hortik datoz,
hain zuzen ere, hainbat manifestaziotako ikurri tzak: “Ez gaituzte ordezka tzen”, “Ez nire izene-
an”, “Gu ez gara sistemaren kontrakoak, sistema da gure kontrako”, “Ekarri bueltan gure demo-
krazia”, eta beste asko.

Despotismo ilustratuarekin lo tzen dute mugimendu horiek formala besterik ez den demokrazia
(guztia herriaren tzat, baina herria ain tzat hartu gabe). Zenbaitetan, despotismo ilustratu hori
ilustratu gabekoa li tzateke, honako bi zen tzu hauetan: batetik, “hauteskundeen bidez" berritu
daitekeen totalitarismoa da; eta, bestetik, gobernarien ezjakintasuna, ezgaitasuna eta ustelkeria
leudeke, norberaren edo beste per tsona eta talde ba tzuen mesedean erabil tzen baitute politika.
Baina, demokrazia formal batean, botoa emateak ez dakar berekin subiranotasuna uztea.
Demokrazia formal batean, subiranotasuna ez zaie ordezkari politikoei uzten; subiranotasuna
herriarena da, ez beste inorena, baldin tzarik gabe. Herriak, beraz, subirano izaten jarrai tzen du.
Herria da demokratikoki hautatutako gobernuak edo gobernariak kargutik ken di tzakeen bakarra.
Horiek horrela, hauteskunde-prozesuak kritikatu eta aztertu beharko genituzke, baita partiduen
finan tzaketa, hauteskunde-legea, eta beste hainbat alderdi ere. Horrenbestez, hauteskunde-pro-
zesuetan mugatutako eta kontrolatutako parte-har tze horretan gero eta parte-har tze  txikiagoa
izango dute herritarrek. Sistema horretan, lau urtean behin besterik ezin dute parte hartu herri-
tarrek modu aktibo eta ardura tsuan; alegia, hau da, on tzietan botoa sar tzera deitutakoan. 

3. Krisi soziala

Krisialdi ekonomikoaren eta langabeziaren, familiako diru-sarrerak murriztearen, eta gizarte-
babeserako gastu publikoan izandako murrizketen eraginez, Espainiako gizartearen erresisten tzia
xakean dago. Espainiako gizartea pobretu da, ahul dago eta gero eta zati gehiagotan apurtuta
dago. Ez hori bakarrik. Garai batean, politika egiteko era despotiko eta autoritario bat izan zen.
Haren aurrean, gizarte erakunde askok erreakzionatu zuten, eta lehen baino kritikoago bihurtu
ziren. Bada, garau bateko politika egiteko era despotiko eta autoritario horrek lortu ez zuena lor -
tzen ari da egungo kontrola, alegia: gizarte-erakundeak  txiro tzea; baliabideak murriztearen bidez,
eta gero eta gehiago instituzioen menpeko bihur tzearen bidez. 

Hasteko, hainbat administrazio publikok ez dituzte ordaindu hasiera batean zordundutako
ordainketak, edo horiek ordain tzen a tzeratu dira. Horren eraginez, likidezia falta izan dute gizar-
te erakunde askok eta, ondorioz, i txi egin behar izan dute –enpresa askori gertatu zaien
moduan–. Uste da, baita ere, murrizketa errealak dakarten aurrekontuek ezertarako balio ez
dutela, nahiz eta onartuta egon. “Autonomia-erkidegoetako gobernuek badituzte garapen-
lankide tzarako aurrekontuak. Aurrekontu horiek –nahikoak ez badira ere– ez dira bete tzen ari,
sistematikoki, 2011. urtetik. Aurrekontuak ez bete tzearen eta hartutako ohitura  txarren ondorioz,
kooperazio autonomikoaren sistema oso ahul dago”26. Garapenerako gobernuz kanpoko erakun-
deen koordinakunde horrek baieztatu du, besteak beste, onartutako aurrekontuak ez direla bete -
tzen; erakundeei ez zaizkiela ordain tzen esleitutako aurrekontuak eta, ondorioz, ondoa jo tzen

26Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeen Valen tziako Koordinakundea. "Presupuestos autonómicos destina-
dos a Cooperación al Desarrollo papel mojado". Comunicados. Interneten argitaratua 2013/10/17an.
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dutela; aurrekontu berrietan ez direla fun ts berriak esleituko, aurrez zordundutakoa ordain tzeko
erabiliko baitira; deialdiak ez direla inoiz atera tzen eta, horrenbestez, diru-lagun tzetarako edo
finan tzaziorako lineak ixten direla; diru-lagun tzen edo finan tzazioaren berezko deialdi publikorik
ez dela egiten, besteen fun tsak kudea tzen dituzte soilik, adibidez, Europako fun tsak. Valen tzia-
ko Erkidegoan, %95eko murrizketa egon zen lankide tzarako fun tsetan 2008 eta 2013. urteen
artean. Are gehiago, 2011 eta 2012ko ordainketak zor ditu oraindik ere Valen tziako Gobernuak.
“Era horretako jokabideen eta aurrekontuetan egindako murrizketa handien eraginez: pobretuta-
ko milaka per tsonak ondorio larriak paira tzen ari dira; e txebizi tzetan, eskoletan, ospitaleetan, eta
abarretan aurrez egindako inber tsioak bertan behera geratu dira; nazioartean erreferen tziazko tzat
hartutako lankide tza-eredua arrisku larrian dago; eta garapenerako gobernuz kanpoko erakunde-
ek lanean jarrai dezatela eragozten ari da”27. 

Administrazioak ordainketak egiten ez dituenez, zenbait gizarte-erakundek ez dute likideziarik
orain artean eman dituzten zerbi tzuak ematen jarrai tzeko, eta eran tzuteko haien gaitasuna
murriztu egin da. Horregatik guztiagatik, gizarte-erakunde horiek desager tzeko arriskuan daude;
eta kontuan izan behar dugu horietako askok hogeita hamar urte edo gehiago darama tzatela Herri
Administrazioak ematen ez duen gizarte-zerbi tzua ematen28. Mendekotasunaren alorrean lagun -
tza ematen duten gizarte-erakundeak ixteko arriskuan dira ere: “Elkarte eta erakunde horiek
ateak ixtea hondamendia li tzateke ezintasunen bat duten per tsonen tzat eta haien familien tzat,
erakunde horiek zain tzen baitituzte 50 urte baino gehiagotan lan handia eta sakrifizio ugari egi-
nez lortutako eskubideak eta legezko interesak”29. “Gizarte-politika ekonomikoki manten tzen ari
dira zenbait gizarte-erakunde, haiek eska tzen baitigute herritarren beharrak estal tzen dituzten
proiektuak eta programak mar txan jar di tzagula”. Bada, hainbat herri administraziok beren bete-
beharrak ordain tzen ez dituztenez, gizarte-erakunde horiek ixteko arriskuan dira. Hori da, adibi-
dez, CEAR 35 urteko erakundearen kasua30.

Herri-administrazioek ezarritako murrizketen ondorioz, boluntarioek egiten dute lehen teknika-
riek egiten zuten lana. Horrela bada, herritarren behar gehienak modu eraginkorrean ase tzen
dituzten gizarte-erakundeek bizi duten estualdi ekonomikoak badu ondorio argi bat: “Azken bate-
an, Administrazioak ez du bere gain har tzen prestazioak edo eskubideak berma tzeko ardura; era-
kundeak, aldiz, lanez gainezka daude, eta beren egitura eskasten dute gizarte-konpromisoari eu -
tsi ahal izateko”31. Ikuspuntu organiko, fun tzional eta arauen ikuspuntutik, herri-administrazioei
ez beste inori dagozkie zenbait eskumen. Gerta daiteke, beraz, eskumen horiek hirugarren sek-

27Idem.
28SAPENA, A. "ONG al borde del cierre". Levante-emv, 2012/6/4. Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/17an:
http://www.levante-emv.com/solidarios/2012/06/04/ong-borde-cierre/910318.html.
29Ezintasunen bat duten per tsonei lagun tzeko erakundeak. "La discapacidad cierra filas ante la Administración".
2012/7/23ko jakinarazpena. Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/17an:
http://www.feaps.org/files/Documentos/20120720_NP_Reuni%C3%B3n_Mesa_por_la_Discapacidad_impagos_Ge
neralitat.pdf.
30Europa Press. "CEAR echará el cierre tras el verano si las administraciones no saldan sus deudas". Europa Press
Social, 2013/4/17. Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/17an: http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-aso-
ciaciones/noticia-cear-echara-cierre-despues-verano-si-administraciones-publicas-no-saldan-deudas-entidad-
20130417172156.html
31PEREA, O.D. (koord.). "II Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social". Diagnóstico del Tercer Sector de
Acción Social. Plataforma de ONG de Acción Social. Madril, 2013. Web-orri honetan argitaratu zen 2013/10/17an:
http://www.plataformaong.org/planestrategico/ARCHIVO/documentos/15/diagnostico_del_tercer_sector_de_accion_
social.pdf
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toreko erakundeen esku iruzurrez uztea, finan tziazioa eskualdatu edo erakunde-autonomiarik
eman gabe. Hor txe legoke arazoa. Eredu prekarizatu horren arabera, gizarte-erakundeek zenbat
eta ardura sozial handiagoa hartu, orduan eta urrunago egongo da Administrazioa legez kanpo.
Baina kontua ez da, soilik, erakundeei zer gertatuko zaien. Kontua da arestian aipatutako gora-
behera guztien ondorioz, arduragabekeria politikoaren ondorioz, eta zerbi tzu publiko askok eran -
tzuteko gaitasuna galdu izanaren ondorioz, gizarte-erakundeek jarduteari u tzi diotela, eta erakun-
de horiek arta tzen dituzten per tsonekin zer gertatuko den ardura tzen gaitu. 

4. Lanik, diru-sarrerarik, e txebizi tzarik eta babes sozialik ez duten immigranteak
integra tzea?

Nola espero dezakegu, bada, arestian abiarazitako integrazio-prozesuak mantenduko direla,
gizarte-desberdintasuna hazten ari bada eta per tsonek eta familiek gero eta babes gu txiago badu-
te? Nola lortuko dugu immigranteak integra tzea? Gizarte-lankide tzaren eta kohesioaren bidez lor-
tuko dugu? Ala, aurreko beste garai ba tzuetan gertatu bezala, gatazken, gizarte-presioaren, eta
gizarte-borrokaren nahiz -konkisten bidez lortuko dugu?

Aurretik egondako beste krisi ba tzuen aldean, sekula ez bezalako kaltea eragin die langabeziak
familiei eusten dietenei. Horretaz gainera, aurrekoetan baino per tsona eta familia gehiago dira
luzaroko langabezian. Baliteke azken urteotako historian izan ez den likidezia-falta, zorpe tze-
maila edo familiarekiko menpekotasun-maila egotea egun. Azkenik, krisialdi honen beste ezau-
garri bat li tzateke, hain zuzen ere, orain egoera horiek guztiak gerta tzen ari direnean, murriztu
egin dela zerbi tzu publikoen eran tzuteko gaitasuna. 

Gastu soziala murriztearen ondorioz eta zerbi tzu publikoek eran tzuteko nahikoa gaitasunik ez dute-
nez, hazi egin dira ten tsio nahiz gatazka sozialak eta kulturalak. Izan ere, guztien tzako nahikoa
babes sozialik ez dagoenez, lehian aritu beharra dago babes apur hori lor tzeko; egun, langabezia
sozialki eta politikoki onartezina den honetan. Herri-erakundeen eran tzunak murriztu egin direla eta
nahikoak ez direla nabari da, adibidez, arretan a tzerapenak daudelako, premiazko lagun tzen
izapide tzea a tzera tzen delako, larrialdietarako lagun tzak ematen ez direlako, oinarrizko beharrak
ase tzen ez direlako –elikadura–, edo eskubide konstituzionalak bete tzen ez direlako –e txebizi tza–. 

Horren guztiaren ondorioz, agian beste arrazoi ba tzuk arteko gizarte-erakundeetara jo tzen duten
per tsonek lagun tza psikologikoaren beharra dute, lehen baino gehiago. Lagun tza psikologikoaren
beharra dute, bereziki, familia-gatazkarik badago. Baliteke aldez aurretik ezkutuan egotea era
horretako gatazkak edo, egotekotan,  txikiak izatea; baina krisiak areagotu egiten ditu. Horregatik,
norbaitek en tzuteko beharra dute gero eta per tsona gehiagok. Per tsona horiek e tsita jo tzen dute
erakundeetara, autoestimu-arazo larriekin, tristurak jota eta porrot egin duten sentipenarekin.
Per tsona horiek, halaber, an tsietate handia izan ohi dute, ez baitituzte aurki tzen bizimodua edo
familia aurrera atera tzeko behar dituzten baliabideak. 

Zerbi tzu publikoak ez dira babesik ematen ari krisiak Espainian eragindako kalteen kontra; fami-
liek, familia ba tzuen aurrezkiek (edo egoera la tzean diren familiako beste kide ba tzuei lagun -
tzeko gaitasunak) eta, hein batean, ezkutuko ekonomiak hartu dute ardura hori beren gain.
Zenbaitek ohartarazi dute, beraz, ezkutuko ekonomia zigor tzea arrisku tsua izan daitekeela, une-
otan hura izan baitaiteke pobrezian ez eror tzeko azken babes-sareetako bat. Gizartean normalta-
suna manten tzen lagun tzen ari dira, ezbairik gabe, hiru sistema horiek; egungo testuinguruan
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logikoena baili tzateke krisiaren ondorioen eta krisia eragin edo ahalbidetu duten per tsonen kon-
tra erreakziona tzea gizarteak. 

Azpimarratu nahi dut, azkenik, denbora luzez lanik gabe egoteak min handia egin diezaiekeela
per tsonei eta familiei. Gure gizartean eta gure kulturan, per tsonen dimen tsio guztien gain (Giza
Garapenaren eskolaren arabera: izatea, eduki tzea, egitea eta egotea) dute eragina enpleguak eta
diru-sarrerek; horixe da enpleguaren eta diru-sarreren arazo nagusia. Enpleguak eta diru-sarrerek
eragina izango dute, baita ere, gizonen eta emakumeen beharrak ase tzeko aukeraren gain; eta,
azken batean, behar horiek ase beharrean gaude duintasunez bizi ahal izateko. Eta, familiaren
bitartez, seme-alabek erraz har di tzakete gurasoen gabeziak eta arazoak. Horrela bada, "belau-
naldi galduak” izan di tzakegu. Galduak izango dira lanari dagokionez, begien bistako gabeziak
eta lan-baldin tza bidegabeak baitaude lan-merkatuan. Belaunaldi galduak izango dira, baita ere,
helduen bizi tza eskastearen, helduek bizitako pobreziaren eta bazterketaren ondorioak jasango
dituztelako familiako  txikienek eta etorkizuneko gizarteak. Krisiaren ondorioak zenbat eta gehia-
go luzatu, orduan eta per tsona gehiago “hau tsiko” dira; oreka per tsonala eta gizarte-normaltasu-
na gal dezakete, baita behin betiko galdu ere. Beraz, prestakun tza-aukerak murriztearen, per -
tsona moduan gara tzeko bideak gu txi tzearen eta gabezia nahiz arazo-arauak transmiti tzearen
eraginez, baliteke adingabeko askok aukera gu txi izatea gizartean egoki  txerta tzeko. Horrela
bada, epe laburrean eragina izateaz gain, belaunaldien muga gaindi di tzakete krisiaren eraginek.
Murriztu beharrean, indartu egin behar dira, ezinbestean, gizarte-politikak eta per tsonen nahiz
familien benetako babes eraginkorra. Zalan tzarik gabe, denok nahi dugu per tsonak gizartera tzea.
Kanpoko per tsonen etorrerarekin lo tzen da aniztasuna; Espainian aldez aurretik aniztasunik egon
izan ez bali tz bezala; gizartea edo kultura noizbait homogeneoak izan balira bezala. Horixe da
aurki tzen dugun lehenengo oztopoa. Immigrazioak alda edo apur lezake homogeneotasun mitiko
edo sor tzetiko homogeneotasun hori; benetan sekula existitu ez dena, eta beti jarrera totalitaris-
ta eta bazter tzaileei lotuta egon izan dena. Baina badira aukera gehiago: talde nahiz identitate
irekiak eta dinamikoak sor daitezke. Era horretako taldeak sor tzean, aldaketak egiteko bidea zabal-
duko da edo, beste era batera esanda, ezinbestean alda tzen den errealitate honetara egoki tzeko,
hura interpreta tzeko edo haren i tzulpenak egiteko bidea. Horretarako, alabaina, geure beldurrak,
ezjakintasunak, estereotipoak eta aurrejuzguak aztertu beharko ditugu. Aldi berean, alabaina,
beren beldurrak, ezjakintasunak, estereotipoak eta aurrejuzguak azter tzen lagundu beharko diegu
besteei ere. Interes orokorra eta ongizate erkidea berma tzeko asmoz gai publikoak kudea tzea da
politikaren xedea. Baina egungo krisialdiak guztiz kontrako egoera jarri du agerian. Izan ere, bi
prezio oso altu ordain tzen ari gara: alde batetik, gero eta per tsona nahiz familia gehiagoren giza-
eskubideak ez dira babesten edo, are, urratu egiten dira; eta, bestetik, demokrazia sinesgarritasu-
na gal tzen ari da, eta erakundeak legezkotasuna. Esku hartu edo errepresiorik aplikatu ezean, ez
da modurik egongo era horretako gizartea goberna tzeko. Horixe gertatu izan da historian. 

Baina hori guzti hori ez da ikuspegi-kontu hu tsa; ez da errealitatea uler tzeko gaitasunaren edo
aukeraren kontu hu tsa. Horrek guztiak lotura du, baita ere, gizarte-jarrerekin eta eran tzun era-
ginkorrekin: Integrazioa eta adostasuna; ala gatazkak, presioa eta errepresioa? Eran tzuna ez da
erraza, ez eta orokorra ere; inola ere ez. Eba tzi nahi diren arazoen araberakoa izango da eran -
tzuna eta, nolabait ere, norberaren benetako lehentasunen araberakoa (lehentasun per tsonalak,
instituzionalak eta sozialak). Ikusi beharko da, beraz, per tsonak eta erakundeak gai diren beste-
en interesak edo beharrak norberarenen aurretik jar tzeko edo, ai tzitik, behin norberarenak lortuz
gero besteenak ase tzen saiatuko diren. Ikusi beharko da, hortaz, gai publikoak kudea tzeko ardu-
ra dutenek lehentasuna ematen dioten babes sozialaren behar handia duten per tsonen eta fami-
lien beharrak eraginkortasunez ase tzeari edo, ai tzitik, alderdiaren jarrerak edo beste interes per -
tsonal ba tzuk lehenesten dituzten. Ikusi beharko da, baita ere, gizarte-erakundeek erakundeetan
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duten lekuaren aurretik, beste erakunde ba tzuekin dituzten harremanen aurretik, eta interes per -
tsonal jakin ba tzuen aurretik jar tzen duten babes sozialaren behar handia duten per tsona eta
familiei eran tzutea. Guk eran tzun bat ala beste eman, adostasun bidez edo gatazkaren eta opo-
sizioaren bidez egingo du hobera gizartearen egoerak. Batera zein bestera izan, argi dagoena da
hegemonia eta mendera tzea ez datozela bat parte-har tzearen eta berdintasunaren eskutik dato-
rren adostasunarekin. Argi dago, beraz, demokrazia eta desberdintasunaren hazkundea ez direla
bateragarriak; are gu txiago demokrazia eta bazterketa. Argi dago, azkenik, gizarte bat bera ere ez
dela bideragarria izango ez baditu per tsonak onar tzen eta ez badu benetako berdintasun eragin-
korra oinarri har tzen.

5. Ondorioak

Ikusi dugunez, benetako eran tzunak eta ardurazko politikak behar ditugu, inoiz baino gehiago,
benetako behar larriak ase tzeko. Gizarte-kohesiorik gabe ez da bakerik izango gizartean. Per tsona
guzti-guztiak gizarteratu ezean ez da gizarte-kohesiorik egongo. Per tsonak onar tzen ez badira, hau
da, berdintasuna benetakoa eta eraginkorra ez baldin bada, gizartera tzea ez da posible izango. 

Langabezia konpon tzeko irtenbidea ez da, besterik gabe, "prestakun tza gehiago" ematea; baizik
eta lanpostu zeha tz eta benetakoen tzako prestakun tza ematea. Horrek esan nahi du hi tzarmenak
sinatu egin behar direla enpresekin aldez aurretik. Horrek esan nahi du, baita ere, bankuek gizar-
teari bueltan eman beharko diotela erreskaterako erabilitako dirua, gizartea babesteko politika
eraginkorretan inbertitu ahal izateko. Horrek esan nahi du, azkenik, kontratazioak saritu behar
direla –talderik ahulenen tzat bederen– eta birgizartera tze-enpresak nahiz ekonomia soziala sus-
tatu behar direla. Benetako enpleguarekin loturarik ez duten ikastaroak egiteko eredua, berriz,
lan egin nahi duten per tsonen kontrako iruzur tzat jo daiteke, gu txienez.

Klase politikoaren sistemari eta pribilegioei eu tsi nahi izanez gero, oso zaila izango da politika
onbidera tzea. Demokrazia bere onera ekarri nahi badugu, honako hauek egin beharko dira ezin-
bestean: hauteskunde-legea zuzen tzea; gardentasun-betebeharra eta kontuak emateko betebe-
harra bete tzea; programa politiko lotesleak ezar tzea; politikari profesionalak benetan egotea
herritarren esanetara; partiduen legea; ustelkeria kasuetan, edozer kargu publiko bete tzeko
ezgai tzea, automatikoki eta betiko; alderdi guztiek ezezko biribila ematea ustelkeria-kasuei eta
jokabide ezegokiei; arduradun politiko edo kargu publiko bat bete tzen duen per tsona batek deli-
tua egin duenean, epaileek modu eredugarrian aplika tzea legea; eta abar. Horiek guztiak alder-
di politikoen ekimenez edo herritarrek egindako presioaren ondorioz gerta tzea, arduradun politi-
koen esku dago, hein handi batean. 

Baliteke enpresen –enpresaburuen– eta merkatuen –espekula tzaileen– ohitura ekonomiko eta
finan tzario  txarren ondorioz izandako arau-hausteak eta nahasmendu politikoa izatea krisi eko-
nomiko hau sortu eta denboran iraunarazi duena. Hala bada, arauak eta kontrol eraginkorrak
beharko dira demokrazia berri tzeko.

Gizartera tzea helburu politikoa bete ahal izateko, inklusioa eta berdintasuna bermatu behar dira.
Gainerako aukera guztiei marketin politikoaren eta makillaje sozialaren i txura har tzen diogu. Per -
tsona guztiek bizi-baldin tza duinak izango dituztela bermatuko duten politika errealak behar
ditugu. Mesedez, ez dugu nahi desberdintasuna, botere-gehiegikeria eta pribilegioak manten tzen
direla estal tzen duen politika birtualik.
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Immigrazioaren egoera Madrilgo Erkidegoan
María José Castaño
Mercedes Fernández
Uniber tsitateko Migrazioei buruzko Ikasketen Institutua
Comillaseko Uniber tsitate Pontifizioa

Dokumentu honetan, immigrazioak gaur egun Madrilgo Erkidegoan duen egoeraren berri ematen
da, oinarri tzat hainbat estatistika-iturri hartuta. Gaur egungo egoera bereziki azpimarra tzen bada
ere, biztanleria  atzerritarrak Erkidegoan izan duen bilakaera ere aipa tzen da, oraina aurreko ego-
eren ondorio baita.

Azterketa honetan, erabilitako iturriak aipa tzen hasiko gara. Aurrerago azalduko denez, iturri
horietako bakoi tzean erabilitako hurbilketa eta esparru metodologiak oso bestelakoak dira. Hala
ere, eskain tzen dituzten informazioak osagarriak dira elkarren artean, eta horregatik jo dugu haie-
tara.

Behin analisi metodologikoa deskribatuta, immigranteen egoeraren azterketa zeha tza egingo
dugu. Immigranteek Erkidegoan denboran izandako bilakaerari buruzko atalaren ondoren, hiru
fun tsezko arda tz aztertuko ditugu.

• Lehena, aldagai soziodemografiko nagusiak: sexua, adina eta nazionalitatea.
• Bigarrenik, bai Espainiak bai Madrilgo Erkidegoak jaso tzen duten migrazioaren alderdi era-

bakigarriena landuko dugu: lan-merkatua. Atal honetan,  atzerritarren lan-egoerarekin lotuta-
ko aldagai bat ere lan tzen dugu; ikasketa-maila, hain zuzen.

• Azkenik, migrazioaren gaineko iri tziekin lotutako zenbait aldagai aztertuko ditugu, ingurunea
oso faktore garran tzi tsua baita krisi-une hauetan.

Amai tzeko, ondorioak jaso tzen dituen atal bat jaso dugu.

1. Metodologiari buruzko oharra

Madrilgo Erkidegoko immigrazio-egoeraren azterketa hau egiteko, hainbat estatistika-iturri erabi-
li dira, helburu ezberdinak dituztenak, eta beraz, iturri horiek ezin dira beti alderatu. Gure ustez,
ordea, iturri horiek osagarriak dira, eta gure Erkidegoko immigrazioaren egoera ezagu tzen lagun -
tzen dute, eta azterketa hau aberasten.
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Datu-base hauek kon tsultatu ditugu:

1. Errolda jarraitua: Urtarrilaren 1ean udalerrian dauden biztanleak jaso tzen dituen adminis-
trazio-erregistroa da. Adinari, sexuari, jaio tze-lekuari, nazionalitateari, autonomia-erkidegoa-
ri eta bizilekuari (udalerriari) buruzko datuak ematen ditu.

2. Immigrazioari buruzko Madrilgo Erkidegoko Inkesta (gaztelaniaz ERI): Hemen erabil tzen den
metodologiak ez du zerikusirik erroldan erabil tzen denarekin; izan ere, galde-sorta bat ema-
ten zaie 16 eta 64 urte bitarteko 3.000  atzerritarri baino gehiagori. Inkesta honetan, admi-
nistrazio- eta familia-egoera azter tzen da, ikasketa-maila eta lan-ibilbideak, e txebizi tzaren
egoera, herritar gisa duten parte-har tze maila eta i tzul tzeko duten asmoa.

3. Immigrazioaren Barometroa: Tresna honen bidez, elkarrizketa egiten zaie aldi berean 18
urtetik gorako espainiarrei (1200) eta  atzerritarrei (400 bat), datu hauek jakiteko: bi talde-
en arteko harremana, gizartera tze-maila, bizi-baldin tzak eta zerbi tzuen eskuragarritasuna,
immigrazio-politikak, bi biztanle-taldeen per tzepzioak immigranteen presen tziari buruz,
immigranteei buruzko iri tziak eta haiekiko sinpatia.

4. A tzerritarren lan-merkatua (estatu mailakoa eta Madrilgo Erkidegokoa): Estatuko Enplegu
Zerbi tzu Publikoak urtero egiten duen  txosten zabala da.  txosten horiek Enpleguen
Behatokiak gara tzen ditu, lan-merkatuaren azterketan sakon tzeko. Azterketa horietan zen-
bait metodologia erabil tzen dira, eta hainbat iturritara jo tzen dute. A tzerritarrei buruzko datu
orokorrak ematen dituzte, afiliazioaren ezaugarriak, erregistratutako kontratazioa, enplegu-
eska tzaileen eta langabeen profila, eta biztanleria-sektore horren enplegu-mota ohikoena.

5. Biztanleria Aktiboaren Inkesta (BAI). Hiru hilean behin egiten zaie 60.000 familiari, eta
haren helburu nagusia da lan-indarrari eta lan-kategoriei (landunak, langabeak) buruzko
datuak jaso tzea, bai eta lan-merkatutik kanpo dagoen biztanleriari buruzkoak ere (ez-aktibo-
ak). 2005az geroztik, inkesta honek lagina aldatu zuen, biztanleria  atzerritarrari buruzko
informazioa zehaztasun handiagoz islatu ahal izateko.

2. Biztanleria  atzerritarraren bilakaera

Azken 15 urteetan, biztanleria  atzerritarra izugarri hazi da Madrilgo Erkidegoan; orain 15 urte
%2,26 zen, eta 2013ko urtarrilaren 1ean, berriz, %14,74. Datu horren arabera, data horretan
956.386 biztanlek a tzerriko nazionalitatea zuela Erkidego honetan. Espainian bizi diren
 atzerritar guztien %17,5 hain zuzen.

Ikus daitekeenez, biztanle  atzerritarren kopurua igoz joan zen 2010era bitarte (ba tzuetan igoe-
ra hori esponen tziala izateraino), eta gero pixkanaka jaisten hasi zen hurrengo hiru urteetan. Jai -
tsiera hori,  atzerritarren balizko i tzuleren ondorio dela pen tsatu baino, denboran zehar apurka-
apurka egin diren nazionalizazioei egozten diegu. Izan ere, Espainian urtero ematen diren nazio-
nalizazio guztien %30 gure Erkidegokoak dira. 2000 eta 2012 bitartean, a tzerrian jaiotako
810.150 per tsonak lortu zuten espainiar nazionalitatea. Horietatik 242.391 Madrilgo
Erkidegoan bizi ziren.
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1. grafikoa. Biztanleria  atzerritarraren bilakaera Madrilgo Erkidegoan

Iturria: EIN, Biztanleen Udal Errolda

2. grafikoa. Zer urtetan iri tsi ziren  atzerritarrak gure Erkidegora

Iturria: ERI 2013

Zifra honek, migrazioaren an tzinatasunarekin zerikusi handia duena, igo tzen jarraituko du ziur
asko: are gehiago, ERIren arabera, inkestatutako  atzerritarren ia %30 2000 baino lehen iri tsi
zen. Bestalde, inkestatutakoen %21ek espainiar nazionalitatea zuen; 2012an %15ek eta
2009an %14k.

3. Ezaugarri soziodemografikoak

3.1. Sexua eta adina 

Sexuaren araberako sailkapenari dagokionez, esan behar da Espainia osotasunean hartuta eta
espainiar biztanleriari dagokionez, pixka bat ugariagoak direla emakumeak (%51) gizonak baino.
Datu hori justu aurkakoa da biztanleria  atzerritarraren kasuan, emakumeak %48 baitira.
Madrilgo Erkidegoa berezia da alde horretatik: espainiar biztanleriari dagokionez, emakumeen
ehunekoa %52koa da, nazio mailakoa baino pixka bat handiagoa. Eta  atzerritarren kasuan, esta-
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tu mailakoaren justu aurkakoa da joera: emakumeak %51 dira. Gertakari hori zuzenean lotuta
dago zerbi tzuen sektoreak Madrilgo Erkidegoan duen garran tziarekin, eta batez ere, e txeko zerbi -
tzuek.

Adinari dagokionez, lanerako adinean zeuden espainiar biztanleriak (16 eta 64 urte bitarteko
biztanleak) bi por tzentaje-puntu jai tsi ziren 1998az geroztik Espainia osoan, eta %65 zen
2012an. Datu hori justu aurkako da  atzerritarren artean, adin-talde hori 1998an guztizkoaren
%74 izatetik %78 izatera igaro baita 2013an. Madrilgo Erkidegoak Espainiako joera berbera du
bi taldeetan, baina ehuneko handiagoa du bi kasuetan: espainiarren %66 2012an (1998an
%70) eta  atzerritarren %83 (1998an %79). Horren azalpenetako bat da, ezbairik gabe,
Erkidegoak  atzerritarrak erakar tzen dituela, pen tsatuta krisiaren eragina  txikiagoa izango dela
bertan lanpostuak sun tsi tzeari dagokienez.

Hurrengo grafikoan, Madrilgo Erkidegoan bizi diren espainiarren eta  atzerritarren biztanleria-
piramideak ageri dira.

3. grafikoa. Espainiarrak eta  atzerritarrak Madrilgo Erkidegoan: biztanleria-piramidea

Iturria: EIN. Biztanleen Udal Errolda, 2013

Alde horretatik, bi biztanleria-piramideen oinarria estutu egiten bada ere, azpimarra tzekoa da
adin  txikiko  atzerritarren ehunekoa hazi egin dela nabarmen: izan ere, Erkidegoko biztanleria-tal-
dearen guztizkoaren artetik, 1998an 15 urtetik beherako  atzerritarrak adin-talde horren %2,4
ziren, eta 2013an, berriz, %14,2.

3.2. Nazionalitatea

Espainia osoan gerta tzen den bezala, biztanleria  atzerritarra nazionalitateka pila tzen da. Hala
ere, eta grafikoan ikus daitekeenez, mosaikoa zabalxeagoa da Espainia osorik hartuz gero.

Espainia osorik har tzen badugu, ikus dezakegu  atzerritarren %16, 10 nazionalitate ugarienen
artetik, EB 25eko herrialdeetakoa dela. Madrilgo Erkidegoan, nazionalitate ugarienetako bat bera
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ere ez da esparru geografiko horretakoa (eta, kasu honetan, italiarrak daude lehen postuan,
Erkidegoan bizi diren  atzerritarren %2,8arekin).

4. grafikoa. Nazionalitate ugarienak, Espainia osoan eta Madrilgo Erkidegoan

Iturria: EIN. Biztanleen Udal Errolda, 2013

Bestalde, gurea baino garapen-maila baxuagoko herrialdeetatik datozenei dagokienez, kon -
tzentrazio askoz handiagoa dute errumaniarrek, ekuadortarrek eta dominikarrek: Espainian bizi
diren dominikarren %35 Madrilen erroldatuta dago, eta ekuadortarren %29 eta errumaniarren
%25. Marokoarren kon tzentrazioa, berriz, pixka bat baxuagoa da Espainia osoak duena baino.

Alde horiek azal tzen ditu, batez ere, Madrilgo Erkidegoko ekonomiaren sektore-banaketak, zerbi -
tzuen sektoreak pisu espezifiko handia baitu.

4. Ikasketa-maila eta lan-merkatua

4.1. A tzerritarren prestakun tza

Grafikoan ikus daiteke, alderatuta, espainiarren prestakun tza-maila eta  atzerritarrena Espainia
osoan, Europar Batasunekoak ez diren  atzerritarrena (Espainia osoan) eta ERIn inkestatutakoe-
na (Madrilgo Erkidegoan).

Aski jakina da  atzerritarren prestakun tza-maila ez dela espainiarrena baino askoz baxuagoa,
hasiera batean pen tsa tzekoa li tzatekeen bezala. Espainiarren artean uniber tsitate-ikasketadun
biztanleen ehunekoa handiagoa bada ere,  atzerritarren ehuneko handiago batek ditu amaituta
bigarren mailako ikasketak. Gainera, beste bi alderdi hauek hartu behar dira kontuan: lehenik
eta behin, Lanbide Heziketako ikasketak “Bigarren Hezkun tzako bigarren zikloa” izeneko kate-
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gorian sar tzen direla, eta bigarrenik,  atzerritarrek askotan tituluak homologa tzeko prozesu amaie-
zinak egin behar izaten dituztela eta, bitartean, ikasketa-maila baxuagoak aitor tzen zaizkiela
benetan dituztenak baino.

5. grafikoa. Ikasketa-maila1

Iturria: Biztanleria Aktiboaren Inkesta 2013ko 2. Hiruh. (espainiarrak, eta Espainia osoan bizi diren  atzerritarrak eta
EBtik kanpokoak) eta Immigranteei buruzko Madrilgo Erkidegoko Inkesta 2013 (Madrilgo Erkidegoa).

Hori dela eta, esan liteke langile  atzerritarraren prestakun tza-profila nahiko kualifikazio handiko
lanbideetara bideratuta dagoela, baina neurri handi batean paparrurdinak izaten direla. Profil
hori oraindik eta nabarmenagoa da Madrilgo Erkidegoan, ERIn inkestatutakoen %48k adierazi
bai tzuen ba txilergoko titulua zuela edo Lanbide Heziketakoa.

4.2. Lan-mundura tzea

A tzerritarrek lan-munduan duten  txerta tze-mailari dagokionez, beheko taulan alderatuta daude,
batetik, lan-merkatuak duen egoera Espainian (osorik hartuta) eta, bestetik, Madrilgo Erkidegoan
duena. 

1. taula. A tzerritarren egoera lan-merkatuan

Iturria: Estatutako Enplegu Zerbi tzu Publikoa. A tzerritarren lan-merkatuari buruzko  txostena 2013. Estatu mailakoa
eta Madrilgo Erkidegokoa.
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Ikus daiteke, Espainian  atzerritarren ehunekoa handia bada ere, are handiagoa dela Madrilgo
Erkidegoan. Hasteko, Espainia osoan Gizarte Seguran tzan afiliatutakoen %9,4  atzerritarrak dira,
eta Madrilgo Erkidegoan, berriz, %13,4; hau da, lau puntu gehiago. Gauza bera gerta tzen da
urtean egindako kontratazio-kopuruarekin ere: ia bosten bat Espainian eta ia laurden bat gure
Erkidegoan  atzerritarrei egindako kontratazioak dira.

Espero izatekoa zen bezala, hori bera gerta tzen da lan-merkatuaren alderdi negatiboekin ere,
krisi ekonomikoan murgildurik gaudenez: langabe eta prestazioen onuradun  atzerritarren propor -
tzioa ere handiagoa da Madrilgo Erkidegoan (%17,8 eta %17,1 hurrenez hurren) Espainian
baino (%12,6 eta %11,3 hurrenez hurren).

6. grafikoa. Langile  atzerritarrak, sexua eta nazionalitatea kontuan hartuta

Iturria: Estatutako Enplegu Zerbi tzu Publikoa. A tzerritarren lan-merkatuari buruzko  txostena 2013. Estatu mailakoa
eta Madrilgo Erkidegokoa.

Nazionalitateari dagokionez, Gizarte Seguran tzan afiliatutako langile  atzerritarren gehiengoa
(%63) EBtik kanpoko herrialdeetakoak dira. Ehuneko hori pixka bat handiagoa da Madrilgo
Erkidegoan, %65.

Oro har, afiliatuen gehiengoa gizonak dira (%53), eta hori bat dator arestian aipatu dugunarekin,
immigrante gizon gehiago dagoela emakume baino. Baina Madrilgo Erkidegoan, guztizko biztan-
leria  atzerritarrarekin gerta tzen zen bezala, afiliatuen %54 emakumeak dira.

Horren azalpena e txeko zerbi tzuen sektorea indartu duten bi gertakarik eman dezakete, zeinak
betidanik pisu handia izan baitu Madrilgo Erkidegoan. Hau da, batetik, E txeko Zerbi tzuei buruz-
ko Lege berria indarrean sartu izana –horren arabera, enplega tzaileak alta eman behar die bere
langileei– eta, bestetik, emakume askok sektore honetara jo izana lan bila, beste lan kualifika-
tuago edo prestigiodunagoak galdu ondoren.

Are gehiago, sektore ekonomikoen banaketari erreparatuz gero, e txeko zerbi tzuen sektorekoak
dira Erkidegoko afiliatu guztien bosten bat; Espainia osoko %14tik oso gora, beraz.
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7. grafikoa. Langile  atzerritarrak, jarduera-sektorea kontuan hartuta

Iturria: Geuk egindakoa,  atzerritarren lan-munduari buruzko  txostenak (2013) oinarri hartuz.

Betidanik immigranteen ni txoa izan dena, eraikun tza, gu txituta dago, eta afiliazio-ehuneko berak
dituzte Erkidegoak eta Espainiak (%7 inguru). Zerbi tzuen sektorearen ehunekoa ere (e txeko
zerbi tzuak kanpo u tzita) dezente handiagoa da Erkidegoan (%67; Espainian, %58). Sektore
garran tzi tsuenak Ibilgailuen salmenta eta konponketa (%20,50 Madrilen eta %21,2 Espainian)
eta Ostalari tza dira (%18,91 eta %22,1 hurrenez hurren).

Azkenik, taula honek Madrilgo Erkidegoko eta Espainiako jarduera-tasak eta langabezia-tasak
aldera tzen ditu, bai espainiarrenak bai  atzerritarrenak.

2. taula. Jarduera- eta langabezia-tasak

Iturria: Estatutako Enplegu Zerbi tzu Publikoa. A tzerritarren lan-merkatuari buruzko  txostena 2013. Estatu mailakoa
eta Biztanleria Aktiboaren Inkesta 2012ko 4. hiruh.

Jarduera-tasa da biztanle aktibo guztien eta 16 urteko eta hortik gorako biztanleen arteko zati-
dura. Alde horretatik, azpimarra tzekoa da  atzerritarren tasa altua, espainiarrek oro har dutenaren
aldean. Espainiarrek denbora gehiago daramate hezkun tza-sisteman, eta batez ere orain, krisi-
garaian, eta badirudi horrekin lotuta dagoela. Dena den, aipa tzekoa da Erkidegoko jarduera-tasa
nabarmen handiagoa dela Espainiako batez bestekoa baino, eta horrek oraindik eta ageriago
uzten du Erkidegoak jaso tzen duen immigrazioa lan-immigrazioa dela.

Langabezia-tasari dagokionez –hau da, langabeen kopuruaren eta biztanle aktiboen kopuruaren
arteko erlazioa–, ikus daiteke, immigranteek kasu orotan espainiarrek baino zifra handiagoak
badituzte ere, Madrilgo Erkidegoko egoera zer txobait hobea dela Espainia osokoa baino. Hau da,
Madrilgo Erkidegoak erakarpen-polo izaten jarrai tzen du lan-immigrazioaren tzat, bertako baldin -
tzak hobexeagoak izanik Espainia osokoak baino2.
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2Edonola ere, aipatu behar da Gizarte Seguran tzan afiliatutako  atzerritarren ehunekoa etengabe jai tsiz joan dela
2004az geroztik Erkidegoan.
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5. Immigrazioa eta gizarte-kohesioa: per tzepzioak, autoper tzepzioak, i tzulerak

Azkenik, gizarte-kohesioari buruzko hausnarketa bat egiten dugu. Gizarte egoerak okerrera egin
duenez, Erkidegoko Immigrazioaren Barometroaren eran tzunek 2009 eta 2012 bitartean izanda-
ko bilakaera aztertu dugu.

Kontuan izanda biztanleria guztiaren egoera sozioekonomikoa eta lan-egoera okertu egin dela,
eta batez ere  atzerritarrena, pen tsa izatekoa li tzateke bertako biztanleek kontrako jarrera handia-
goa izatea iri tsi berrien aurrean, orain bertakoek nahi dituzten lan-ni txoak bete tzen dituztelako-
an eta eska tzaile guztien tzat iristen ez diren prestazioak jaso tzen dituztelakoan.

Alde horretatik, Immigrazioaren Barometroak (2012) emandako informazioa aztertu dugu, gizar-
te-kohesioarekin, bizi-baldin tzekin eta immigrazio-politikekin lotutako gaiei dagokienez. 

5.1. Gizarte-kohesioa

8. grafikoa. Bizikide tza

Iturria: Madrilgo Erkidegoa, Immigrazioaren Barometroa 2012
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Esparru honetan, egoerak okerrera egin duela ikus daiteke, baina badirudi kohesioari eu tsi zaio-
la. Horrela,  atzerritarrei galdetu zaienean zer-nolako bilakaera izan duen espainiarrekiko duten
harremanak, bai 2009an bai 2012an, %80 inguruk eran tzun du harremana berdina dela edo
hobera egin duela. Esan behar da “hobeto” kategoriak 10 por tzentaje-puntu egin duela behera
2009 eta 2012 bitartean, baina “okerrago” kategoriak ez duela gora egin. Espainiarrek
 atzerritarrekin duten harremanari dagokionez, ia gauza bera gerta tzen da: inkestatutakoen %20k
baino gu txiagok eran tzun du harremanak okerrera egin duela, bai 2009an bai 2012an.

Gizartera tzearen gaineko per tzepzioari dagokionez,  atzerritarren %80 inguruk dio oso gizartera-
tuta daudela bai 2009an bai 2012an. Galdera hori bera espainiarrei eginda, ordea, alde nabar-
menak daude. Izan ere, 2009an espainiarren %55ek zioen  atzerritarrak oso gizarteratuta zeude-
la, baina 2012an %30era jai tsi zen ehuneko hori; urte horretan, espainiarren ustez  atzerritarren
%50 gu txi gizarteratuta zegoen, eta 2009an, berriz,  atzerritarren %40 baino gu txiago zegoen
kategoria horretan.

5.2. Bizi-baldin tzak

9. grafikoa. Bizi-baldin tzak

Iturria: Madrilgo Erkidegoa, Immigrazioaren Barometroa 2012
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Honen gainean sor tzen den lehen galdera interesgarria autoper tzepzioaren eta datu objektiboen
artean dagoen aldea da. Azterketa honen aurreko ataletan ikusi den moduan, immigranteen
baldin tza objektiboak okerragoak dira bertakoenak baino. Bizi-baldin tzak nola aldatu diren gal-
detuz gero, ordea,  atzerritarren %20k baino gehixeagok eta espainiarren %15 inguruk zioen,
2009an, beren bizi-baldin tzek okerrera egin zutela. 2012an, berriz, ehuneko hori ia %60 da
 atzerritarren kasuan, eta %80 gu txi gorabehera espainiarren kasuan. Agerikoa dirudi okerrera
egitearen per tzepzioa nabarmenagoa dela gal tzeko gehiago dutenen tzat.

Galderak, hala ere, aurrez aipatu ditugun baliabide eskas horietan  atzerritarren balizko lehiaren
gaineko iri tzia argi tzen lagundu diezagukegu: nonbait, immigranteek egoera oker tzen lagun tzen
dute, dauden baliabide eskasak neurri handiagoan kon tsumituz. Espainia immigranterik gabe
nola egongo li tzatekeen galdetuz gero, ordea, %20k berdin egongo li tzatekeela eran tzun zuen
2009an eta %40k okerrago; 2012an, %30ek berdin jarraituko lukeela esan zuen eta %10ek
baino ez okerrago. Iri tzirik eman ez zuten per tsonen ehunekoa, ordea, asko igo zen. A tzerritarren
kasuan, Espainia haiek gabe okerrago egongo li tzatekeela uste zutenen ehunekoa %60tik gora-
koa zen aztergai ditugun bi urteetan.

5.3. Immigrazio-politikak

Azkenik, immigrazio-politikei dagokienez, barometroak bi galdera interesgarri nabarmen tzen ditu:
 atzerritarren etorrerari buruzkoak eta immigrazio irregularrari buruzkoak.

Etorrerak arau tzeari dagokionez, behera egin du  atzerritarrak Espainian sar tzeko lana eduki tzea
ezinbestekoa izan behar lukeela uste zuten espainiarren ehunekoak; hori uste zuen, hain zuzen,
inkestatutakoen %90ek 2009an. 2012an, inkestatutako %60k zuen iri tzi hori; hala ere,
azpimarra tzekoa da 2012an iri tzia eman zutenen %15 baino gehiago  atzerritarrak Espainian
libreki sar tzearen aldekoak zirela (2009an oso  txikia zen ehuneko hori). Interesgarria da, hala-
ber,  atzerritarren iri tzi aldaketa: 2009an %40ek baino gehiagok uste zuen sarrerak librea izan
behar zuela, baina 2012an, aldiz, %20 baino  txikiagoa zen ehuneko hori, eta lan-kontratuan
oinarritutako sarrera-politiken aldeko jarrerak gora egin zuen.

Erregularizazio-politikei dagokienez, alde handiak daude  atzerritarren eta espainiarren artean.
Nola 2009an hala 2012an,  atzerritarren ehuneko handi bat, erdiak baino gehiago, kasu guztie-
tan erregulariza tzearen aldekoa da. Ez da gauza bera gerta tzen espainiarren kasuan, neurri
horien aldekoak gu txiengoa izan baita denboran. A tzerritarren kasuan, joera handixeago bat an -
tzematen da, 2012an, lan-merkatuan oinarritutako erregularizazio-politiken alde. Politika horiek
ziren, hain zuzen, espainiarrek gogokoen zituztenak 2009an. 2012an, gora egiten du nabarmen
i tzulera susta tzeko politiken aldeko jarrerak.

Immigranteen kasuan, i tzuleraren aldeko eran tzunak %15 izan ziren. Baina beste iturri bat har-
tuz gero, ENI 2013, ikus daiteke immigranteen %43k i tzul tzeko asmoa lukeela. Labur tzeko,
gaur egun ziurgabetasun-espektroa oso handia da. Izan ere, inkestatutako immigranteen %17k
zalan tzak ditu i tzul tzeko asmoa duen ala ez galdetutakoan.
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10. grafikoa. Politikak

Iturria: Madrilgo Erkidegoa, Immigrazioaren Barometroa 2012

6. Ondorioak

Biztanleria ezarria eta an tzinakoa

Madrilgo Erkidegoa Espainiako hirugarren autonomia-erkidegoa da immigrante-kopuruari dago-
kionez, Andaluziaren eta Kataluniaren a tzetik, baina kontuan hartuta probin tzia bakarreko auto-
nomia-erkidego bat dela. 2013. urtearen hasieran, Espainiako  atzerritarren %17,5 Erkidegoan
bizi zen. Beraz, 100 madrildarretatik 15  atzerritarrak dira.

Erkidegoan  atzerritarren kopurua jai tsi bada ere azken hiru urte hauetan, baliteke nazionaliza-
zioen ondorio izatea, eta ez balizko i tzulerek eragindakoa: Erkidegokoak dira, hain zuzen,
Espainia osoan eskura tzen diren nazionalitate guztien %30 inguru. Gertakari hori lotuta dago,
ezbairik gabe, immigrazioaren an tzinatasunarekin: Madrilgo Erkidegoan erroldatutakoen heren
bat inguru XXI. mendea hasi baino lehen iri tsi zen Espainiara.

%0

%20

%40

%60

%80

%100

2009 2012

Sarrera librea Sarrera lana izanda

Ez sartzea Ed/Ee

Langile immigranteei buruzko sarrera-politikak (atzerritarrak) Langile immigranteei buruzko sarrera-politikak (espainiarrak)

%0

%20

%40

%60

%80

%100

2009 2012

Sarrera librea Sarrera lana izanda

Ez sartzea Ed/Ee

%0

%20

%40

%60

%80

%100

2009 2012

Ed/Ee
Bidaltzea
Itzulera bultzatzea
Kasu guztietan erregularizatzea
Erregularizatzea lana izanez gero

%0

%20

%40

%60

%80

%100

2009 2012

Ed/Ee
Bidaltzea
Itzulera bultzatzea
Kasu guztietan erregularizatzea
Erregularizatzea lana izanez gero

Immigrazio irregularrari buruzko politikak (atzerritarrak) Immigrazio irregularrari buruzko politikak (espainiarrak)

488

Immigrazioa eta krisiaren eragina

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:47  Página 488



Lan-merkatu berezia, immigrazio berezia

Madrilgo Erkidegoko immigrantearen profila pixka bat berezia da gainerako autonomia-erkidego-
en aldean. Esan liteke horren arrazoia dela Erkidegoko lan-merkatua dinamikoagoa eta oparoa-
goa izana gainerako autonomia-erkidegoetan baino (Erkidegoko afiliatu guztien %13  atzerritarrak
ziren, eta %9 Espainia osorik hartuz gero), zerbi tzuen sektoreran tz guztiz bideratua. Eskainitako
enpleguen gehiengoa paparrurdin deri tzonak dira, eta e txeko zerbi tzuen ni txoak afiliazioen %25
har tzen du; Espainia osorik hartuta, berriz, %14. A tzerritarrei egindako kontratazioak Erkidegoan
erregistratutako kontratazio guztien %25 dira, eta %20 Espainiako kontratazio guztien kasuan.
Gainerako autonomia-erkidegoetan ez bezala, Madrilgo Erkidegoan emakume immigrante gehia-
go dago gizon immigrante baino:  atzerritar guztien %52 emakumeak dira; era berean, Gizarte
Seguran tzan afiliatutakoen %51 emakumeak dira.

Nazionalitateen mosaikoa ere desberdina da: errumaniarren, ekuadortarren eta dominikarren
kon tzentrazio askoz handiagoa baitu (historikoki e txeko zerbi tzuekin lotutako kolektibo horren
heren bat baino gehiago Erkidegoan bizi da) eta askoz marokoar gehiago (normalean nekazari -
tzako langileak).

Gure Erkidegoko  atzerritarrak Espainiako batez bestekoa baino gazteagoak dira, %14 16 urtetik
beherakoak baitira eta %78 lanerako adinean baitaude. Jarduera-tasa %80 ingurukoa da
Erkidegoan, Espainia osorik hartuta  atzerritarrek duten ehunekoa baino bost por tzentaje-puntu
gehiago eta espainiarrek dutena baino 22 puntu gehiago. Erkidegoko langabezia-tasa, %33
–espainiar guztien batez bestekoa, %24, baino askoz handiagoa– hiru por tzentaje-puntu
 txikiagoa da Espainia osoan  atzerritarren tzat erregistratutakoa baino.

Gizarte-kohesioa ahul tzen, baina bizikide tzari eusten

Kontuan izanda biztanleria osoaren egoera sozioekonomikoak eta lan-egoerak okerrera egin
duela, eta batez ere  atzerritarrenak, pen tsa tzekoa li tzateke  atzerritarren aurkako jarrera negati-
boa areagotu egingo zela. Baina Immigrazioaren Barometroak ematen dituen datuen arabera,
egoera ez da uste izatekoa zen bezain larria. 

Esate baterako, badirudi azken hiru urteetan beste taldearekiko harremanak (madrildarrak
 atzerritarrekin eta alderan tziz) nahiko egonkor jarraitu dutela; egia da, hala ere, handitu egin dela
 atzerritarrak “ez oso gizarteratuta” ikusten dituzten espainiarren ehunekoa. Jakina, beren burua
askoz gizarteratuago ikusten duten  atzerritarren ehunekoa igo egin da.

Bizi-baldin tzei dagokienez, madrildarrek uste dute beren egoera askoz gehiago okertu dela immi-
granteek baino (hain zuzen, espainiarren %80k dio okerrera egin duela, eta  atzerritarren %60k).
Hala ere, ez dirudi egoera horren errua  atzerritarrei egozten zaienik: 2009an, madrildarren %20k
zioen Espainia berdin egongo li tzatekeela  atzerritarrik gabe, eta %40k, berriz, okerrago egongo
li tzatekeela; 2012an, %30ek zioen berdin egongo li tzatekeela eta okerrago, berriz, %10ek baino
ez.

Ikusten da, hala ere, bi taldeen jarrerak gogortu egin direla  atzerritarrak onar tzeari buruzko poli-
tikei dagokienez. Bai madrildarren bai  atzerritarren kasuan, gehiengoak uste du sarrerak lan-mer-
katuaren araberakoa izan behar lukeela, eta sarrerak librea izan behar lukeela uste dutenen ehu-
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nekoa jai tsi egin da. Eta joera bera du i tzulera bul tza tzeko politiken aldeko jarrerak ere, barome-
troan inkestatutako madrildarren zati handi batek adierazi bezala.
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Ustekabeko immigrazioa, eskatutakoa, hobe tsia eta integraziorako poten tzialtasuna

Espainia osoan, ustekabeko gertaeren fasetik igaro da immigrazioa, eta haren eguneroko bizi -
tzako elementu bilakatu da. Bere produkzio-egituraren ezaugarrien ondorioz, immigrazioaren
gizartera tzea motela da Euskal Autonomia Erkidegoan, eskulan inten tsiboak ez duelako presen -
tzia handirik. Miguel Laparra1 autorearen hi tzetan, beste autonomia-erkidego ba tzuek baino inte-
graziorako poten tzialtasun apalagoa du EAEk. Neurri batean, esan daiteke ezaugarri horiek kan-
tauriar isurialdeko gainerako lurraldeetan ere ematen direla; izan ere, lurralde horiek tasa zer -
txobait handiagoak dituzten arren, haien osaera nahiko an tzekoa da. 

Ain tzat har tzen bada hobe tsitako immigrazioaren kon tzeptua, hau da, modu inplizituan ikuspe-
gi sozial batetik edo agerian legezko ikuspegi batetik, zer immigrazio hartu hauta tzen den azter -
tzen badugu, ikusten dugu EAEn Latinoamerikako per tsonak hauta tzen direla, eta, zehazki, ema-
kumeak; izan ere, EAEn bizi diren lau per tsona  atzerritarretatik bat emakume latinoamerikarra
da. Gizarte-maila ertaineko gizartea da Euskadi, bertako emakumeen ehuneko handia dago lan-
merkatuan sartua, ageriko disfun tzio demografikoak ditu, eta a tzerriko per tsonak behar ditu,
ezinbestean, zain tza-lanez ardura tzeko. Horri beharrizan-efektua deri tzo, baina, zuzena ez den
arren, dei-efektua esaten zaio. Beharrizan horrek azal tzen du zergatik den emakumeen presen -
tzia lehen baino handiagoa bertan ezarri diren nazionalitate-mul tzoetan eta joan diren immigran-
teak ordeztera etorri diren per tsona-mul tzoetan. 

Arretaz zaindu behar da immigrazio-eredu hori EAEn, asentamenduko immigrazioa baita. Gerora,
familiak bil tzeko prozesuak bermatu behar dira. Hala ere, ezin da soilik erreklamatu harrerako
gizarteari interesa tzen zaion alderdia. Euskadiko politika zen tzuduna izango bada, familia migra -

Zenbait ohar immigrazioari, bizi tzaren iraunkortasunari
eta euskal immigrazio-ereduari buruz
Xabier Aierdi Urraza UPV/EHU
Maite Fouassier Zamalloa Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia

1Miguel Laparraren esanetan, lurralde jakin baten gizartera tze-poten tzialtasuna “lotuta dago, lehenik eta behin,
haren egitura ekonomiko eta demografikoarekin, nazioarteko migrazio-fluxuen baitan bete tzen duen fun tzioarekin
(eta hori lotuta dago, era berean, lanaren nazioarteko banaketan duen leku edo posizioarekin), eta lurralde horre-
tako erakundeek bizilagun berriak modu egokian har tzeko duten ahalmenarekin. Lan-merkatuaren ezaugarriak eta
ongizate-estatuko ereduak elementu erabakigarriak dira gizartera tzeko poten tzialtasun hori zehazteko. Zori txarrez,
ez da konparazioko ikerketa nahikorik egin faktore horiek azter tzeko migrazioen analisiaren ikuspegitik.
Etorkizunerako irekita dagoen ikerketa-ildo bat da hori, eta ildo hori jorratuz gero, hobetu ulertuko ditugu, ziur
asko, immigranteen gizartera tze-dinamiketan dauden alde edo diferen tziak”.
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tzaile osoaren asentamendua ahalbide tzeko modua bideratu behar du. Euskadiko ereduaren
arda tz bakarra ezin du langilea, edo, zehazkiago, emakume immigrante langile eta gonbidatua. 

Euskadiren eredua, egiturazko plano orokor batetik begiratuta, afektuko kate transnazionala dela
esan dezakegu, bete-betean. Baina kate horiek, batik bat, desberdintasuneko, generoko eta
gizarte-maila edo -klaseko kateak dira; izan ere, domino-efektuaren ondorioz, emakumeek egiten
diete aurre tokian tokiko gizarte-beharrizanei, gizarte-erakundeetako mekanismoek estal tzen ez
dituztenei. Beharrizan horietako asko, gainera, ezingo dira estali mekanismo horien bidez. Hori
horrela, agerikoa da EAEren epe mo tz eta ertaineko betebeharrak direla gizarte-errealitate berri
horiei aurre egitea eta plantea tzen diren egoera horietara egokitutako politika instituzionalak
ezar tzea. Ez da bidezkoa eta ez da egokia emakume immigranteen eta haien bizi-prekarietatea-
ren bizkar uztea egoera horretatik irteteko ardura, berebiziko garran tzia baitu arazo horrek eus-
kal gizartearen kohesioaren tzat. Eredu hori irtenbide bat izan daiteke epe laburrean, baina kon-
ponbide  txarra da, bai baitago i txaropena pizteko moduko daturik. Alde batetik, kontuan izan
behar da, unean uneko gorabeherak izan arren,  atzerritarren immigrazioak normalizazioko edo
gizartera tzeko prozesu nahiko egonkorra bete tzen duela, egonkortasun-continuum batean: ez
dago, kasik, erroldatu gabeko per tsonarik; egoi tza-baimena duten per tsonen bolumena eta ehu-
nekoa finka tzen ari da; zenbait kasutan ezegonkorra bada ere, azkar tzen ari da nazionalizazio-
prozesua, batik bat, Latinoamerikako per tsonen kasuan; eta oso  txikia da gerora etorritako irre-
gulartasun-tasa. Egia da egoera horrek okerrera egin dezakeela ekonomia-krisia denboran luza -
tzen bada, baina egia da, era berean, ez direla alda tzen EAEn bizi diren  atzerritar gehienen beha-
rrizan nagusiak. Orain egin beharreko lanetako bat da neurriak proposa tzea, izaera araugilea eta
errealista zainduta, denboran irauten duten beharrizan horiek immigrazio-eredu iraunkor bilaka
daitezen. Gizartera tze-dinamika horiek adierazten dute garaia dela Euskal Autonomia Erkidegoko
 atzerritarrak etor tzeko eta irauteko dinamika hori alda tzeko; hala, Gorka Moreno2 autoreak ego-
kitasunez adierazten duen moduan, autobusetik (harrera) igogailura (mugikortasun gero eta han-
diagoa) igaro behar da, eta presazko izaeraz heldu behar zaie erronka ba tzuei. 

Ekonomiaren eta politikaren egoera ilunak bestelakorik pen tsaraz badezake ere eta, zenbaitetan,
egoera hori arrazoi edo ai tzakia moduan erabil tzen bada ere, une egokia da debate horri ekiteko,
igaroak baitira aurreko hamarkadako immigrazio-bolumen handiak. Horren ondorioz, debate hori
ez da beti berriro hasi beharraren logikatik abiatu beharrik.

Hala ere, bada zailtasunik: 1) zaila gerta tzen ari da Afrikako per tsonen lanera tzea eta, bereziki,
emakume afrikarrena; 2) immigranteen bigarren belaunaldiak edo immigrazioaren seme-alabek
ez dute beti beren gain har tzen haien gurasoen migrazio-kostuak; 3) lehene tsi egin behar da
bigarren belaunaldi horretako kideen hezkun tza-ibilbidearen arreta, eta, azkenik, 4) kolektibo
jakin ba tzuek deskonexio-arazoak edo elkarreragin-gabeziak izaten dituzte har tzen dituen gizar-
tearekin. 

Baina, hala ere, finean adierazi behar da, gorabeherekin bada ere, egungo ekonomiak pen tsaraz
lezakeena baino modu normalagoan datozela etorkinak eta, lan-arloko alderdi kezkagarriez gain,
badaudela alderdi i txaropen tsuak ere: administrazio-erregularizazioa, migrazio-proiektuak nola-
baiteko bermearekin gara tzeko segurtasuna, nahiz eta gizartearen diskur tsoetan gero eta ozena-
go azpimarra tzen diren immigrazioak euskal gizarteari dakarzkion alderdi negatiboak.

2Moreno,Gorka (2011) EAEko immigrazioari buruzko urtekaria. Bilbao: Ikuspegi@k
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Eskura dauden datuak eta pilatutako esperien tziak adierazten dute eu tsi egingo zaiola hurrengo
urteetan immigranteek egiten duten ekarpenari eta immigrazioaren osaera euskal gizartearen
beharrizanen araberakoa izango dela. Era berean, a tzerritik etorritako per tsonen adierazpenek
erakusten dute gustura eta gizarteratuta senti tzen direla eta bertan jarrai tzeko asmoa dutela
(Ikuspegi 2010, EPIE 2012). Ikuspegi soziologikoak normalizaziorako ikuspegi panoramikoa
ematen du, eta, ai tzitik, immigrazioaren eguneroko kudeaketak edo immigrazioarekiko egunero-
ko harremanak erakusten du diskriminazio-modu ugari daudela, agerikoak izan ala ez. Biak dira
egiazkoak, normalizazioa eta diskriminazioa, baina kontuan izan behar ditugu, horiekin batera,
protagonisten kontakizunak eta ame tsak, haien egoeraren elementu estrategikoak era era tzaile-
ak baitira, Thomasen Teoremak erakusten duen moduan.

Eredua ez izatetik eredua zehaztera

Ziur asko, arrazoi handia izango zuen Antonio Izquierdok duela ia hogei urte esan zuenean uste-
kabeko immigrazio baten aurrean geundela, baina ez horregatik eskatu gabea edo, gertaerek
eraku tsi duten moduan, beharrezkoa ez zena. Ingelesezko “wanted, but not welcome” esaldi eza-
gunak ematen du beharrezkoa izan baina gogo onez har tzen ez den immigrazioaren berri. Antonio
Izquierdok esan du, era berean, Espainian izan den immigrazioko ez ereduak bazterketaren ata-
rian uzten dituela immigranteak; hala ere, egia da, era berean, immigranteen oso bolumen han-
dia har tzeko ahalmena eraku tsi dela. Ordua izan daiteke eredu inplizitu hori a tzean u tzi eta
eredu zeha tz bat egiten hasteko, gerta tzen denaren zain egon beharrean, gertatuko denari aurre
har tzeko. Ereduren bat izan behar luke immigrazio-politikak, eta eredu horrek egiaz dagoenari
erreparatu behar dio lehenik, eta izan behar lituzkeen elementuak gehitu behar ditu ondoren.
Ikuspegi proaktiboa izan behar du eredu horrek, eta bere baitan jaso behar ditu, gure gizarteko
eragile estrategikoen iri tzi ardura tsuaren arabera, ezinbestekoak diren aurre-ikuspenak.
Proposamen horiek guztiak Immigrazioari buruzko liburu zuri edo or tzadar kolorekoan jaso behar-
ko lirateke. 

Euskadin egiaz indarrean den ereduari buruzko zenbait datu

1. Lehen aldiz 2012an, immigrante-kopuru bat galdu du Euskadik, baina, hala ere, igo egin da
erregularizazioaren ehunekoa.

2. Euskal Autonomia Erkidegoko jarduera-egiturak ez du immigranteen kopuru handiak har -
tzeko aukerarik ematen, eskulan inten tsiboko jardueretarako leku gu txi dagoelako. Egitura
horrek, era berean, ez du eragozten immigranteen etorrera bakandua, lurraldearen lan-beha-
rrizanen arabera.

3. A tzerritarrek fun tsezko ekarpena egin dute euskal biztanleriari eusteko eta, horrez gainera,
migrazio-eredu propioa landu da hainbat urtetan. Latinoamerikako emakumeen eskulana
erakar tzen du eredu horrek, zainketen, zerbi tzu per tsonalen, e txeko lanen eta ostalari tzako
eremu gero eta zabalagoan lan egin dezaten. Latinoamerikatik etorritako hamar per tsonatik
sei emakumeak dira.
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4. Horrez gainera, gero eta handiagoa da emakumeen ehunekoa immigranteen igorle izandako
herrialdeen lekua hartu duten herrialdeetatik datozen per tsonen artean. Hori da bertako
eskakizunetara egoki tzeko de facto ematen den egoera. Bertako beharrizanen eta bertara
datozen  atzerritarren profilaren eta sexuaren arteko doiketa ez da perfektua eta ez du eredu
hidrauliko zeha tz bat jarrai tzen, baina normala li tzatekeena eta sozialki onartuta dagoena
baino gehiago egoki tzen da bertako biztanleriaren lan-eskakizunetara. 

5. Nazionalitate-eremuei erreparatuz gero, Afrika iparraldea oso gertu dago oraindik eta
Latinoamerika oso urrun.

6. Jende askoren iri tzia bestelakoa bada ere, migrazioak ez dira gerta tzen kontrolik gabeko
mekanismoen ondorioz eta/edo emigrazio-herrialdeek jendea kanpora tzeko duten beharriza-
naren arabera. Hasiera batean, migrazio-fluxuek irizpide arbitrarioak bete di tzakete aldi
baterako, baina epe ertain eta luzean, immigrazioa har tzen duten herrialdeen beharrizane-
tara egoki tzen dira fluxu horiek. Doikun tza ez da erabatekoa, baina bai oso handia.

7. Gizarte har tzailearen protagonismoak indargabetu egiten ditu eguneroko praktikan hainbat
arrazoi direla-eta erakundeen eta politikaren bidez ezar tzen diren iragazkiak. Ahotik belarri-
rako bidearen bidez konpon tzen dira, ziur asko,  atzerritartasun-politiken gabeziak eta ozto-
poak. Hainbat arlotako eragileek adierazi dutenez,  atzerritartasun-politika da de facto
oztopa tzen duena zen tzuzko immigrazio- eta integrazio-politika egitea. Gizarteak gabezia
hori bete tzen du, hain zuzen ere, bitartekoen eta helburuen arteko arrazionaltasunean oina-
rritutako erabakien bidez. Baina erabaki orok dakar bazter tze bat, eta horren adibide garbia
da, esaterako, Latinoamerikako emakumeen (edo Europaren erdialdeko emakumeak) aldeko
hautuak egiten direnean, emakume afrikarrek lanera tzeko eta gizartera tzeko izango dituzten
zailtasunak/ezintasunak iragar tzen direla. 

8. Gizarte-erregularizazio hori agerian gera tzen da, EAEra kontratu batekin iri tsi diren ehun per -
tsonako zenbatekoak azter tzen baditugu: Euskadin bizi tzen jarri diren a tzerriko per tsonen
%13,5 soilik iri tsi dira, egiaz, kontratu bat zutelako. Emakumeen kasuan, gainera, lan-kon-
tratuaren ezarpen-bideek are pisu gu txiago dute, emakumeen % 8,6k soilik jo baitu bide
horretara. Kasu askotan, sare sozialetan hi tzez adostutako enplegua izaten da jatorrizko
herrialdeko kontratuaren ordezko, eta dinamika eta sare sozialek zuzen tzen edo ordezten
dituzte erakundeen falta. Filtro politikoei kontrajarriak izaten dira askotan. Hori horrela,
migrazioen erregularizazio sozialak bi ezaugarri nabarmen ditu, haren edukia baldin tza tzen
dutenak: helmugako herrialdean ezarririk dauden per tsonek jatorrizko herrialdetik emigra -
tzeko prest dauden per tsonekin duten harremanak sor tzen duen erregularizazioa, eta jato-
rrizko herrialdean sexuaren arabera ezar tzen dena. 

9. Atal honekin amai tzeko, kontuan izan behar dugu hemen ditugula krisiaren osteko lehen
immigranteen kolektiboak. Nikaraguako eta Hondurasko herritarrak iri tsi dira EAEra, eta
jatorri horretako immigranteen %80 baino gehiago emakumeak dira. Per tsona horietako
gehienek, immigranteen oinarrizko xede edo helburuetatik (paperak eta lana lor tzea), lana
lehenesten dute, eta gerorako uzten dute paperak lor tzeko helburua, haiek lor tzeko garai zai-
lak direnaren jakitun, ziur asko. 
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Berrikun tzaren ikuspegi soziala, zen tzu her tsian

Gertakarien ildoa edo indarra izan da immigrazioaren euskal eredua sor tzeko bidea, eta ez, hain-
beste, aurreikuspen politikoak edo sozialak. Zer egin horrelako egoera batean? Gogoan dut
Walesaren lehen garaiko Polonian bizi izan zen anekdota bat:

– Norbaitek hau ida tzi zuen horma batean: “Buelta diezagutela sozialismoa!”
– Hau eran tzun zion beste norbaitek: “Ergela, ez al dakizu Polonian ez dela sozialismorik

izan inoiz!”
– Eta lehenak eran tzun zuen: “Buelta diezagutela lehen zegoena!”

Nolakoa zen immigrazioaren egoera Euskadin? Fun tzionala al zen? Erabilgarria al zen? Bidezkoa,
akaso? Bidegabea? Gertatu dena da handitu egin dela, prozesu baten barruan, emakumeen ehu-
nekoa, eta horrek giza sostengarritasunaren ikuspegitik a tzeraezinak diren beharrizanei aurre egi-
teko aukera eman du. Euskadin, ia leku guztietan gertatu den moduan, emakumeen bizkar u tzi
da, mailaz maila eta continuum baten moduan, sostengarritasunari eusteko ardura. Bertako ema-
kumeek osa tzen dute continuum horren er tz edo mutur bat, eta herri askotako emakumeek, ema-
kume latinoamerikarrek batik bat, osa tzen dute beste er tza. Izan ere, emakumeak dira, finean,
erreproduzi tzea eta zain tza berma tzen dutenak gizartean. Era hor txe egin behar dira, hain justu,
berrikun tzak, baina logika berri batean oinarrituta.

Pen tsamendu klasikoari eta Mertonen ekin tza-tipoari begiratuta, xedeak lor tzeko bitartekoak
alda tzea da berri tzea, haiek, xedeak, bere horretan u tzita. Gaur egun, ordea, aro-aldaketa bat bizi
dugu, ezin dugu aldez aurretik jakin zer ondorio ekarriko dituen aldaketa horrek, eta, ondorioz,
xedeak eta bitartekoak alda tzeko aukerari begiratu behar zaio. Alde horretatik, ez garama tzate
inora Euskal Autonomia Erkidegoan egin diren proposamen ugarik, eragile eta zentro berri -
tzaileak aldarrika tzen dituztenak, ez diotelako behar adinako garran tzirik ematen sostengarrita-
sunari eta ez dutelako egun indarrean den eredua, beti emakumeen egoera kalte tzen duena,
gaindi tzeko planteamendurik egin. Zori txarrez, beti azter tzen da berrikun tza soziala, soziala,
beste berrikun tza ba tzuen zehar-ondorio moduan. Eremu teknologikoan edo lan-munduan egin-
dako berrikun tzak izan ohi dira berrikun tza nagusiak. Kasu honetan, ordea, azpisistema soziala
erdiguneko elementu nuklearra izatea nahi dugu, gainerako azpisistemak baldin tzatuko dituena.
Prozesua alderan tzikatu nahi dugu eta ikuspegi sozialaren alde egin, mundua haren inguruan
antola tzeko. Normalean, alderan tziz joka tzen da: aldaketa teknologikoak beregana tzera behar -
tzen dira per tsonak eta gizarte-egiturak, horrek aurrez indarrean zegoen gizarte-oreka apurtu
badezake ere.  Gaur egungo erronkari aurre egiteko, aldatu egin behar da logika hori, eta, utopi-
koa irudi dezakeen arren, azpisistema sozialaren fun tsezko garran tzia aitortu behar da.
Planteamendu horretatik kanpo, ez dago ikuspegi edo azter tzeko modu egokirik, ezingo baita
ezer txo ere birplanteatu. Gaur egungo arazoei konponbide soziala emateko, sistema sozialaren
mende jarri behar dugu lan-sistema epe mo tzean, eta kultura-sistemaren mende epe luzean.
Historian lehen aldiz, eskariaren krisi luze bat bizi dugu, planetak dituen mugez jabe tzen gara,
agerikoa da eskulana alde batera u tz daitekeela, igarri dugu emakumeak uniber tsitateetan eta
lan-munduan  txertatu direla eta horrek iraul tza isila eta errotikoa sorrarazi duela, aldaketa sozio-
kultural handi eta azkarrak bizi ditugu per tsonen indibiduazioaren haritik, etab. Pen tsa tzeko
denbora hartu behar da, gaur egungo egoerei aurre egiteko bete behar diren baldin tza kontraja-
rriak ulertu eta haiek nola bete hausnar tzeko. Galdera honek laburbil tzen du ariketa horren fun -
tsa: nola berma dezakegu gizarte-inklusioa lan-aroaren ondorengo gizarte batean?
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Galdera hori izanda, askotariko egoerak bizi dituzten testuingurutatik eran tzun behar zaio, eta
agerikoa da eran tzuteko modu ugari daudela. Baina ez dago eran tzun errazik, kontuan izanda
eran tzunak bere baitan jaso behar dituen neurriak, deigarriak izan arren, ezin direla proposamen
bateragarri batean bildu, haiek kontraesankorrak diren neurrian. Horrelako zerbait gerta tzen da
Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Ba tzordeak3 2011ko o tsailean atera zuen
 txostenean, euskal gizartearen erronka demografikoak eta biztanleriaren zahar tzeak izango
dituen ondorioak estrategia integral batetik eran tzuteko kaleratua: Aurreikusitako demografia-
bilakaeraren ondorioak EAEko ekonomia eta gizartean.  txostenaren proposamena da laneko adi-
nean dagoen jende-kopuruaren murrizketak eta biztanleriaren zahar tzeak dakar tzaten erronkei
eran tzutea, egiazko familia-politika baten bidez handi tzea jaio tze-tasak, enplegu-politiken eta
enpresetako giza baliabideetako atalen paradigmak alda tzea, oro har ongizate-estatuaren eta
berariaz pen tsio-sistemaren iraunkortasunaz hausnar tzea esparru publikoetan, adineko per -
tsonen osasuneko, gizarteko eta laneko egoerak piztea zahar tze aktiboko ereduen bidez, etenga-
beko ikaskun tza indar tzea, denbora eta kostuak aurreztu eta nork bere burua arduraz zain tzeko
aukera emango duten teknologia berrien bidez oraingoa baino ardura handiagoa ematea biztan-
le orori eta, bereziki, pazienteei, beren ekarpena egin diezaioten osasun-sistemaren iraunkorta-
sunari eta kalitateari, zahar tze osasun tsua susta tzea eta jendeak bizi tzan zehar jakin tzaren eta
prestakun tzaren aldeko jarrera izan dezan bul tza tzea, arreta berezia jar tzea per tsonei arreta ema-
teko zerbi tzuek dituzten informazio- eta prestakun tza-beharrizanei, zerbi tzu horiek ematen dituz-
ten per tsonen ahalmena eta prestakun tza handituz, eta hezkun tza-sistema berrantola tzea,
bikaintasunaren alde baliatuz ikasleen kopuruaren beherakada agerikoa.

Ez da zaila  txosten horiek esaten dutenarekin bat egitea, interes handiko eta garaian garaiko
gaiak lan tzen baitituzte, baina ez dirudi erraza haien zenbait alderdi kontrajarri gauza tzea bal-
din eta ez bada berrikun tza-paradigma alda tzen; izan ere, ez dira kontraesanak soilik. Dilemak
direla ere esan daiteke, naiz eta ez diren, oro har, horrela ikusten. Aurreko paragrafoan azaldu-
tako gaitegiak zerikusi handia du teknologia-lehiaren aurrean eta lehiaketa ekonomikoaren bai-
tan hartu beharreko lehia-posizioarekin, baina ez per tsona helburu izango duen eredu batekin
edo bizi tza oneko ereduekin. Sarri askotan, azterlan-mota horrek nahastu egiten ditu diagnosti-
koak, proposamenak eta konponbideak, baina horrek ez dute zertan modu interesatuan eginda-
ko zerbait izan beharrik. Normalean, adierazten da  txostenek zeharkako planteamendua egiten
dutela, integrala, eta gizarte-gai ugariri aurre egiteko xedea dutela, baina konpondu gabeko
alderdi bat izaten dute hasiera-hasieratik: ez da inoiz ere garbi gera tzen nori dagokion bete tzea,
diagnostikoari erreparatuta, komuna eta konpartitua izan behar duela dirudien konponbide-zatia. 

Agindurik gabeko deskribapenak izaten dira, edo are okerragoa, ezinbestean eta derrigorrean
bete tzekoak diren aginduak ematen dizkiena alderdietako bakarrari: erakunde publiko demokra-
tikoei edo per tsonei. Erakundeek egin behar dituzte familia-politikak, haiek  txikitu behar dute
ongizate-estatuaren tamaina eta haiek eu tsi behar diote pen tsio-sistemaren balioari; aldiz, per -
tsonek kudeatu behar dute beren osasuna, garestiak izan ez daitezen. Norbaitek begiratu behar
dio etengabeko prestakun tzari eta prestakun tza horren sustapenari. Baina, nori dagokio kon -
tziliazio-neurriak erraztea, jaio tzen tasaren gorakadak susta tzeko? Zer egin behar du emakume
ezkodun eta lanbidedun batek: seme-alabak izan ala haurrak izateko aukeretatik urrunduko duen
ibilbide profesional bat egin? Kasu horietan, non daude, esaterako, enpresariak? Enpresariak
aipa tzen ditut bozeramaile ba tzuek argi u tzi baitute zer jarrera hartu duten horren aurrean, kon-
tuan izanda gizarte solidarioaren esparru guztietan gerra ideologikoa eta kokapen-gerra bat dago-

498

Immigrazioa eta krisiaren eragina

3http://www.cesvasco.es/Default.aspx?tabid=92

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:47  Página 498



ela indarrean gaur egun. Orain gu txi, garbi adierazi du jarrera hori Bilbon interes mendera tzaile
horien ordezkari batek: “Soziologoen tzat gizarte-konkistak direnak eta legelarien tzat lan-eskubi-
deak direnak, lan-merkatuaren distor tsioak dira gure tzat. Hori baitira hizkun tza ekonomikoan”4. 

Hori baldin bada Bizkaiko enpresarien zati baten jarrera, ez dirudi gure gizarte-esparrua biziga-
rriagoa eta berri tzaileagoa egitearen oso aldekoa denik; izan ere, “lan-merkatuaren distor tsioen”
mailara behera tzen baititu CES erakundeak fun tsezko tzat jo tzen dituen arazoak. Kontuan izan
behar da, hala ere, CES erakundeko Kon tseiluaren laurden bat (zor tzi kide) EAEko enpresa-era-
kundeen ordezkariz dagoela osatua. Zaila da korapilo hori aska tzea, eta berrikun tza-modalitatea,
agerikoa denez, ez da egokia. 

Berrikun tza-modalitatea ez da egokia

Gizakien biziaren sostengarritasuna, bien bitartean, emakumearen ordainsaririk gabeko lanean
oinarri tzen da, eta eredu hori berrikusi gabe, ez da gizarte-konponbide sostengarririk izango.
Euskal Autonomia Erkidegoan, emakume  atzerritar immigranteek egin dute, ordainduta, lan
horren zati bat azken bi hamarkadatan, eta horrek aukera eman du familian egin gabe gera tzen
zen lana egiteko, bertako emakumeak soldatapeko lanak egiten hasi denean e txetik kanpora. 

Emakume immigranteek bertako emakumeen lekua hartuta, konpondu egiten da, aldi baterako,
arazo bat edo modalitate horretara jo tzen duten adina familien arazoak, baina agerikoa da
berrikun tza-modalitate hori ez dela nahikoa. Egia esan, konponketa baten an tza handiagoa du,
berrikun tza batena baino. Konponketek, esparru honetan, sorburu soziala dute, baina berrikun -
tzek sustapen instituzionala izan behar dute, bai azken horren alderdi publikoaren aldetik, bai
alderdi sozioekonomikoaren aldetik. 

CIS erakundearen barometroak adierazten duenez, bizi dugun garai honetan,  tsunami ekonomi-
koek demokraziaren prin tzipioari ken tzen diote zilegitasuna, eta ez ekonomia kapitalistari.
Aukera asko daude Europako Parlamenturako hurrengo hauteskundeek Parlamentu xenofobo bat
hauta dezan, eta horrek ez ditu Europaren arazo sozialak konponduko, ez europarren zahar -
tzearen ondoriozkoak, ezta zilegitasun faltaren ondoriozko arazo politikoak. Parlamentuak “wan-
ted, but not welcome” prin tzipioa baliatuko du,  atzerritar immigranteak behar ditugula adierazi-
ko du, baina ez du hori tokian tokiko komunitate politikoetan adierazteko adorerik izango, hau-
teskundeak gal tzeko, populismoak indar tzeko edota guztiok xenofobo bihur tzeko arriskuaren bel-
dur. Irtenbiderik gabeko kale batean dago politika demokratikoa, eta horren arrazoietako bat da
haren eragile estrategikoetako ba tzuk, hala nola enpresariak, ez daudelako lagun tzeko prest.
Modu objektiboan begiratuta, “free riders edo aprobe txategiak” dira, Mancur Olson ekonomiala-
riak adierazitako hi tzetan eta zen tzuan.

Horren guztiaren ondorioz, ikusten da uniber tsitate-ikasketak dituzten emakumeak ari direla
bete tzen prestakun tza-maila bikainenak, eta ziur asko egoera prekarioak zabalduko direla lan-
munduan. Horrez gainera, demografia-erronka handiak bizi ditugu eta, Euskal Autonomia
Erkidegoan gero eta garran tzi handiagoa du herritartasuna/zain tzatartasuna binomioak. Hori

4Juan José Toribio, Nafarroako Negozio Eskolako (IESE) presidentea, Bizkaiko Enpresarien Konfederazioak
(CEBEK) 2013ko maia tzaren 22an antolatu zuen “Posible al da Euskadi berrindustrializa tzea? Nola egingo dugu?”
jardunaldian.
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horrela, jarduera-esparru bat hi tzartu behar dute Euskadiko agintariek eta gizarte-eragileek,
familia-izaera handiagoko immigrazio-politika bat inplementa tzeko. 

Jarduera-esparru horrek ez du herritar immigranteen integrazio-arazoa konponduko, etorkizuna
birpen tsa tzeko balioko baitio Euskal Autonomia Erkidegoari. Migrazioak beti izan dira bertako
herritarrek beren burua ikusteko aurrean izan dituzten ispiluak. Ispilu horrek gaur erakusten iru-
diak bertako gizarteari esaten dio birpen tsatu egin behar dituela bere oinarri eta dilemetako asko.
Hortik abiatuta, hauek jaso behar lituzke, gure ustez, Euskal Autonomia Erkidegoko immigrazio-
politikak:

1. Dauden beharrizanak aztertu behar ditu produkzio-egiturak eta adinak kontuan hartuta, eta
hori guztia testuinguru berri tzaile batean egin behar du. Testuinguru horretan, prekariotasu-
nak ez luke, agian, iristeko modua izan behar, abia tzekoa baizik.

2. Familia-logika bat immigratutako herritarren tzat, familia berriro bil tzeari begirakoa.

3. Gizartearen berdintasun handiena bermatuko duten politikak, harreratik mugikortasun gora-
korrera egiteko.

4. Aniztasun-politikak, herritartasun-modalitate inklusiboa eta egoi tzakoa nahiz konplexua
antola tzeko5.

5Modalitate horren ezaugarriak proposatu ditu Rubio Carracedo autoreak, eta adierazi du eskubideen eta betekizu-
nen batura bat li tzatekeela, kide tzak eta partaide tzak dakar tzaten arazoak bateragarri egiteko; hala, eran tzuna
emango li tzaieke hiru eskakizun hauei: “a. oinarrizko eskubideak herritar guztien tzat, ezinbestean bete tzekoak
diren gu txienekoak hartuko dituen politika uniber tsalista baten bidez zertuak; b. guztien, gehiengoen eta gu -
txiengoen, eskubide diferen tzialak, haiek aitor tzeko politika bat eginez eremu publiko eta pribatuetan, a) atalean
adierazitakoekin bateraezina izango ez dena; eta c. gu txieneko berdintasun-baldin tzak, elkarrizketa edo debate
libre eta ekitatezko bat eman dadin, eta hori gauza tzeko tresnak ezar tzea, hala nola, berdin tze-neurriak jasoko
dituen politika kultura aniztuna (adibidez, aldi baterako diskriminazio positiboak baliatuko dituena), etnien eta kul-
turen arteko trukeak susta tzeko xedapenak (esaterako, kultura ani tzeko curriculumak) eta preben tzio-neurriak,
gehiengoak, edo, kasuan kasu, gu txiengo botere tsuenak joeraz egiten dituen desbidera tze asimilaziozkoak eta
homogeneiza tzaileak prebeni tzeko”. José Rubio Carracedo, José María Rosales eta Manuel Toscano, Ciudadanía,
Nacionalismo y Derechos Humanos, Trotta argitale txea, Madril, 2000.
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Seguru dira, “Aniztasunean batuta” goiburupean, Europak aukerarik onenak eskain tzen dizkiela abentura han-
dian aurrera jarrai tzeko, guztien eskubideak errespetatuz eta etorkizuneko belaunaldienganako eta Lurrarekiko
eran tzukizunez jokatuz; izan ere, horri esker, giza esperan tzarako gune bereziki egokia delakoan da Europa…

Europarako Konstituzioa finka tzen duen hi tzarmena Atarikoa (Aldecoa, 2004)

Immigranteak behar ditugu; nor eta nola, hori da kontua 

Gai ba tzuk mendiko urak bezain ara tzak dira: Europako etorkizun demografikoa, esaterako. Horri
buruzko  txosten eta azterlan guztien arabera, Europak biztanle gu txiago eta zaharragoak izango
ditu etorkizunean, eta horrek eragin nabarmena izango du osasun-sistemetan eta gizarte-babe-
seko sistemetan, ekonomian, lan-merkatuan eta finan tza publikoetan eta kontinenteko giza kapi-
talean (World Commission, 2000; Europako Komunitateen Ba tzordea, 2006; European Ideas
Network, 2007; EUCE, 2008; Commission of the European Communities, 2008; Eurostat,
2011; Europako Legebil tzarra, 2011). Zenbait aurreikuspen arabera, 2050ean 15 eta 64 urte
arteko 48 milioi lagun gu txiago izango da Europan, eta 65 urtetik gorako 58 milioi gehiago.
Orobat, aurreikuspen horien arabera, Europar Batasuneko biztanleriaren hazkundea nabarmen
man tsotuko da 2020rako, Afrika iparraldeko, Saharaz hegoaldeko Afrikako eta Ekialde hurbile-
ko biztanleriarekin alderatuta. Hain zuzen, biztanleriaren hazkundea aipatutako leku horietan da
mundu osoan azkarrena. Baldin tza hauetan, datozen urteetan a tzerriko immigrazioak zer egiten
duen, manten tzen den edo hazten den, horrek baldin tzatuko du EBren etorkizun demografikoa
eta sozioekonomikoa (Silcock & Sinclair, 2012; Grimm, 2012).

Europako ahultasun demografikoaren kon tzien tzia-har tze hori Europa Estrategia 2020 (aurreran -
tzean EE2020) deri tzonean mamitu da. Europako Ba tzordeak 2010eko mar txoan proposatu zuen
estrategia hori, aurrekoak, 2000. urteko Lisboako Estrategiak, agerian u tzitako gabeziak eta izan-
dako emai tza kaskarrak gaindi tzeko xedearekin, baina orduko helburu nagusiak mantenduz: hez-
kundea, lehiakortasuna, enplegua eta gizarte-kohesioa bul tza tzea (González Zorrilla et al., 2011;
ETUC/CES, 2012). Horretarako, EE2020k beharrezko tzat jo tzen du biztanleriaren enplegu-maila
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beharraren eta saldutako bertutearen artean
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haztea, alde batetik, emakumeen eta adinean aurrera doazen langileen jarduera-tasak handituz,
eta bestetik, etorkinen laneko integrazioa hobetuz (Europako Ba tzordea, 2010:11).  Hala,
EE2020ren arabera, beharrezkoa da “immigrazio eta lan arloan politika prospektiboak eta oro-
korrak susta tzea, lan-merkatuen lehentasunei eta beharrizanei malgutasunez eran tzungo dieten
politikak”. Eta, horri begira, estrategia horren proposamena da “immigranteen integraziorako
beste agenda bat lan tzea, etorkinek beren ahalmenak bete-betean erabil tzeko aukera izan deza-
ten” (Europako Ba tzordea, 2010 20-21). 

Hogei urte barru (2030ean) EBren etorkizuna zein izango den aurreikusteko osatu zen Gogoeta
Taldeak 2010ean Europako Ba tzordeari eginiko proposamena jaso tzen du laburbilduta immigra-
zioari buruzko planteamendu horrek. Felipe González buru zuen lantalde horren xedea zen
“Europar Batasunak datozen hogei urteotan seguru asko izango dituen erronka nagusiak
identifika tzea eta erronka horiei eman beharreko eran tzun egokienak azter tzea”. Europako aurrei-
kuspen demografikoak eta immigrazioaren beharra era honetara uztar tzen dira  txosten horretan:
“Gizartea zahar tzen ari da, eta 65 urtetik gorakoak gaur egun baino bi aldiz gehiago izango dira
langile bakoi tzeko; beraz, EBko estatu kideek ahalegin handia egin beharko dute gizarte-lagun -
tzako erregimenak finan tza tzeko eta adinean aurrera doazen langileei biztanle aktiboen artean
eusteko. Eskulanaren eta langile kualifikatuen barneko eskain tza gu txitu denez, Europak langile
etorkin gehiago erakarri beharko ditu, eta horrek eragina izango du gizarte-integrazioa kudea -
tzeko gure gaitasunean” (EBren etorkizunari buruzko Gogoeta Taldea, 2010:12). Immigranteak
baliabide ekonomiko hu ts gisa harturik, Gogoeta Taldeak “adostutako ahalegina” aldarrikatu du
“EB jomuga erakargarria izan dadin etorkinen tzat”; izan ere, horiek gabe “EBk ezingo lioke aurre
egin etorkizuneko eskulan eskasiari eta langile prestatuen gabeziari, eta, era berean, murriztu
egingo li tzateke EBren kultura-aniztasuna eta esperimentazioa, eta horiek ezinbesteko baldin -
tzak dira sormenerako eta berrikun tzarako (2010:25).

Baina kontua da Europa jomuga oso erakargarria dela jada immigranteen tzat! Nazio Batuen
Ekonomia eta Gizarte Gaietako Sailaren arabera, 2013an, Europan bizi da nazioarteko migra -
tzaile gehien, munduan beste inon baino gehiago: 72 milioi lagun. Ondoren datoz Asia (71
milioi), Ipar Amerika (53), Afrika (19), Latinoamerika eta Karibe (9) eta Ozeania (8 milioi) (Nazio
Batuak, 2013). Etorkinen tzat Europak duen erakargarritasunaren zori txarreko adierazle dira,
orriok idazten ari naizen egunotan Lampedusako uretan gertatu diren naufragioak: urriaren 2ko
tragedian, 300 per tsona hil ziren itota, eta berriki, beste 50 etorkin hil dira leku ber tsuan, Afrika
iparraldetik Italiako lurretara iristeko ahaleginean1. Jakina, ez da hori Gogoeta Taldeak eta
EE2020 estrategiak aipa tzen duten eta nahiko luketen erakargarritasuna.

Lagundutako garapenari buruzko aldarrikapenekin nahasita bada ere, EE2020 estrategiaren
immigrazioari buruzko ikuspegia imigration choisie edo “aukeratutako immigrazioa” ereduan
oinarriturik dago (Chojnicki et al., 2005; Brilliant, 2011). Nicolas Sarkozyk gorpuzten du ego-
kien eredu hori, berak proposatu bai tzuen, 2006an, Fran tziako Barne ministro zela eta presiden-
te izateko hautagai, “jasandako immigrazioarekin amai tzea eta horren ordez aukeratutako immi-
grazioa bidera tzea” (Iglesias eta Becerra, 2007: 144). Ikuspegi horretatik, Gogoeta Taldearen iri -
tziz premiazkoa da etorriko denari aurre har tzea eta immigrazioari buruzko planteamendu bat
gara tzea, Europak “aprobe txatu beharreko aukera tzat” har dezan migrazio-fenomenoa. Horren

1Urriaren 3ko naufragioa handia izan bazen ere, gogoan izan beharko genuke 1990. urteaz geroztik 8.000 hilo tz
iri tsi direla Lampedusako kostaldera, Siziliako i tsasarteko uretan itota. 2011. urtean soilik, 2.700 lagun, Libiako
gatazka lehertu zen garaiarekin egokituz. http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/11/actuali-
dad/1381510115_315660.html [kon tsula: 2013/10/13].
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harira, Australian, Kanadan eta AEBetan hartutako politikak eta neurriak ikasteko baliagarri izan
daitezkeela uste du Gogoeta Taldeak, “herrialde horiek baitira zuzeneko aurkariak etorkin kuali-
fikatuak erakar tzeko lehian”. Beraz, helburu nagusia da EBren esparruan immigrazio-politika
bateratua gara tzea, “etorkin kualifikatuenak, talentu handiena dutenak eta motibatuenak erakar -
tzeko” (EBren etorkizunari buruzko Gogoeta Taldea, 2010: 26)2. Horretarako, talde horren iri tziz,
mugak jarri behar zaizkio legez kanpoko immigrazioari eta gizakien salerosketari, eta aldebiko
akordioetan oinarritutako “immigrazio ordenatua” sustatu behar da. Aldebiko akordio horietan,
jatorrizko eta harrerako herrialdeek, biek, ain tzat hartu beharko lukete kontratazioa eta berriz
onar tzea, bai eta i tzul tzeko eta batetik bestera mugi tzeko aukera ere (2010:27). Migrazio-feno-
menoa jada ez da eredu humanitariotik bidera tzen; ai tzitik, batez ere edo hu ts-hu tsik lan-mer-
katuarekin eta eraginkortasun ekonomikoarekin loturiko bestelako eredu batetik (Estefanía,
2006). 

Jakina, immigrazio-politika orok eraginkorra izan behar du; hau da, tokian tokiko eta garai bakoi -
tzeko baldin tza eta aukera beti mugatuetara egokitua. Aldi berean, ordea, eraginkorra ez ezik
legitimoa ere izan behar du; ho ts, “demokrazia plural eta barne-bil tzaileei dagozkien irizpideen
araberakoa” eta giza eskubide uniber tsalak errespetatuko dituena (de Lucas, 2004). Ez dago
eraginkortasuna eta legitimotasuna kontrajar tzea baino gezur makurragorik, batak ez baitu bes-
tea uka tzen, inolaz ere. 

Izan ere, etorkinak tresna tzat edo bitarteko tzat har tzea alde humanoari gailen tzen bazaio, tenta-
zioa sor tzen da gizakien artean bereizketak egiteko, hau eta bestea bazter tzeko, eta gerora, oso-
oso zaila izaten da joera horri mugak jar tzea.

Bat aukera tzea bestea bazter tzea da 

“Europako ame tsari” buruzko bere analisian, Rifkinek esaten du errealitate demografikoaren
ondorioz, Europak dilema handi bat duela, eta ez du arrazoirik falta: alde batetik, begien bista-
koa da, i txura batean, EBko biztanleen beherakadari eta zahar tzeari aurre egiteko modu bakarra
milioika etorkin har tzea dela; baina bestetik, errazagoa da “aniztasuna susta tzeaz eta inklusioa
bul tza tzeaz” hi tz egitea, praktikan per tsona  atzerritar horiekin “espazio eta jomuga bera”
parteka tzea baino. Hori dela eta, bere iri tziz, “europarren gaur egungo belaunaldiak jaio tza-
tasarekin eta immigrazioarekin loturiko gaiak nola jorra tzen dituen, horren araberakoa izango da,
hein handi batean, indar har tzen ari den ame ts europarraren arrakasta edo porrota” (Rifkin,
2004: 327-330).

Kontua da kontraesan hori dela medio, Europar Batasuneko herrialde guztietan azken muturre-
raino ari direla tenka tzen gizarteak eta politikak. Arrazakeriaren eta Intoleran tziaren kontrako
Europako Ba tzordeak (Europako Kon tseiluaren organoa xenofobia eta bazterketa arazoetarako)
kaleratutako azken  txostenaren arabera, diskur tso xenofoboa gailendu egin da, mainstreamed
bihurtu da aurreko hamarkadan, eta gizartearen onarpena eskura tzen joan da, immigrazioaren

2Gogoeta Taldearen helburua da talentu handiko immigranteen erakarpen hori “jakin tsuen ihes” ez bihur tzea, emi-
grazio handiko herrialdeetan lehendik ere aski prekarioa den egoera ez areago ahul tzeko, eta horretarako, EBri
eska tzen diote gehiago inberti dezala herrialde emigra tzaileetako goiko mailetako hezkun tza-sistemetan, “gerora
parteka daitezkeen gaitasunak sor tzeko”. Leku faltagatik, ez naiz hasiko Gogoeta Taldearen helburu hori azter tzen,
baina irudi tzen zait xedea alferrekoa dela, inora ez daraman joko bat elkartasunez mozorro tzeko ahalegin an tzua.
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aurrean an tzeko erretorika duten zenbait alderdik eztabaida politikoaren jitea kolonizatu duten
heinean. Horren froga nabarmena da Europako zenbait herrialdetan, alderdi populista eta xeno-
fobo horiek botere-maila garran tzi tsuak lortu dituztela (ECRI, 2012). 

Pippa Norris Harvardeko irakasleak ohartarazi duenez (2009), eskuin muturreko alderdiak haz-
ten diren tokietan, alderdi horiek zabaldu egiten dute iri tzi publikoaren “onespen-eremua”, eta
ordura arte bat-batekoak edo okerrak jo tzen ziren adierazpenak eta politikak normalizatu egiten
dituzte. Horrek, Norrisen esanetan, agenda-efektua sor tzen du eta, agenda horren olatuan, gai-
nerako alderdiek joera berari jarrai tzen diote. Horixe ari da gerta tzen Europan azkeneko urteotan:
immigrazioari buruz hasiera batean soilik eskuin muturreko alderdiek eta erakundeek zuten erre-
torika eta jarduteko molde jakin bat hedatuz joan da gizarte osora eta “zen tzuzkoa” bihurtu da
hein batean, eta hala, gaur egun gizarteko eta politikako sektore askotarikoak bat datoz erretori-
ka eta jardun horrekin (Jozwiak, 2012). Ikus di tzagun adibide ba tzuk.

Aurreko maia tzean, UKIP alderdiak (United Kingdom Independence Party) bozen %23 lortu
zituen udal hauteskundeetan, kon tserbadoreek baino puntu bakar bat gu txiago. Alderdi horrek
Erresuma Batua EBtik atera tzea eta immigranteen kopurua nabarmen murriztea aldarrika tzen
du. Cameronen gobernuak presaka eran tzun du eta muturreko joera horien jite bereko neurriak
hartu ditu: lagun tza sozialik gabe u tzi ditu ingelesez hi tz egiten ez duten etorkinak, EBko herrial-
detatik datozen etorkinei sei hilabetera murriztu die langabezia-asegurua jaso tzeko gehieneko
epea, alokairu sozialak eskura tzeko garaian lehentasuna eman die herritar britainiarrei, Europari
buruzko erreferenduma egiteko lege-proiektua proposatu du… Bistan da, kon tserbadurismoaren
mutur-muturrera lerratu da Cameronen gobernua, eta Nick Clegg lehen ministrordeak berak auzi-
tan jarri du norabide hori (Wintour, 2013). Kontuak kontu, Cameronek lehenaz gain areago
gogortu du immigrazioari buruzko diskur tsoa azkeneko hilabeteotan, eta bere egin ditu alderdi
eta erakunde intoleranteenen edukiak eta erretorika (Jowit, 2013; Growes, 2013; Weeks, 2013).

Horixe bera ari da gerta tzen Erresuma Batuko laboristen diskur tsoarekin ere. Alderdiaren buruak,
Ed Milibandek, berriki esan du kualifikazio baxuko immigrazioa handiegia izan dela Erresuma
Batuetan, eta Alderdi Laboristak ez zituela gauzak ondo egin gobernuan egon zenean, ez zuela-
ko gaitasunik izan Europa Ekialdetik zetorren immigrazioari mugarik jar tzeko (Ross, 2013;
Dassanayake, 2013). Populismoaren topikoak (beldurra, ziurgabetasuna, baliabide urriak
eskura tzeko lehia, integrazioari uko egitea) nahieran nahasten dituen diskur tsoa baliatuz,
Millibandek Alderdi Laboristaren Bil tzarrean onartu du bere helburua kualifikazio baxuko immi-
grazioa murriztea dela eta, beraz, immigrazioa osotasunean: “I do want to get low skill immigra-
tion down and therefore overall immigration down, yes”; (Renaud-Komiya, 2013).

Fran tzian, berriz, IFOPek (Institut français d'opinion publique) Le Nouvel Observateur astekari-
rako eginiko galdeketa baten arabera, Martine Le Penek gidatutako Fronte Nazionalak bozen
%24 eskura dezake hurrengo Europako hauteskundeetan, eta horrek alderdi bozkatuena bihur-
tuko luke (Bazin, 2013). Eric Fassin Paris VIII Uniber tsitateko irakaslearen iri tziz, datu horiek
argiro berresten dute “FN ez dela jada alderdi marjinala, errepublikanoen hi tzarmenetik harago
kokatutako talde basatia, eta joko politikoaren erdi-erdian kokatu dela”. Eta hori gertatu da, neu-
rri handi batean, “talde nagusiek FNri jokoa jarraitu diotelako tema gaiztoan, eta alderdi horren
gai gogokoenak (immigrazioa, segurtasuna eta delinkuen tzia) izan dituztelako behin eta berriro
hizpide” (Morak aipatua, 2013).Kontuk kontu, galdeketa argitaratu aurreko egunetan, Fran tzia-
ko Gobernuak bat egin zuen Berlin, Viena, Haga eta Londresko kan tzileri tzekin, Errumania eta
Bulgariako herritarrei Schengen espazioan edo Europar Batasunaren barruko zirkulazio askerako
espazioan sar tzea galarazteko. Eta Barne ministroak, Manuel Vallsek (iturri ba tzuen arabera, Le
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Penen Fronte Nazionalaren aurkako antidoto ‘espainiarra’) (Rivas, 2013), adierazpen esangura -
tsuak egin zituen Europako ijitoei buruz: “Ez dute integratu nahi eta, beraz, beren herrialdeeta-
ra i tzuli beharko lukete” (Mora, 2013). Fran tzia alda tzen ari da, i txura denez. Hala esan zuen
Chiracek 2002an, Jean-Marie Le Peni presiden tziarako hauteskundeak ozta-ozta irabazi ondo-
ren: “Fran tziak ez du amore eman intoleran tziaren eta demagogiaren aurrean” (Wolfreys, 2013).
Hamaika urteren buruan, ordea, iduri du nabarmen aldatu direla kontuak, eta horrela uzten du
agerian Marion Cadierrek (2012) Amnesty International erakunderako egin duen Chassés de tou-
tes par ts  txostenak (Alde guztietatik kanporatuak).

Italian ere indar har tzen eta onespen publikoa eskura tzen ari da immigrazioaren aurkako erreto-
rika. Horren adierazle, immigrazio klandestinoaren delitua aboli tzeko proposamenak berriki sortu
duen polemika. Berlusconiren gobernuak 2009an jarri zuen indarrean delitu hori eta oraindik
orain Maurizio Buccarella eta Andrea Cioffi Bost Izar Mugimenduko senatariek delitua aboli tzea
proposatu dute. Eta hor sortu da kalapita. Legea indarrean jarri zenean, Alderdi Demokratikoko
lehendakariordeak eta oposizioaren buruak, Dario Franceschinik, kezka adierazi zuen gogoeta
honen bidez: “Herritarrek legitimotasun osoz eska tzen dute segurtasuna, baina arrisku tsua da
eskakizun horren ai tzakia a tzera egiteko balia tzea. Italiako historiako une ba tzuetan beren erli-
jioagatik kanpora tzen ziren haurrak eskoletatik. Ezin dugu arrazak bereiziko dituen legeetara i -
tzuli” (Andrade, 2009). Araua, ordea, Bossi-Fini Legea deri tzona, onartu egin zen eta indarrean
izan da Lampedusako tragediak neurri horren abolizioari buruzko eztabaida berriro harrotu duen
arte. Urriaren hasieran, Buccarella eta Cioffiren ekimenez, Italiako Senatuaren Justizia Ba -
tzordeak onartu egin zuen immigrazio klandestinoaren delitua indargabe tzea, eta orobat, aldarri-
katu zuen uztartu egin behar direla migrazio-fluxuen arau tzea eta “muturreko pobreziatik eta
baldin tza jasangai tzetatik ihes egin nahi duten” per tsonei “harrera duina” ematea. Bada, eki-
men horrek krisi sakona sortu du Beppe Grilloren jarrai tzaileen artean (La Repubblica, 10
Ottobre 2013)3; izan ere, Grillok adierazi du hauteskunde kanpainan M5S mugimenduak klan-
destinitate delitua aboli tzea eskatu izan balu, “avrebbe ottenuto percentuali da prefisso telefó-
nico”4. Alegia, ez zuela legearen indargabe tzea eskatu Italiako gizartearen gehiengoak bat egiten
zuelako arau horrekin eta ez ziokeelako babesik emango abolizioa modu irekian defenda tzen
zuen alderdi bati (Nonleggerlo, 2013; Bresolin, 2013; Rangeri, 2013; Damilano, 2013; Mollica,
2013).

Errealitate horretan sakonduz, Erresuma Batuko Demos think-thank delakoak EBn demokrazia-
ren egoerari buruzko  txosten bat argitaratu zuen urriaren hasieran: Backsliders (“A tzerakadak”).
 txostenaren azalean, esaldi aztoragarri batek ezin hobeto laburbil tzen du lanari darion kezka:
“Democracy in Europe can no longer be taken for granted”; hau da, Europan demokrazia jada
ezin da ziur tzat eman (Birdwell, Feve, Tryhorn & Vibla, 2013). Halaxe da, azterketak agerian
uzten du Europak arazo larriak dituela aspaldi honetan: herritarrek mesfidan tza gero eta handia-
goa dute erakunde eta alderdiekiko; ustelkeria maila izugarrietara iri tsi da, EBko PPGaren %1
izateraino (urtean 120.000 milioi euro inguru); justiziaren independen tzia eta pren tsa-
askatasuna gero eta ahulagoak dira, eta intoleran tzia- eta xenofobia-adierazpenak ere oso kezka-
garriak. Esan dugu arestian ere, fenomeno horiek ez dira oraingoak, nahiz eta krisia dela-eta larri -
tzen ari diren. Dena dela, ez da krisia izan horien eragilea. Europak porrot egin du krisiari eran -

3http://www.repubblica.it/politica/2013/10/10/news/grillo_stop_clandestinit-68288225/ [kon tsulta: 2013/10/13].
4Egindako esaldi bat da, %1etik beherako boto por tzentajeak eskura tzen dituzten alderdiak izenda tzeko. Italiako
telefono-aurrezkiak 0 zenbakiarekin hasten dira. Adibidez, Boloniako aurrizkia 051 da (beraz, balio dezake adie-
razteko alderdi batek bozen %0,51 lortu duela), Milan 02, (%0,2), etab. Eskerrik asko Laura Modonatori oharta-
razpen horregatik.
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tzun eraginkorra eta sozialki onargarria ematerakoan, eta, horren ondorioz, egoera askoz okerra-
goa bihur daiteke,  txostenaren egileek ohartarazi dutenez.

Oro har, Ekialdeko herrialdeak dira adierazle  txarrenak dituztenak, Errumania, Bulgaria eta, batez
ere, Hungaria (herrialde horri buruz esaten da “arazo sistemikoak” dituela). Alabaina, aurreko
adibideetan ohartu gara Europako proiektuaren eraikun tzan garran tzi tsuak izan diren zenbait
herrialde ere beren jokabidea uzkur tzen eta gogor tzen ari direla, batez ere gu txiengoak onar -
tzerakoan. Hala, immigrazioa eta fenomeno horrekin loturiko prozesuak (gizartearen konplexuta-
suna eta kultura- eta erlijio-aniztasuna areago tzea) eztabaida politiko eta sozialaren arda tz bihur -
tzen ari dira, eta eztabaida horren planteamendua ez da beti zuzena. 

A tzerakada demokratiko horiek diagnostika tzeko eta jorra tzeko azterketarik eta jardunbiderik ez
du Europak, Demos  txostenaren arabera. Krisiaren eraginez a tzerakada horiek larriago tzea erago -
tziko duten lidergoak ere falta dira Europan (Europako Ba tzordea ez da, inolaz ere, hori eragoz-
teko gai). Nabarmena da hori batez ere intoleran tziaren eta xenofobiaren kasuan. Izan ere, José
María Ridao-k esan izan duen bezala, “erkidego-proiektua aurrera eramateko birnazionaliza tze -
tzat jo tzen dena aukeratu badute gaur egungo europar gobernuek, zer du arraroa muturreko
eskuina korronte horren buruan jarri eta begi-bistakoa dirudiena exiji tzeak, behin premisak onar-
tu ondoren? Ho ts, ahalik eta azkarren iristea premisek halabeharrez garama tzaten azken estadio-
ra?”.

Hautatutako immigrazioak araudietan dituen ondorioak

Europak beti hartu izan du immigrazioa tresna tzat, baita aldi baterako fenomeno tzat ere (Arango,
2005; Parsons & Smeeding, 2006; Citrin & Sides, 2008; Abali, 2009). Ikuspegi hori nabarme-
na zen XIX. mende amaierako Alemaniako immigrazio-politikan (Sassen, 1999: 52-63), eta gero-
ra, berriz, paradigma bihurtu zen, Bigarren Mundu Gerraren ondorengo guest workers ereduaren
eta 1973ko krisiaren ondoren indarrean jarri zen i tzulera-politikaren eskutik (Sassen, 1999:
100, 102).

Christopher Caldwell kazetari estatubatuarrak Reflections on the Revolution In Europe (Europako
Iraul tzari buruzko gogoetak) liburuan nabarmen tzen duenez, aldi baterako erakarri eta ondoren
beren herrialdeetara i tzul tzeko politika horrek ez zuen fun tzionatu aurreikusi bezala, eta ondo-
rioz, “mendebaldeko Europa gizarte multietnikoa bihurtu zen deskuiduko une batean”.
Caldwellen liburua erreferen tzia da arlo hori jorratu izan dutenen artean eta egile gehienak bat
datoz bertan esaten direnekin, nahiz eta ñabardura eta desadostasunak ere badiren (Woollacott,
2009; Johnson, 2009; Ajami, 2009; von Rohr, 2009; Ruthven, 2009; Sardar, 2010; Rieff,
2010; Lilla, 2010; Sarabia, 2010; Giner, 2010; van den Broek, 2010; Sévillia, 2011).
“Deskuidu” historiko horrek sortutako ondorioen aurkako ohartarazpena da Caldwellen liburua: 

Europako elite politiko eta komer tzialen arteko adostasunaren ondorioz, immigrazioaren jomuga
bihurtu zen Europa. Elite horiek, epe luzerako ondoriorik aurreikusi ez zenez, ziur tzat eman zituz-
ten zenbait alderdi: etorkinak ez ziren asko izango. Epe mo tzerako eskulan-premiak bete tzera
zetozenez, gehienak aldi baterako egongo ziren Europan. Gerta zitekeen ba tzuk denbora gehiago
gera tzea ere. Inork ez zuen uste gizarte-prestazioak eskura tzeko eskubidea lortuko zutenik. Beren
sorterriko ohiturak eta kulturak gordeko zituztenik, beren klan, azoka eta ekialdeko meskitei eu -
tsiko zietenik; i txuragabeko ideia zen horrelakorik plantea tzeko (Caldwell, 2010: 19-18).
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Berriro ere Max Frisch idazle sui tzarrak 1960ko hamarkadaren amaieran adierazitako ironia
adimen tsua: “We called for workforces, but people came instead”, eskulana eskatu genuen,
baina per tsonak iri tsi ziren (Chinek aipatua, 2007: 57). El Rotoren begiratu ironikoak eta
Ftrischena bezain adimen tsuak gaurkotua: “Dena ondo zihoan, i txura batean, nagusia konturatu
zen arte beren jainkoak ekar tzen zituztela…” (El Pais, 2010/10/26).

Ikuspegi ekonomiko hu ts-hu tsetik, arrazoizkoa izan daiteke bi immigrazio mota bereiztea: high-
skilled delakoa, kualifikazio handikoa eta Europak beharko lukeena, batetik, eta low-skilled dela-
koa, kualifikaziorik gabea edo kualifikazio  txikikoa, Europak alde batera u tz dezakeena, bestetik
(Kahanec & Zimmermann, 2010). Alabaina, mundu gero eta globalizatuago honetan askotariko-
ak eta konplexuak dira inor emigra tzera behar tzen duten arrazoiak eta egoerak, eta, ondorioz,
aurreko ikuskera horrek talka egiten du, ezinbestean, arrazoi eta egoera konplexu horiekin, eta,
horrez gain, arazo handi samarra sor tzen du egiaz bereizketa hori aplikatu nahi denean. 

Hautatutako immigrazioaren aldeko aukera instrumentala egiteak badu bere ezinbesteko ifren -
tzua: nahi gabeko immigrazioa kontrola tzeko eta murrizteko kezka aktiboa, eta horrek ondorio
mal tzurrak ditu: logistika eta langile aldetik kostu gero eta handiagoak sor tzen dira; oztopoak
gaindi tzeko ahaleginak giza tragedia ugari eragiten ditu; migrazio klandestinoaren industria
botere tsua gara tzen ari da; asiloa eska tzeko ezarrita dauden bideak saturatuta daude; immigran-
teak lurralde batean finka tzen dira eta ez dira hainbeste mugi tzen batetik bestera; izan ere, sar -
tzeko kostuak zenbat eta handiagoak izan, sartu diren horien gera tzeko joera ere orduan eta han-
diagoa da (Arango, 2005:21).

Baina hautu instrumental horrek erakundeetan eta araudietan sor tzen ditu ondorio nagusienak;
izan ere, gure esfera publikoaren egituraketan eta berau osa tzen duten arau eta balioetan eragi-
ten du (Zapata-Barrero, 2001: 153-154). Immigrazioaren gaia bera, eta fenomeno horren arra-
zoiak eta kudeaketa tarteko direnean, eztabaida moral ezpal tsua sor tzen da berehala; izan ere,
gizabanakoen askatasuna murrizteaz ari gara, eta ba tzuek eta besteek bizi tzan aukera desberdi-
nak izateaz, eta bi gai horiek sakonak eta mami tsuak dira sustrai liberal eta demokratikoak
dituen gure tradizio politiko eta filosofikoan (Weinr, 1996: 172). Ikuspegi horretatik, Zapata-
Barrerorekin bat etorriz, ondoriozta dezakegu gaur egungo immigrazio-politikek egonkortasuna
lehenesten dutela justiziaren aurrean. Hau da, politika horiek “prin tzipio utilitaristetan oinarri-
tutako jardun instituzionala adierazten dute immigranteenganako eta, prin tzipio horiek direla
medio, justiziarekin zerikusia duten arazoak sor tzen dira araudietan; gure tradizio liberal eta
demokratikoa urra tzen duten arazoak” (2001: 154). 

Jardun instituzional utilitarista horrek, bistan da, ondorio kaltegarriak ditu immigranteen giza
eskubideetan, eta halaxe salatu du Amnesty International erakundeak Espainiaren kasuan5.
Baina hori larria izanik ere, kontua da jardun horrek gure gizarteetako ekosistema kultural eta
moralaren gain ere ondorio larriak sor tzen dituela; izan ere, Luis Carlos Nieto García magistra-
tuak adierazi duenez,

soka tenkatuta dago, alde batetik, giza eskubideen ikuskera uniber tsalaren, eta bestetik, migra-
zio-fluxuei eran tzuna ematen dien  atzerritartasun zuzenbidearen tokiko eta aparteko ikuskeraren
artean, eta, hain zuzen, bi ikuskeren arteko tirabira horretan ari da proban jar tzen munduari eta
eskubideei buruzko gure ikuskera zenbateraino den sendoa eta baliozkoa. Orain arte, giza esku-

5http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/peligran-los-derechos-humanos-de-los-inmigrantes-con-la-
excusa-de-la-crisis-economica [kon tsulta: 2013/10/13].

507

Etorkizunera begirako gogoeta eta aurreikuspenak

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:47  Página 507



bideen ikuskera izan da gure mendebaldeko demokrazien arda tza, baina gaur egun kolokan dago
ikuspegi hori. Eta  atzerritartasunaren zuzenbidean azalera tzen da argien balioen arteko norgehia-
goka (Nieto, 2008/09:43).

Immigrazioa kriminaliza tzea; giza talde jakin ba tzuetakoak “ez direla per tsona” uste izatea eta
haien aurka egiazko “e tsaiaren zuzenbide penala” ezar tzea; paperik gabeko  atzerritarrak eskubi-
derik gabeko gizabanako tzat har tzea, eskubideen titular diren herritarren ondoan gizarte parale-
lo bateko biztanle tzat har tzea… hori guztia ez da onargarria, ez behin tzat a tzerapausorik gabeko
demokrazia batean bizi nahi badugu (Nieto, 2008/09: 46-47).

Beharrak eraginda, testuinguru konplexuan eta zalan tzazkoan kudeatu behar izaten ditugu
migrazio-prozesuak, askotan kontrajarriak diren faktore askotarikoak ain tzat hartuta. Seguru
asko, ezinezkoa izango da nahi dugun guztia eta beharko genukeen guztia egitea. Baina hori
horrela izanik ere, ez dago ai tzakiarik giza eskubideak migrazioei buruzko eztabaidaren muinean
ez jar tzeko; ai tzitik, eginahala egin behar dugu horretan, eta onartu behar dugu, lehenik eta
behin, immigranteak ezin duela izan soilik balio ekonomikoa. Kontua da, Motrilgo Adierazpena
deri tzonak aldarrika tzen duen eran, “mugako kulturak ez gain har tzea giza eskubideen kulturari”6.

Arestian aipatutako Caldwellen liburuko zenbait planteamendu auzitan jarriz, Fernando
Aramburu euskal idazleak (Alemanian bizi da 1985etik) eta terrorismoak Euskal Herrian eragin-
dako hondamendiaren lehen lerroko lekukoak, honela adierazi zuen bere egunean:

Kaixo, immigrantea naiz. Haiek-gu dikotomiaren alde  txarrean egotea egokitu zait. Christopher
Caldwellen liburuak horri buruzko lerroetan luze-zabal jorra tzen du gaia.Arro tzari zaion aspaldiko
beldurra eta ezin ikusia, batez ere saldoka datorrenean. Baieztapen kategorikoen zaleek beren
estatistikak osa tzeko erabil tzen dituzten zifrak dakarzkit liburu horrek (%80 hemendik, %65 han-
dik), arrazoibideen iturri, zori txarren iragarpen, beldurren baieztapen. Bizi naizen herrialdean, ez
dira gu txi Mahoma gur tzen dutenak. Özil, futbolari en tzute tsua, da horietako bat. Aygül Özkan,
Behe Sajoniako gobernuko Gizarte Gaietako ministroa ere bai, eta halaxe dira, orobat, hainbat
idazle, komiko eta, urrutira gabe, nire dentista. Haien presen tzia arazoa al da? Badira Europako
tradizioan sustraitutako konponbideak: erbestera tzeak, pogromak, deusezta tze-
esparruak.Humanoagoa irudi tzen zait Julián Maríasek 1956an emandako aholkua: “Asma di -
tzagun bizikide tza-modu historikoak, nahi edo nahi ez, hor dauden beste mundu horiekin”7. 

Ñabardura bat baino ez: hor ez, hemen daude.

6http://www.lemigrant.net/w0/wp-content/uploads/Manifiesto-de-Motril-2011.pdf [kon tsulta: 2013/10/13].
7http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/27679/La_revolucion_europea_Como_el_Islam_ha_cambiado_el_vi
ejo_continente [kon tsulta: 2013/10/13].
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Sarrera

Espainiako lan-merkatua egiturazko aldaketa-dinamika batean sartu da, eta horren ondorioak
kaltegarriak izango dira Espainiako gizarte osoaren tzat. Hartutako bideak i tzulbide zaileko gizar-
te-narriadura bateran tz jo tzen du. Lan-merkatuko ia sei milioi langabeak horren adierazgarri dira,
baina izozmendiaren punta baino ez dira, e txeko per tsona nagusiaren iraupen luzeko langabezia-
ren ondorioz arazo ekonomikoak dituzten familiak baitaude ezkutatuta urpean, hala nola guraso-
en e txetik irten nahi duten edo emigra tzea erabaki tzen duten gazteak, bai eta  atzerritarrak ere,
indargabe senti tzen baitira, Espainian lan egiteko baimena ezin berritu ahal izatearen ondorioz.
Egoera horiek direla eta, Espainiako gizarte-sarea harea tza mugikor handi bat da, eta edonori
gerta dakioke hartan guztiz hondora tzea; inor ez dago horretatik salbu. 

Egiturazko aldaketa hori Espainiako lan-merkatuan nahiko argi ager tzen diren zenbait joeratan
nabarmen tzen da: (a) oinarrizko lan-aldagaien egiturazko aldaketan: jarduera, okupazio eta lan-
gabeziarenean; (b) kolektibo ahulenen jardueraren narriaduran; bereziki gazteen eta  atzerritarren
artean; (c) lan-narriaduraren eta pobrezia-arriskua handi tzearen arteko loturan. 

Oinarrizko lan-aldagaien egiturazko aldaketa: jarduera, okupazioa eta langabezia

Joera-aldaketa, lehenik eta behin, biztanleria aktiboaren, landunaren eta lanik gabe dagoenaren
propor tzioen eboluzioan ager tzen da. Jarduera-, okupazio- eta langabezia-tasek 1996-2007 aldi
hedakorreko egiturazko egonkortasuna falta dute, bereziki okupazio- eta langabezia-tasek. 

Krisiaren aurreko aldian, enplegu-tasa %54 inguru zen, baina krisi-garaian behera egin du, %44
inguru izateraino. Bestalde, langabezia-tasa %8 inguru zen 2007. urtearen amaieran, baina ete-
nik gabe handitu da, %26 eta zerbait gehiago izateraino 2012. urtearen amaieran. 

Langabeziaren esparruari errepara tzen badiogu, ematen du egokia dela gogoraraztea 3,5 milioi
lanpostu desagertu direla krisia hasi zenetik; hau da, 2008an zeuden lanpostuen %13 galdu da

Espainiako lan-merkatua: lore-bara tzetik harea
mugikorretara
Concepción Carrasco Carpio
Alcaláko Uniber tsitatea
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(Espainiako Bankua, 2012, 18. or.). Enplegua azkar eta etengabe desagertu da, eta domino-era-
gina izan du, nekez geldiaraz daitekeena. 

Bestalde, lan-indarrak (biztanleria aktiboak) an tzeko propor tzioan iraun du 1996. urtetik, lan
egiteko adinean dagoen biztanleriaren %59 inguruan. Baina, propor tzioen a tzean, kolektiboen
araberako aldeak ezkuta tzen dira. Bi adibideok dira kolektibo jakin ba tzuen jardueran gertatuta-
ko joera-aldaketa ba tzuen adierazgarri: lehendabizi, “30 urtetik beherakoak lan-eskain tza osoa-
ren (biztanleria aktiboaren) %25 ziren 2007an, baina %19 baino ez dira 2012an” (Álvarez eta
Davia, 2013, 113. or.); bigarren adibidean sexua kontuan har tzen da, emakumezko biztanleen
kopuruak gora egiten jarraitu duelako biztanleria aktiboan, eta gizonezkoenak, berriz, behera
egin duelako. Egoera horrek gazteen oso propor tzio handi bat Espainiako lan-merkaturako irtee-
ra-puntuan jar tzen du; emakumeei, berriz, ate ba tzuk ireki tzen dizkie, baina ateok gero eta
estuagoak dira. 

Lan-jardueraren ikuspuntutik, biztanleria aktiboan adorea gal tzeko joera an tzematen hasi da.
Hazkunde-aldietan, lan-merkatua lore-bara tze bat bezain emankorra zenean, enplegua aurki -
tzeko probabilitate handiagoa aurreikusteak emakumezkoak eta  atzerritarrak biztanleria aktibo-
an sar tzera bul tzatu zituen. Kontrakoa gerta tzen da hazkunde-aurreikuspena e tsigarria denean.
Langabezia-tasek egungo mailetan jarrai tzen badute, oso litekeena da e tsipenak eragin handia-
goa izatea lan egiteko adinean dauden biztanleen zati handi batean. E tsitako lan-indar horrek ez
du lanik bilatuko, aldez aurretik uste baitu ez duela aurkituko, edo, bestela, Espainiatik joango
da a tzerrian aukera gehiago izango duela pen tsatuta. 

2011. eta 2012. urteen artean, biztanleria aktiboak behera egin du, bai espainiarren artean (-
21.984 per tsona), bai  atzerritarren artean (-175.587 per tsona). Espainiarren kasuan, urte
horien artean landunen kopuruan gertatutako jai tsiera (-689.254) ia-ia osorik konpen tsatu du
langabeen kopurua handi tzeak (+667.270); bestela esanda, aktiboak sor tzea moteldu da, eta
biztanleen zati bat (biztanleria aktiboaren jai tsierarekin bat datorrena) e tsi tzen hasi da enplegua-
ren bilaketa aktiboari dagokionez. Bestalde,  atzerritar aktiboen jai tsiera honako bi hauek eragin
dute: landunen kopurua jaisteak (-171.635) eta langabeen kopurua jaisteak (-3.952); egitate
horrek adi tzera eman dezake enplegu-bilaketan e tsitako biztanleen kopurua nabarmen handi tzen
ari dela, Espainiatik aldegitea erabaki zein ez. 

Biztanleria aktiboa e tsi tzeko joera hori biztanle-kopuru osoaren jai tsieran nabarmen tzen hasi da
(horregatik, biztanleria aktiboaren propor tzioek egonkor iraun dute denboran zehar); hau da, kri-
siaren ondorioak demografia-esparruan ere ager tzen hasi dira. Espainia biztanleak gal tzen ari
delako zan tzuak erakusten hasi da. Migrazio-saldo negatiboa da galera horren eragilea.
Herrialdetik alde egiten dutenen kopurua, oraindik oso handia ez bada ere, nolabaiteko kezka
sor tzen hasi da. 2012. urtean, Migrazioei buruzko Estatistikaren datuen arabera (INE, 2013),
59.724 espainiar joan ziren a tzerrira. A tzerritar nazionalitatekoen artean, gehiago joan ziren
Espainiatik: 417.023 inguru (2011. urtean baino %17,9 gehiago). Emigrazioei buruzko datu
horiek ez dute esan nahi ez dela  atzerritarrik etorri Espainiara. Guztira, 314.358  atzerritar hasi
ziren bizi tzen Espainian 2012. urtean. Hi tz batean, migrazio-saldoa negatiboa izan da 2012an
(-162.390), eta horren ondorioz, datuak daudenetik lehenengo aldiz (errolda jarraituak 1971n
hasi ziren), biztanle-kopuruak behera egin du Espainian. Espainiak 113.902 biztanle galdu
zituen 2012an, eta 46.704.314 biztanle zituen 2013ko urtarrilaren 1ean.

516

Immigrazioa eta krisiaren eragina

anuario_2013eus_v2:Maquetación 1  07/03/2014  10:47  Página 516



Kolektibo ahulenen jardueraren narriadura; bereziki gazteen eta  atzerritarren
jarduerarena

Kolektibo ahulenak, neurri handi batean, bat datoz krisia hasi aurretik laneko ezegonkortasun-
egoeran zeudenekin. Batez ere, gazteen eta  atzerritarren kolektiboak dira. Zehazki, 2012. urte-
an, lanpostuen sun tsi tze garbiak gizonezkoei, gazteei (15 eta 29 urte bitartekoei), erkidegoz kan-
poko  atzerritarrei eta hezkun tza-maila gu txiko per tsonei eragin zien neurri handiagoan
(Espainiako Bankua, 2013, 79.-80. or.). 

16 eta 29 urte bitarteko gazteei dagokienez, zenbait egilek (Álvarez eta Davia, 2013) argi u tzi
dute ez dagoela e tsipenerako eta ezertan jardun gabe egoteko joera orokorturik haien artean; hau
da, “EZEZ” direlakoen kolektiboa (ikasten eta lan egiten ez duten gazteena) ez dute bakarrik osa -
tzen enplegua bila tzen ez dutenek (milioi erdi baino zerbait gehiago 2012an), eta asko dira
enplegua modu aktiboan bila tzen duten “EZEZ” gazteak (1,4 milioi 2012an). Gazte horiek ez
dute ikasten eta ez dute lan egiten, baina ez beraiek erabaki tzen dutelako, gaztaroko harea mugi-
korretan harrapatuta geldi tzen direlako baizik. Esperien tziarik eza, eskola uztea, kredituak
eskura tzeko aukera gu txi izatea, azpienplegua, behin-behinekotasuna eta abar dira harea horien
osagaiak.

Espainian bizi diren  atzerritarrei dagokienez, 2008. urteaz geroztik baldin tza ekonomikoetan ger-
tatutako aldaketak eragin berezia izan du haien artean; horrenbestez, gizabanakoen biografian
okupazio-galera gertatu da (enplegu-tasak murriztu egin baitira, adin bereko aurreko taldeetako
gizabanakoek izan zituztenekin alderatuta), eta hainbat urte igaro ondoren baino ez da berresku-
ratuko (Carrasco eta García Serrano, 2012). Bestela esanda, baldin tza ekonomikoak bestelako-
ak izan balira gertatuko zen okupazio-hobekun tza eten egin da  atzerritar askoren tzat. 

Langabezia-egoera bereziki dramatikoa da  atzerritarren tzat (%35,7, Biztanleria Aktiboaren
Inkestaren arabera, 2013ko bigarren hiruhilekoan), aldi baterako lan-baimenak lan-egonkortasu-
naren arabera berri tzen direlako. Alde horretatik, lehenengoz berri tzeko baimenek %44,7ko urte-
tik urterako jai tsiera izan zuten (2012. urtea), eta horren azalpen onargarriena gerta tzezko irre-
gulartasunean eror tzea da. Herrialdetik alde egitea izan liteke berri tze gu txiago gerta tzeko beste
arrazoi bat, baina ez da gerta tzen ari 2007aren amaieran hasitako krisi-egoerak iragar tzen zuen
kopuruan; hala ere, ohartu gara migrazio-fluxuak negatiboak izaten hasi direla. Irakurleak aurre-
ko baieztapen horretatik ondoriozta lezake  atzerritarrek eskas dutela egoi tza-egonkortasuna,
baina ondorio hori okerra li tzateke, iraupen luzekoak baitira egoi tza-baimenen %74, eta, horren-
bestez, argi gera tzen baita 2012. urtean Espainian bizi ziren  atzerritarren artean lautik hiruk
egoi tza-egonkortasuna zutela. Kasu horretan,  atzerritarra hipotekaren eta/edo bere ondorengoen
ikasketa-aukeren harea mugikorretan harrapatuta geldi tzen da; egonkortasunik ez duen
 atzerritarra, berriz, irregulartasunaren harea mugikorretan. 

Espainiako lurra bazterkeria ager tzeko ongarrituta gera tzen da, pobrezia-arriskua handi tzea bai-
takarte etorkizunik ezak, lan-baldin tzak oker tzeak eta diru-sarrerak jaisteak.
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Lan-narriaduraren eta pobrezia-arriskua handi tzearen arteko lotura

Oraindik oraingo ikerketek argi u tzi dute Espainian krisialdi honetan gehiago handitu dela pobre-
zia laurogeita hamarreko hamarkadaren hasierako urteetako a tzeraldian baino, eta, horrenbestez,
pobrezia gero eta handiagoa dela Espainiako gizartean (FOESSA, 2013, 12.-14. or.). 

Espainian, 2012. urtean, biztanleriaren %21,1 da pobrezian eror tzeko arrisku-tasa, Bizi Baldin -
tzei buruzko Inkestaren arabera (2012). Pobreziaz fenomeno konplexua dela esan daiteke, eta
ez dagoela soilik gizabanakoen lan-egoeraren mende, baina egia da gizarte kapitalistetan oso
lotura zuzena duela langabeziarekin. Hortaz, garran tzi tsua da pobrezia-arriskua eta garran tzi
bereziko lan-joera ba tzuk elkarri lo tzea. 

Iraupen luzeko langabezia (lan bila 12 hilabetetik gora darama tzaten langabeena) da pobrezia-
arriskua handi tzeko arrazoi nagusietako bat (2012an, langabe horiek hiru milioi per tsona ingu-
ru ziren), soldata-errentak galdu ondoren, langabeziagatiko prestazioak eta subsidioak ere buka-
tu egiten baitira. Egoera horrek, gainera, lan-kualifikazioa gal tzea dakarkio langileari. Zaila da
egoera oker tze hori epe laburrean edo ertainean gaindi tzea.

Testuinguru horretan, fun tsezko garran tzia dauka e txeko per tsona nagusiaren langabezia-egoe-
rak; hau da, sostenga tzaile nagusiarenak. 2012an, e txeko per tsona nagusien langabezia-tasa
%21,4ra iri tsi zen (BAI, 2012ko laugarren hiruhilekoa), eta gehiago eragiten zien  atzerritarrei
(%33,2) espainiarrei baino (%19,2).

Egoera, beraz, nahiko iluna da  atzerritarren tzat. Beste datu ba tzuek ere agerian uzten dute hori.
Espainiako Guru tze Gorriak1 kalteberatasun sozialaz egindako buletinak oso datu argigarriak
ematen ditu: elkarrizketatutako emakumezko etorkinen %67,6k dio ezin dela hilaren amaierara
iri tsi dauzkaten familia-sarrerekin. Arriskua biztanleen artean nola dagoen banatuta zehazten du
 txostenak, eta ondorio gisa esaten du  atzerritarren %64 muturreko arrisku-egoeran dagoela. IOE
kolektiboak esandakoa ildo beretik doa: EAEko datuak aztertuta, krisiak pobrezia-maila larria
handi tzea ekarri duela diote. Zaharrak alde batera u tzita, pobrezia-tasak, gizarte-transferen tzien
aurretik, erkidegoz kanpokoen e txeen %41,8ri eta bertakoenen %31,3ri eragiten die. Gainera,
gabezia materialaren tasak beheran tz egin zuen 2009ra arte, baina 2010ean berriz egin zuen
gora, eta bereziki etorkinei eragin zien (IOE kolektiboa, 2012).

“E txegabetasuna” da muturreko kalteberatasunaren kasu berezi bat, eta berebiziko garran tzia du
etorkinen esparruan (Hildegard Sánchez, 2012). 1998an hasi eta UNED Urrutiko Hezkun tzako
Uniber tsitate Nazionaleko Gizarte Joerei buruzko Ikerketa Taldeak jarraitutako ikerketak argi u -
tzi du fenomeno horrek 25 mila per tsona ingururi eragiten diela Espainian. “E txerik gabe” dau-
den etorkinek aipa tzen dituzten arrazoi nagusiek (Madrilgo Udalak 2010eko o tsailaren 24an e -
txerik gabeko per tsonak zirela eta egindako bosgarren gau-zenbaketaren arabera) lanik ez izate-

12008ko abenduan, panel-motako ikerketa bat egiten hastea erabaki zuen Guru tze Gorriak, krisiak kalteberatasun
handieneko egoeran zeuden kolektiboetan zer-nolako eragina zuen ebalua tzeko. Horretarako, telefono bidezko
elkarrizketak egiteko galdetegi bat prestatu zuen, Espainiako Guru tze Gorriak gizartean esku har tzeko dauzkan
programetan sartuta dauden 18 urtetik gorako per tsonei helarazi zaiena (programa horietako bat immigraziorako
espezifikoa da, eta, hain zuzen ere, kalteberatasun-maila handieneko per tsonak gizarte-bazterkeriaren aurkako
programetan eta etorkinen tzako/iheslarien tzako programan daude sartuta). 2011ko abenduko lagina 1.040 per -
tsonakoa izan da (haietatik, 403 etorkinak eta iheslariak dira).
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arekin (%48,3), paperik ez izatearekin (%15) eta dirurik ez izatearekin (%14,4) dute zerikusia
(Hildegard Sánchez, 2012, 841. or.). 

Azkenik, Espainiako Guru tze Gorriak, 2011-2012ko kalteberatasun sozialari buruz egindako
urteko  txostenean (guztira 64.753 per tsona aztertuta), agerian u tzi du %31,1 dela  atzerritarren
kalteberatasun-maila orokorra, gizonezkoek arrisku gehiago dituztela emakumezkoek baino (%34
eta %23, hurrenez hurren), eta, era berean, arriskuak handiagoak direla Saharaz hegoaldeko afri-
karren artean (%40,7). Ekonomikoa da arrisku handieneko esparrua (%61,5); hau da,
 atzerritarren diru-sarrerekin eta, horrenbestez, enpleguarekin zerikusia duena.

Gainera, 2012an, e txeen %13,3k langabezian zeuzkan aktibo guztiak; hau da, krisiaren aurre-
tik 380.000 ziren, baina 2012. urtearen amaieran 1,8 milioi eta zerbait gehiago (FOESSA,
2013). Milioi erdi e txetan ez zuten inolako errentarik 2012an (Álvarez eta Davia, 2013, 120
or.). Hortaz, lanik ezari ongizate-estatuaren estalduren amaiera gehi tzen bazaio, gizarte-narria-
durak a tzera egiteko aukerarik ematen ez duen bide bat hartu du biztanle asko eta askoren tzat.

Laburbilduz

Espainiako lan-merkatua hiru joera nagusiren eskutik sartu da harea mugikorretan, eta sar tze
horrek aztarna garran tzi tsuak u tziko ditu etorkizunean lurraldean bezala (egitura) biztanlerian
ere. 

(a) Lan-aldagaietan gertatutako egiturazko aldaketak ondorio kaltegarriak izango ditu demogra-
fiaren ikuspuntutik. Biztanle-kopuruaren jai tsiera 15 eta 39 urte bitarteko adin-tartean ger-
tatu da batez ere, hau da, biztanle gazteenen artean; horrenbestez, Espainiako biztanle-pira-
midea goi-erpinean zabaldu da, 64 urtetik gorako biztanleen propor tzioa handitu egin dela-
ko, eta, horrenbestez, mendekotasun-tasa ere bai. Langabezia, e tsipena eta emigrazioa elka-
rri lotutako gertakariak dira, eta, behin abian jarriz gero, nekez geraraz daitezke.

(b) Kalteberatasun handieneko kolektiboen lan-jarduerak inoiz baino gehiago egin du okerrera.
Gazteak eta  atzerritarrak langabeziaren, behin-behinekotasunaren eta lan-etorkizunik ezaren
tranpan harrapatuta gera tzen dira. Kalteberatasun handieneko biztanleak irregulartasunean
harrapatuta geratuko dira.

(c) Lan-narriadura eta pobreziaren hedapena ezkon tza-egonkortasunari buruzko aurreikuspene-
kin lotu dira. Lanaren bidezko diru-sarreren murrizketak eta gizarte-babesaren bidez eslei -
tzen diren baliabideen (zerga-prestazioen, langabezia-sarien, beken, gizartera tzeko errenten,
mendekotasun-sarien eta abarren) murrizketak gizartea ezinbestean pobre tzea dakarte bere-
kin.

Lan- eta gizarte-arloko narriadura-egoera horretatik atera tzeak ez du ahaztarazi behar premiaz-
koa dela maila egokiak izatea gizarte-babesean, eskaria berreskuratu behar dela, eta politika sek-
torialak baliatu behar direla enplegu-aukera berriak sor tzeko. Hiru alderdiak garran tzi tsuak izan
arren, gizarte-testuinguru  txarra dela eta, hausnarketa egin behar da gizarte-babesak edo, nahia-
go bada, ongizate-estatuak hartu beharreko bideari buruz. 
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Europa asozialeranzko joerak (Moreno, 2012) ez du tarte handirik uzten baikorrak izateko.
Europako eta, beraz, Espainiako gizarte-politikan bi eredu bat egiten ari direlako zan tzuak ager -
tzen hasi dira. Alde batetik, eredu anglo-estatubatuarra dago, globalizazio neoliberalaren alde-
koa, eta gizabanako bakoi tzaren ongizate-logika merkantilista ezarri nahiko duena; bestetik, asiar
eredu neoesklabista, berekin gizarte-dumpinga ekarri asmo duena, eta, horrenbestez, berez,
herritarren eskubideen ukapena. 

Lanik gabe eta gizarte-arrisku berriak estal tzeko ongizate-estaturik gabe, biztanleak ezingo dira
atera egungo harea mugikor horietatik. 
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Azken urteetan, ‘bigarren belaunaldiak’ kuantifika tzeko eta deskriba tzeko interesa handitu da.
Kon tzeptua, normatiboki ez oso desiragarria izan arren, herritar gehienek ezagutu eta erabili egi-
ten dute immigrazioaz min tza tzean. Etorkinen bigarren belaunaldia nazionalez osatutako kolek-
tibo bat da (Espainian jaio baitira), baina immigrantea da haien familia-jatorria. Kon tzeptua
Estatu Batuetan sortu zen, hango gizartean Europan baino askoz gu txiago zigor tzen baitute
migra tzaile-jatorria izatea. Ikerketa-ibilbidea ‘bigarren belaunaldien azterketa-alorrean’ egin
zuten soziologoek baieztatu ala gezurtatu nahi zuten Estatu Batuetako gizartea melting pot bat
zelako ideia, berma tzen zien aukera-berdintasunari esker askotariko nortasunak zituzten gizaba-
nakoak bil tzen zituelako ideia. Iri tsi zirenetik igarotako denbora etorkin askok herrialdean jasa-
ten zuten soldata-egoera okerragoa hobe tzeko nahikoa ez zela egiaztatu zenean, jatorri naziona-
laren eragin desberdin tzaileaz gogoeta egiten zuen literatura-modu bat gara tzen hasi zen; izan
ere, kolektibo ba tzuek bat egiten dute bertakoekin, baina ez beste ba tzuek. Fenomeno horren
arrazoiak jatorrizko kulturan aurkitu ziren, hala nola helmuga gisa aukeratutako herrialdean, eta,
berrikiago, kolektibo nazionalak antola tzeko (etorkin-komunitateak) edo lurraldean bana tzeko
(‘segregazioa’) aukeratutako moduan. Horrenbestez, ikerketa askotan azter tzen hasi ziren nola
eragiten zieten lehen belaunaldien faktore desberdin tzaileek bigarren belaunaldiei; hau da, fami-
liak Estatu Batuetan sor tzeko migrazio-mugimenduan parte hartu zutenen seme-alabei. 

Bigarren belaunaldiak sozializa tzen diren testuinguruaren teorizazioa hezkun tzaren esparruan
eta etorkinen eta bertakoen errendimenduen artean dauden aldeen azalpenean kon tzentratu da.
Argi eta garbi ulergarria da hori, ekonomia aurreratuetan hezkun tza aldez aurreko baldin tza baita
goranzko gizarte-mugikortasuna ziurta tzeko (are ba tzuetan nahikoa ez izan arren). Hala ere, etor-
kinen seme-alaben sozializazioan dauden baldin tza garran tzi tsuak askoz zabalagoak dira haien
eskola-emai tzetara (notak) edo hezkun tza-sisteman irautera (hezkun tza-tran tsizioak) muga tzen
direnak baino. Orri hauetan, nire asmoa da deskriba tzea fun tsezko zer ezaugarrik labur tzen duten
zer egoeratan hel tzen diren etorkinen seme-alabak bertakoen seme-alabekin alderatuta.
Horretarako, Hezkun tza Ministerioak bigarren mailako hezkun tza ebalua tzeko egindako ikerketa-
ko zenbait adierazle aukeratu ditut. Inkesta 2010. urtean egin zen, Espainia osoko bigarren mai-
lako hezkun tzako ikaste txeak eta, haien barruan, segmentu honetako azken kur tsoko ikasleak
ordezka tzen zituen lagin bat hartuta. Ikerketa horrek, zeinaren bidez, horrenbestez, hemen azal-
duko ditudan ondorioen kanpo-baliotasuna berma tzen baita, aukera ematen du inferen tzia nahi-
ko orokorrak egiteko, eta inferen tzia horiek ikerketa kualitatiboenak bezain zentratuta ez egote-

Bigarren belaunaldiaren gizartera tzea Espainian:
begiratu bat hezkun tza-emai tzetatik harago
Héctor Cebolla Boado
Soziologia II Saila (UNED)
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ko xehetasunetan; izan ere, Espainian behin tzat, azken inferen tzia horiek nagusi dira bigarren
belaunaldiei buruzko ikerketa-esparru sortu berrian. 

Lan honetan, etorkinen seme-alaben eguneroko bizi tzari dagozkion eta ikerketa kuantitatiboetan
oso gu txi azter tzen diren alderdi ba tzuk jaso tzen ditut. Zehazki, hurrengo lerroetan honako hauek
deskriba tzen dira: zer baliabide dituzten etorkinen eta bertakoen e txeetan, haurrek nola erabil -
tzen duten beren denbora librea, eta zer-nolako harremana duten gizarte-ingurune zabalagoare-
kin eta, zehazkiago, irakasleekin, ikaskideekin eta adiskideekin. Hi tz batean, bai erabilitako
datuek orokor tzeari begira berma tzen duten ahalmenagatik, bai etorkinen seme-alaben egunero-
ko bizi tza gara tzen den testuinguruaren ikerketaren hurbilketa kuantitatiboagatik, Espainiako
bigarren belaunaldiak ezagu tzeko ekarpen  txiki bat da dokumentu hau. 

1. Familia-ingurunea: aldeak baliabideen metaketan bertakoen eta etorkinen e txeen
artean

Etorkinen seme-alaben kasuan bertakoen haurrekin alderatuta gerta tzen den hezkun tza-
desabantaila azal tzeko, hau da, aurrenekoen eskola-emai tzetan (beste faktore ba tzuk kontuan
hartuta) besteenen eskola emai tzekin alderatuta ikusten den distan tzia estatistikoki garran tzi -
tsua zergatik gerta tzen den adierazteko, sarri askotan aipatu dira familiek beren migrazio-esta-
tusaren arabera dauzkaten baliabideen arteko aldeak. Atal honetan, familiek eduki eta haurren
eskola-errendimenduan izaten diren aldeak azal tzeko garran tzi tsuak diren baliabideetako hiru
garran tzi tsuenak aztertuko dira: baliabide materialak, baliabide kulturalak eta gurasoek seme-
alaben heziketan parte-har tze emankorra izateko daukaten gaitasuna. 

E txeek, daukaten errentaren arabera, eta eskola tzeari lotutako zuzeneko gastuetatik harago, zen-
bait baliabide erabil di tzakete, familiek seme-alaben heziketan zer inber tsio egiten duten
deskriba tzeko balio dezaketenak. Ikus dezagun, adibidez, zer alde dagoen bi etorkinen seme-ala-
ben eta bertako familien seme-alaben artean (bertako familiak malgutasunez definituta, hau da,
halako tzat gurasoetako bat gu txienez bertakoa duten familiak hartuta), ikasteko ingurune egokia
izateari dagokionez (gela bat norberarena izatea, edo, gu txienez, leku lasai bat, edo mahai bat).
Beste baliabide tradizional ba tzuk (hiztegia, adibidez) edo modernoagoak diren beste ba tzuk
(besteak beste, ordenagailu per tsonala, internet-konexioa edo liburu elektronikoa) erabil tzea ere
kontuan har tzen da lan honetan, 1. grafikoan. Mul tzo bakoi tzean, tresna horietako bakoi tza
erabil tzeko aukera ehuneko zenbat ikaslek duten azal tzen da. 

Ikus daitekeenez, aldeak ez dira hasieran espero zitekeen bezain handiak. Gela bat norberarena
izatea alde batera uzten badugu, bertakoen eta etorkinen seme-alaben artean, baliabide horieta-
ko bakoi tza erabil tzeko aukerari dagokionez, aldea, ehunekotan, ez da 10 puntutik gorakoa.
Harrigarria eman dezake horrek, kontuan hartuta oso alde handia dagoela etorkinen e txeek eta
bertakoenek dituzten errenten artean. Hala ere, nazioarteko literaturan luze eta zabal dokumen-
tatuta dago seme-alaben heziketa, migra tzeko faktore erabakigarrietako bat ez bada ere, etorki-
nek helmugako gizarteetan dauzkaten lehentasunezko helburuetako bat dela. Horren bidez azal
liteke zergatik dauden prest ahal duten heinean eta dauzkaten errentak kontuan hartuta neurriz
gain inberti tzeko seme-alaben eskola-arrakasta errazteko baliabideetan. 
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1. grafikoa. E txeetan, haien migrazio-estatusaren arabera, ikasteko dauden baldin tza materialen deskri-
bapena

Hezkun tza Ministerioaren datuak oinarri hartuta egin da (2009).

Etorkinen seme-alabek eta bertakoenek erabil di tzaketen baliabideetan aldeak oso aipagarriak ez
izan arren, baliabide horiek ez dira input bakarrak eskola-arrakastari dagokionez kontuan hartu
beharreko ekuazioan. Hezkun tzaren soziologiak, baliabide materialez ez ezik, baliabide kultura-
len garran tziaz ere luze hi tz egin du. Kapital kulturalak (Pierre Bourdieu soziologo fran tziarrak
sortutako kon tzeptua) modu generikoan adierazten du nolako harremana duten Kulturarekin
(letra larriz) eta, zeharka, hezkun tzarekin jatorri desberdineko gizabanakoek. Bourdieuren ustez,
klase ertainek Kulturarekin etengabe eta egunero harreman handiagoa izatea aktibo bat da, eta
klase behar tsuenen artean gerta tzen denarekin alderatuta daukaten hezkun tza-abantaila azal -
tzen du. Gogoan izan zer den: aurrenekoek maizago bisita tzen dituzte museoak, egiten dituzte
bidaiak, joaten dira kultura-ikuskizunetara (zinema, an tzerkia, kon tzertuak eta abar), bigarrene-
koek baino. Arrazoibide hori oso arrakasta tsua izan da, baina nekez alda daiteke kalitatezko iker-
keta soziologikoan bila tzen den lan enpiriko zeha tzera. Egile ba tzuek eta, haiekin batera, OCDEk
(PISA errendimendu-ikerketa ezagunen bidez) lotura handia aurkitu dute kapital kulturalaren eta
e txeetan dauden liburu-kopuruen artean. Ideia hori zalan tzan jar daiteke oso neurri zeha tz
moduan hartuz gero, baina ukaezina da irakurketa-ohiturak desberdinak izango direla kapital kul-
turalaren arabera, eta arrazoibide horrek balioa ematen dio e txeetako liburu-kopurua kapital kul-
turalaren gu txi gorabeherako neurri moduan erabil tzeko erabakiari. Logika hori erabil tzen da 2.
grafikoan, bertakoen seme-alaben eta etorkinenen artean kapital kulturala eskura tzeari dagokio-
nez egon litezkeen aldeak ebalua tzeko. 

Oso argi ikusten denez, handi-handia da oso liburu-kopuru  txikia (0 eta 50 artekoa) duten etor-
kinen e txeen ehunekoa, %65etik gorakoa. Era berean, oso gu txik dituzte 200 liburu baino gehia-
go. Baliabide kulturalen banaketa hori bertako jatorriko familietan ikusten dugunaren guztiz bes-
telakoa da. Azken kolektibo horretan, behar tsuenak guztien herena baino gu txiago dira, eta kapi-
tal kultural handiena meta zezaketenak %20tik dira. Bertakoen gainerako %50ek horrelako
bitartekoak balia tzeko aukera ertain/zen tzuzkoa izan lezake. Hortaz, hemen guztiz ageriko aldea
aurki tzen dugu migrazio-estatus desberdineko familien seme-alaben sozializazioa gerta tzen den
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baldin tzetan. Prozesu hori gerta tzean dauden baliabide materialak desberdinak ez izan arren, gu -
txiago neur daitezkeen (eta, jakina, zuzenean materialak ez diren) zenbait baliabide oso modu
gorabehera tsuan daude banatuta, eta betiere etorkinen seme-alaben eskola-arrakasta gerta tzeko
aukeren aurka. 

2. grafikoa. Etorkinen seme-alaben eta bertakoenen artean kapital kulturala eskura tzean dauden aldeak

Hezkun tza Ministerioaren datuak oinarri hartuta egin da (2009).

Guraso etorkinek bertakoek baino kapital kultural  txikiagoa metatu izanak ondorio zuzenak ditu
seme-alabei haien eskola-esperien tziaren garapenean lagun tza eraginkorra eman ahal izateko
moduan. Baieztapen hori erraz samar egiazta daiteke kontuan har tzen badugu migrazio-estatus
desberdineko ikasleen artean ehuneko zenbatek dioen gurasoen lagun tza daukala eskola-lanak
egiteko haren beharra dagoenean. Hain zuzen ere, hori ikus dezakegu atal honetan aurkezten den
azken grafikoan, hirugarrenean. 

3. grafikoa. Gurasoek heziketan parte-har tze emankorra izateko duten gaitasuna

Hezkun tza Ministerioaren datuak oinarri hartuta egin da (2009).

Lehen aipatutako arrazoiengatik (edo bi kolektiboetako gurasoen hezkun tza-ezaugarriekin zeriku-
sia duen beste edozeinengatik), dudarik ez dago etorkinen seme-alabek aukera  txikiagoa dutela
gurasoengana jo tzeko, eskola-lanak egitean sor daitekeen edozein arazo gainditu nahi izanez
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gero. Era berean, ezin esan daiteke aukera hori dutenik bertakoen seme-alaba gehienek (aukera
dutela diotenak %50 baino gu txiago dira), baina deigarria da etorkinen seme-alaben artean
azken ehuneko hori ozta-ozta egotea %25etik gora. Horrek ez du nahasgarria izan behar.
Lehenago esan dudan bezala, guraso etorkinek, migrazio-esperien tzia edo harrerako gizarteetan
 txerta tzeko planak ebalua tzen dituztenean, seme-alaben heziketa da gehien balioesten duten
alderdietako bat. Immigrazio-herrialde gehien-gehienetan bezala Espainian ere, dokumentatuta-
ko erregulartasuna da guraso etorkinek adierazten dutela oso hezkun tza-i txaropen handiak dituz-
tela beren seme-alaben tzat. Hortaz, ez da hezkun tza-arrakasta lor tzeko i txaropenaren ondorioz-
ko bulkada-mota etorkinen seme-alabek gehien falta duten baliabidea. Hemen azaldutakoa oina-
rri hartuta, esan genezake bestelako parte-har tze bat dela, ez adore tzen lagun tzekoa, baina ara-
zoak edo zailtasunak konpon tzekoa, eta, beharbada, informazio zeha tza eta zuzena emanez,
hezkun tzan inber tsioa nola gerta tzen den azal tzera bideratutakoa. 

Hi tz batean, oinarriak daude esateko familia-testuinguru desberdinetan gara tzen dela etorkinen
eta bertakoen seme-alaben eskola-esperien tzia. Besterik pen tsatu ohi den arren, ez dira baliabi-
de materialak bi kolektibo horien baldin tzak gehien desberdinarazten dituztenak, kapital kultu-
ralarekin zerikusia dutenak baizik, eta, horrenbestez, gurasoek seme-alaben hezkun tzan parte-
har tze emankorra izan ahal izateko modua. 

2. Denboraren erabilera: aisia eta denbora librea

Ez da oso jakina hemen aipatuko duguna dela etorkinen eta bertakoen seme-alaben artean alde-
ak ezar di tzaketen faktoreetako bat. Zertan da desberdin kolektibo horiek beren denbora librea-
ri ematen dioten erabilera? Eskola-esperien tzia nolakoa den gorabehera, zer aisia-eredu dituzte
haurrek gurasoen migrazio-estatusaren arabera? Lau adierazle erabiliko ditugu hori azter tzeko.
Ikus dezagun zenbat denbora ematen duten haurrek mugimendu gu txiko jardueretan eta oso
sozialak ez direnetan (kon tsolan aritu, telebista ikusi...), eta zenbat denbora guztiz bestelako
ezaugarriak dituztenetan (kirola egin, lagunekin egon...). Bi jarduera-mul tzo horiek aukera ema-
ten dute gertuagotik ikusteko nola erabil tzen den denbora librea e txean (zenbat ikusten den tele-
bista edo ari tzen den kon tsolan), eta nola e txetik kanpo nagusi diren jardueretan (lagunekin
sozializa tzea edo kirola egitea). Hain zuzen ere, hori ager tzen da 4. grafikoan. 

Alderdi honetan ere ez dira oso nabarmenak etorkinen eta bertakoen e txeetako seme-alaben arte-
ko aldeak. Adibidez, lehen adierazlean, ez dago fun tsezko alderik bi mul tzoen artean. Hala ere,
arretaz egin behar da gogoeta datuei buruz. Bertakoen seme-alaben artean, %16k baino ez ditu
ematen eguneko bi ordu baino gehiago telebista ikusten, baina etorkinen seme-alabek horretan
ematen duten denbora, ehunekotan, hamar puntu handiagoa da. Telebista ikusten eguneko ordu
bat baino gu txiago ematen dutenen artean gu txiago dira etorkinen seme-alabak (oraingo hone-
tan, aldea %46 eta %57 artekoa da). Hi tz batean, jarduerarik ezaren bi adierazleetako lehenen-
goan alde deigarririk ez egon arren, familia etorkinen artean badago seme-alaben gelditasuna
errazten duen kolektibo bat. 

Bestalde, aukeratutako jardueren arteko bi positiboenetan gerta tzen dena daukagu. Aldeak ez
dira oso handiak Etorkinen eta bertakoen seme-alabek gu txi gorabehera maiztasun berarekin egi-
ten dute kirola, edo egoten dira lagunekin. 
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4. grafikoa. Denbora librearen erabilera eta aisialdiko jarduerak

Hezkun tza Ministerioaren datuak oinarri hartuta egin da (2009).

Horrenbestez, ondoriozta genezake ba tzuen eta besteen seme-alabek modu berean erabil tzen
dutela denbora librea e txetik kanpo: maiztasun berarekin egiten dute kirola, eta, gu txi gorabehe-
ra, denbora bera ematen dute lagunekin. Hala ere, e txe barruan, badirudi etorkinen seme-alaben
ingurunea ez dela hain zirikagarria, eta oso jarduera pasiboek (telebista ikusteak, adibidez)
presen tzia handiagoa dute bertakoen e txeetan baino. Berriz ere, hemen ikusitakoak adi tzera
ematen digu etorkinen seme-alaben eguneroko bizi tza gerta tzen den ingurunea, batez beste, gu -
txienez bertakoen e txe ba tzuetan dutena baina motelagoa izan litekeela gogo-pizgarrien ikuspun-
tutik.

3. Harremanak kidekoekin: lagunak eta ikaskideak

Immigrazioaren eta bigarren belaunaldien soziologiak garran tzi handia eman die etorkinen seme-
alaben soziabilitate-ereduei, haien gizartera tzearen adierazle moduan. Egile ba tzuen ustez, hain
zuzen ere etorkinen seme-alabek diskriminatuta edo gu txiago integratuta daudela maizago senti -
tzeak azal tzen du haien desabantaila-eredua epe ertain eta luzean, bai eta, oso bereziki, haien
hezkun tza-desabantaila iraunkorra. Dudarik gabe, arlo sozialak nerabeengan daukan eragina oso
handia da, aukera ematen baitu gizarteaz oro har dauzkaten per tzepzioak i txura tzeko, familien
eragin esklusibotik urrun tzen diren neurrian (urrun tze hori oso poliki-poliki gertatu arren).
Hortaz, Espainian etorkinen seme-alabek zer egoeratan dauden jakiteko, fun tsezkoa da jakitea
zer-nolako harremana duten beren gizarte-ingurune zabalenarekin. Atal honetan balia tzen den
inkestan, horretarako oso baliagarriak diren adierazle ba tzuk daude. Zehazki, jakin dezakegu zer
sentimendu dituzten lagun eta ikaskideei dagokienez, zer neurritan senti tzen diren bakartuta
(gizartean), edo are diskriminatuta ere. 
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5. grafikoa. Etorkinen eta bertakoen seme-alaben soziabilitate-ereduak

Hezkun tza Ministerioaren datuak oinarri hartuta egin da (2009).

Beste edozein ñabarduraren gainetik, azpimarra tzekoa da xehetasunetan ikusi ahal izatea oso an -
tzekoa dela azter tzen ari garen bi kolektiboen egoera. Etorkinen seme-alaben artean, marjinatu-
ta, jazarrita, bakarrik, gizartean deseroso edo gizarteratuta senti tzen direnen biztanleria-pisua
bertakoen seme-alabena bera da. Egia bada ere etorkinen seme-alaba inkestatuen artean han-
diagoa dela marjinatuta edo gu txiago gizarteratuta daudela diotenen ehunekoa, kolektibo horre-
tako haur gu txiago senti tzen dira jazarrita edo bakarrik. Gainera, alde horiek oso  txikiak dira (bost
puntu inguru ehunekotan), eta, horrenbestez, ez du ematen oso garran tzi tsuak direnik estatisti-
koki. Bestalde, azpimarragarria da migrazio-estatus desberdineko e txeetako seme-alaben
gizartera tze-gaitasuna an tzekoa dela fun tsean. Haurrei eska tzen bazaie ebalua dezaten zer gai-
tasun duten lagunak egiteko edo begikoak izateko, ez dugu ikusten alde aipagarririk Espainian
jaiotakoen edo a tzerrian jaiotakoen seme-alaben artean. 

Bestela esanda, etorkinen seme-alabak gizarteratuta daudela ematen du, edo, gu txienez, berta-
koen seme-alabak batez beste gizarteratuta dauden neurri berean. Bi mul tzoetan, ez dago kon-
tuan har tzeko alderik gizarte-baliabideak e txetik kanpo eskura tzeari dagokionez. Hortaz, parado-
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xikoa da ikerketa soziologikoaren zati handi batek gizarte-arazoei errepara tzea nagusiki, ez bai-
tute deskriba tzen etorkinen seme-alaba gehienen egoera, hemen aurkeztutako grafikoan ikusten
den bezala arazoak egon arren. 

4. Harremanak irakasleekin 

Nerabeek e txetik kanpo dauzkaten gizarte-harremanak ez dira soilik sar tzen lagunekiko eta ikas-
kideekiko soziabilitate-ereduetan. Irakasleak oso eragile garran tzi tsuak dira haien hel tze-
prozesuan, eta, horregatik, kontuan hartu behar dira bigarren belaunaldien egoera orokorrari nola
edo hala errepara tzean. Are gehiago, etorkinen seme-alabak harrerako gizarteetan  txerta tzeari
buruzko literaturan, heldu guztien artean irakasleek soilik dute askotan beren inguruko haurren
harrerako testuinguruaren ezagu tza sofistikatuena. Bestalde, irakasleak sarritan eragile proble-
matiko moduan identifikatu dira etorkinen seme-alaben eskola-esperien tzian, egoera ba tzuetan
arazo izan daitezkeelako haiek ondo gizartera tzeko eta aukera-berdintasuna berma tzeko, baldin
eta, diskriminazio estatistikoaren eta beste zenbait fenomenoren bitartez, aldez aurretik ikasita-
ko ideiak eta estereotipoak aplika tzen badizkiete ikasleei, haien gurasoen migrazio-estatusaren
arabera. Ikus dezakegu zer neurritan gerta tzen den hori Espainian, bigarren belaunaldien
gizartera tze-testuinguruaz hemen aurkeztu diren azterketak amai tzeko. Etorkinen eta bertakoen
seme-alabek beren irakasleez eta haiek, ikasleak direla eta, beren gain har tzen dituzten ardurez
zer iri tzi dituzten labur tzen da 6. grafikoan. Zehazki, alderdi hauek kontuan har tzen dira: ea ira-
kasleei interesa tzen zaien ikasleen ongizatea; ea en tzuten dieten; ea irakasleek ondo tratatuta
senti tzen diren; eta ea lagun tzen dieten behar dutenean. 

6. grafikoa. Harremanak irakasleekin

Hezkun tza Ministerioaren datuak oinarri hartuta egin da (2009).
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Bi berri on ondoriozta tzen dira datuen laburpen honetatik. Lehendabizi, Espainiako ikasleek
gehienbat iri tzi ona dute irakasleen jardueraz eta beraiekin izaten duten jarreraz. Bigarrenik, hori
neurri berean aplika tzen zaie etorkinen eta bertakoen seme-alabei. Datu hori oso garran tzi han-
dikoa da, esan nahi baitu etorkinen seme-alabek irakasleengandik jaso dezaketen diskriminazio
zuzena ez dela hautagai ona, tresna analitiko hauek erabiliz behin tzat, dokumentu honetan
interesa tzen zaizkigun bi kolektiboen bidea azal tzeko. Oso azpimarragarria da irakasleek ondo
trata tzen dutela dioen populazio-bolumena ia %80 izatea mul tzo bakoi tzean. Gainerako adieraz-
leei dagokienez, esan genezake derrigorrezko bigarren hezkun tzan ozta-ozta populazioaren bos-
ten edo laurden batek duela iri tzi  txarra bere irakasleei buruz.

5. Ondorioa eta emai tzei buruzko eztabaida

Hemen aurkeztutako azterketen emai tzek Espainiako bigarren belaunaldiei buruzko eztabaida
bideratu beharko lukete. Lehenik, izan daitekeen estatistika-tresna onenetako batekin eginda
daude; tresna horrek, gainera, ordezkagarritasun estatistikoa berma tzen du, eta populazio osora
orokor tzeko aukera ematen du. Bigarrenik, debatean presen tzia  txikia duten adierazle ba tzuk
kontuan har tzen ditu, debatea oso zentratuta baitago heziketan, neur daitekeen eskola-errendi-
mendu moduan ulertuta (notak edo hezkun tza-tran tsizioak), eta hartan jadanik oso dokumenta-
tuta dago etorkinen seme-alaben desabantaila-egoera. Ondorioak laburtu eta oro har eztabaida-
tu baino lehen, komeni da ñabardura bat egitea haien norainokoaz. Egia da inkestak, gizartea
iker tzeko beste edozein tresna bezala, irekita daudela joera jakin ba tzuetarako (eran tzunen des-
iragarritasun soziala, adibidez), eta hori oso arazo larria da immigrazioari buruzko ikerketetan;
are gehiago immigrazioa dela eta sor tzen diren jarrerei buruzkoetan. Guztiaz ere, hemen baliatu
den inkestan erabilitako galdetegia berdina denez interesa tzen zaizkigun bi kolektiboen tzat, eta
inkestatuen migrazio-estatusa aipa tzen ez denez faktore adierazgarri moduan, baliteke joera-
mota horiek hemen presen tzia  txikiagoa izatea beste ikerketa-mota ba tzuetan baino. 

Aurreko orrietan eztabaidatu denaz egin dezakegun ebaluazio orokorra da etorkinen eta bertako-
en seme-alaben arteko aldeak  txikiak direla eta, batez ere, e txean meta tzen direla. Familia etor-
kinek bil tzen dituzten baliabide kulturalak seme-alaben hezkun tza-arrakasta lor tzen lagun tzeko
beharko liratekeenak baino gu txiago dira. Egia da espero dutela seme-alabek oso hezkun tza-
karrera handiak egitea, eta, beraz, sustagarriak dira helburuak zehaztearekin zerikusia duen oro-
tan. Hala ere, baliteke parte-har tze eraginkorrik ezin izan ahal izatea adierazten dituzten asmo-
ak gauza tzeko (hori, azpimarratu behar da, egin nahi ez izatearen oso bestelakoa da). Baliabide
kulturalek (eta ez materialek, eskuarki pen tsa tzen den bezala) ezar tzen dituzte etorkinen seme-
alabek eta bertakoenek dituzten familia-inguruneen arteko alderik handienak. Guraso etorkinek
gaitasun  txikiagoa dute seme-alabei eskola-arazoetan lagun tza eraginkorra emateko. Aldi berean,
baliteke etorkinen seme-alabek e txean ematen duten denbora bertakoen seme-alabek ematen
dutena bezain suspergarria ez izatea, haien ehuneko aipagarri baten kasuan, behin tzat. Horretaz
aparte, eta batez beste telebista gehiago ikusi arren, denbora librea bertakoen seme-alabek
bezala tsu erabil tzen dute: kirolek eta soziabilitateak pareko garran tzia dute ba tzuen tzat eta
besteen tzat.

Hemen aurkeztu dudanaren moduko deskripzio-ariketa batek balorazioko iri tziak saihestu behar
dituen arren, hemen ematen den berririk onena da badirudiela Espainiako nerabeek ez dutela
arazo handirik aipa tzen lagunekin, ikaskideekin eta are irakasleekin ere duten harreman-eredua-
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ri dagokionez. Are gehiago, ia garran tzirik gabekoa da gurasoen migrazio-estatusaren araberako
aldea. 

Amai tzeko, azken bi ñabardura egin behar dira. Alde batetik, zuhur izateko deia egin behar da,
orri hauek behar ez bezala sortu ahal izan duten baikortasuna neurrira ekar tzeko. Hemen ez da
kontuan hartu etorkinen seme-alabek egiazki nolabaiteko desabantaila dutela bertakoen seme-
alaben aldean eskola-errendimenduaz den bezainbatean. Arazoa hor dago, baina badirudi arra-
zoia gehiago dela bulkada goiztiarrik ez izatea eta e txean baliabide jakin ba tzuk ez eduki tzea dis-
kriminazioa bera baino (behin tzat, lehenago ohartarazi dudan bezala, lan honetarako aukeratu
dudana eta gisako tresna analitikoak erabiliz gero). Bestetik, datuez egin dudan azterketaren
ondorio deigarrienetako ba tzuen aurrean (adibidez, etorkinen seme-alabek aitor tzen dituzten dis-
kriminazio-maila  txikiak, eta maila horien eta bertakoen seme-alabek aipa tzen dituztenen arte-
an dagoen alde  txikia), Espainiako beste datu ba tzuk aipa daitezke. Besteak beste, bi inkestak
ematen dute aukera aurreko baieztapena berresteko: ILSEG proiektuak (Rosa Aparicio-k eta
Alejandro Portes-ek zuzendua Madrilen eta Bar tzelonan) eta Chances izenekoak (gainera, derri-
gorrezko hezkun tzako bertakoen lagin bat dauka; Madrilgo udalerrirakoa da). 

Inkestak erabil tzeak berezko dituen joeretan edo honako honen moduko ikerketan hu tsegiterik
ez badago, zer ondorio ditu honek guztiak politika aplikaturako? Dudarik gabe, herri-administra-
zioek etorkinen seme-alaben eta bertako behar tsuenen eskola-arrakastaren alde egiten dituen
gauza guztietan ezin da ahaztu ehuneko aipagarri batek,  txikia bada ere, harremanetan arazoak
dituela adierazten duela (diskriminazioa edo jazarpen- eta bazterketa-sentimendua). Hala ere,
beharbada esku-har tze emankorrena xede hau duena izango li tzateke: etorkinen seme-alabek
bul tzagarri direnei dagokienez e txean dituzten gabeziak bete tzea. Eta hori, idealki, hezkun tza-
sistemaren lehen tarteetan egin beharko li tzateke, eskolaurreko heziketa estandarizatu eta kali-
tatezkoaren bidez, eta, jakina hura guztien tzat eta doakoa izanda. 
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1. Gertuko iraganetik etorkizunari begira

Gaur egun gezurra dirudi, baina garai batean –orain urte asko ez dela–, munduko hainbat
 txokotatik zetozen etorkinei Espainia eta, geroago, Euskal Herria, “hau”, “urrezkoa” irudi tzen zi -
tzaien. Etorkinak, baina, langile zailduak dira: literatura akademikoak azal tzen duenez, “auto-
hautaketa”ren ondorioz, parekoen aldean, emigrante ekonomikoak, batez beste, trebeago, asmo
handikoago, agresiboago eta/edo ekin tzaileago dira jatorri-herrialdean gera tzea erabaki tzen duten
pareko banakoak baino (Chiswick, 1999). Duela gu txiko baina dagoeneko hain urruti ikusten
ditugun garai haietan beste jazoera ba tzuk ere izan ziren, gaur egungo errealitatetik begiratuta
ia sinestezin diruditenak: enplegua haziz zihoan, urtean 625.000 lanpostuko abiadan batez
beste (1995etik 2007ra bitartean); Espainian sor tzen zen Europar Batasuneko enplegu berri
guztiaren ia bi heren; immigrazioa areagotuz zihoan, nabarmen (mundu osoan, soilik Estatu
Batuek jaso tzen zuten Espainiak baino etorkin gehiago; ELGA, 2010); hori dela-eta, Europar
Batasuneko estatu kideen buru jarri zen Espainia, lurraldean har tzen zituen  atzerritarren propor -
tzioari esker, hain zuzen, %12,3 2010ean (Eurostat, 2011) (lau herrialde  txiki –eta berezi– kan-
poan u tzita: Luxenburgo, Lituania, Estonia eta Zipre); eta, etorkin-kopurua areago tzearekin bate-
ra, Espainiako langabezia-tasa murriztuz joan zen apurka (a zer paradoxa, etorkinek bertakoei
lana “ken tzen” dietela pen tsa tzen dutenen tzat), %8tik behera ere bai, Alemaniakoarenaren
pareraino gu txi gorabehera, eta Euskal Herrikoa %6tik behera zegoen. Espainiaren zor publikoa
Alemaniarena baino  txikiagoa zen (ongizate-estatua  txarragoa zen, hori bai). Zerga-arloan supe-
rabita ere izan genuen! Ez zen harri tzekoa Espainiako arrisku-prima, handik denbora luzera “eza-
gutu” genuen arrisku-prima (finan tzen arlotik kanpo, nor ari tzen zen arrisku-primaz 2007an?),
Alemaniakoaren an tzekoa zen (hau da, 0; izugarri egin zuen behera, 1995ean 500 puntu baino
gehiagotan bai tzegoen).

Hainbesteko goraldi eta hazkunderen oinarria, baina, loka tzezkoa zen hein handi batean, jakina.
Eta 2008an Lehman Brothers konpainiaren porrotak eragindako burrunbarekin batera erori zen
karta-gaztelu haren zati bat. Eta, gero, Europar Batasuneko eta Espainiako Gobernuaren politi-
kak etorri ziren: beheraldiari eusten eta etorkizuna presta tzen saiatu ordez, era baldarrean eta
murrizketa-politikak abian jarriz eran tzun zuten, mekanismo bakar tzat gastu publikoa eta esku-
bide sozialak murriztea hartuta defizita eta zorra etetean –ezinezko zeregina– tematutako politi-
kak. Eta horrela iri tsi ginen gaur egun oraindik bizi dugun A tzeraldi Handira eta a tzeraldi horren
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ondorioetara: 2008tik 2013ra bitartean, urtean 754.000 lanpostu sun tsitu dira; bost urteko
epean, 100 enplegutik 18 galdu dira, eta etorkinek 100etik 27 galdu dituzte; langabezia-tasa
%27tik gorakoa da (%16koa EAEn), eta etorkinetan %39ra artekoa. Eta hobe begiratu ere ez
egitea zifra ekonomikoei: orain bai, orain askoz okerragoak dira Alemaniakoak baino, aldera tze-
rik ere ez dago (European Commission, 2012).

A tzeraldi Handietan –bizi dugun honetan, esate baterako– espero izatekoa da migrazio-fluxuak
goitik behera alda tzea. Besteak beste, langabezian egoteak, batez ere luzaroan, areagotu egiten
duelako etorkinen i tzul tzeko aukera (Lam, 1994). Eta kapitalismo aurreratuan migrazioak eragi-
ten dituen fun tsezko arrazoia (familia berriz bil tzeak eta errefuxiatuak salbu) oso lotuta dagoela-
ko helmugako herrialdeetako lan-aukerekin (Piore, 1979; Cachón, 2009; Portes, 2012).

Eta irteera-fluxu handiak ari dira izaten, bai e txera i tzul tzen edo beste helmugaren batera
birremigra tzen duten etorkinenak, bai a tzerrira emigra tzen duten espainiarrenak. Ez gara hemen
arituko espainiarren a tzerriranzko “immigrazio berriaren” fenomenoaz (Cachón, 2013). Baina
ikus dezagun zer datu erakusten dituen biztanleen erroldatik eratorritako Bizileku Aldaketen
Estatistikak (1. taula): krisialdia hasi zenetik, bikoiztu egin da a tzerrira joateko erroldan egin den
baja-kopurua (A tzeraldi Handiaren aurreko bosturtekoarekin alderatuta), baina batez ere a -
tzerrian jaiotako ez-espainiarren artean hazi da baja-kopurua; talde horretan, boskoiztu egin da
kopurua, krisialdiaren aurreko aldiaren aldean. Eta, hala ere, bajen datu horiek nabarmen gu -
txiesten dute Espainiatik a tzerrira doazen biztanleen irteera-fenomenoa. 

1. taula. Atzerria helmuga duten biztanle erroldako bajak Espainian, nazionalitatearen eta jaioterriaren
arabera (2002-2012)

Iturria: EIN (2012a) eta geuk egina

Jaioterrira i tzuli diren etorkinak askoz gehiago dira, ezbairik gabe. sinesgai tzak ere badira. Argi
eta garbi esan daiteke emigrazio-datuen barruan ez daudela diren guztiak (hau da, ez direla datu
horien barruan sar tzen Espainiatik kanpora doazen guztiak), eta ez direla dauden guztiak ere
(errealitate desberdinak nahasten direlako: bizileku-baimenari esker nazionalitate espainiarra
eskuratu dutenen gorakada, esate baterako). Lehenengoak ondo egiazta tzen dira, Espainiatik
kanpora doazenei buruz Espainiako iturriek emandako datuak eta Espainiara beste herrialde ba -
tzuetik datozenen gainean herrialde horietako iturri ofizialek emandako datuak aldera tzen badi-
ra. González Ferrerrek (2013) argi eta garbi eraku tsi ditu Erresuma Batuko datuak, eta Cachónek
(2013) Alemaniakoak: esate baterako, Errepublika Federalera 4.000 espainiar inguru joan ziren
2011n, Bizileku Aldaketen Estatistikaren arabera; baina 16.000 espainiar iri tsi ziren bertara,
Alemaniako datuen arabera. 

Beste fenomeno aipagarri bat da Espainiatik beren jatorri-herrialdea ez den beste herrialderen
batera doazen etorkinena. Adibidez, 2011n, erroldan baja egin eta Europar Batasuneko herrial-
deren batera joan ziren  atzerritarren %11 ez ziren Europar Batasunekoak: eta halako  atzerrita-

Jaioterria GUZTIRA Espainian jaiotakoak Atzerrian jaiotakoak
Nazionalitatea Guztira Espainiarra Guztira Espainiarra Guztira Espainiarra
A) 2002-2006 327.963 100.152 91.142 84.771 236.821 15.381
2007 227.065 28.091 28.410 22.527 198.655 5.564
B) 2008-2012 1.711.644 216.336 208.726 153.734 1.502.918 62.602
Aldea B-A 1.383.681 116.184 117.584 68.963 1.266.097 47.221
Aldea (%) 421,9 116 129 81,4 534,6 307
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rrak izan ziren Belgikara edo Fran tziara joan zirenen %44 (emigra tzaile marokoarren gizarte-sare
sendoak daude herrialde horietan), Italiara joan zirenen %24 (zenbait komunitate latinoren sare
sendoak), eta Alemaniara edo Herbehereetara egin zutenen %10. Europar Batasuneko beste
herrialde ba tzuetaranzko (edo bestelako herrialdeetara, hala nola, Sui tza edo Estatu Batuak)
birremigrazio-prozesu hori gorpuzten eta finka tzen bada, eta per tsona horiek herrialde horietan
lekuko tzen badira, Espainia “paseko toki” izango da etorkin edo nazionalitate espainiardun etor-
kin horien tzat, haietako askok iragan mendeko 1990eko hamarkadara arte hala imajinatu zuten
toki (Cachón, 2012).

Espainiatik kanpora zenbat  atzerritar joan diren erakusten duten adierazle argia dira hezkun tza-
sisteman (uniber tsitatez kanpokoa) matrikulatutako ikasleen datuak: 2012-2013 ikasturtean,
755.156 ikasle  atzerritar daude, alegia, iazko ikasturtean baino 26.080 ikasle gu txiago
(Hezkun tza, Kultura eta Kiroletako Ministerioa, 2013). Urtebetean %3,3ko jai tsiera gertatu da
bai zentro publikoetan, bai pribatuetan. Jai tsieraren zifra absolutua handiagoa da publikoetan,
baina zifra erlatiboa handiagoa, pribatuetan. Ikasleen nazionalitateak aztertuz gero, Espainiako
immigrazioan gerta tzen ari den berrosa tzearen aztarnak ikus daitezke. Bi taldetako ikasle-kopu-
rua murriztu da: lehena, latinoamerikarrena, %11 baino gehiago murriztu da urtebeteko epean;
%15 murriztu da argentinarren, uruguaitarren eta ekuadortarren kopurua (iazko ikasturtean
baino 12.744 ikasle gu txiago), bai eta kolonbiarrena ere (7.514 ikasle gu txiago); eta %12 baino
gehiago murriztu da brasildar,  txiletar eta venezuelarren kopurua. Bigarren taldean daude
Espainia baino herrialde garatuagoetatik etorritakoak, Europar Batasunekoak zein handik kanpo-
koak: %20 inguru murriztu da Sui tzatik, Fran tziatik (2.134 ikasle gu txiago), Herbehereetatik eta
Suediatik etorritako ikasleen kopurua; eta %10 baino gehiago Erresuma Batutik (2.216 ikasle
gu txiago) eta Alemaniatik etorritakoen kopurua. Horien an tzeko beste herrialde ba tzuetatik ere
askoz ikasle gu txiago etorri dira (Estatu Batuak, Kanada eta abar). Ai tzitik, bi kontinentetatik
–Afrika eta Asiatik– etorritako ikasleen kopuruak gora egin du, marokoarren kopurua (8.754 ikas-
le gehiago),  txinatarrena eta pakistandarrena igo izanaren ondorioz. Datuek, Espainiako immigra-
zioaren birrosa tze tzat jo tzen dutenetik harago, eraku tsi dute, orobat, azken hilabeteotan familia
ugari i tzuli dela Latinoamerikara, eta jende asko bueltatu dela Europako herrialde garatuagoeta-
ra ere. Bizileku Aldaketen Estatistikek ez dituzte mugimendu horiek erakusten oraindik, eta
“osatugabe” uzten dute estatistika hori (Cachón, 2013).

Hurrengo epigrafean, baina, etorkizunari begiratu behar diogunez, komeni da gogoraraztea a -
tzerritik datozen  atzerritarren alta asko egiten direla erroldan, oraindik ere: Horixe erakusten dute
egoi tza-bisei buruzko datuek ere; behera egin dute, hala ere: 288.140 egin zituzten 2008an,
eta 93.770 izan ziren 2012an (SEIE 2012). Lan egiteko hasierako baimenak murriztu egin dira:
222.435 eman ziren 2007an, eta 19.295 baimen 2010ean. Hala ere, 2008-2010 hirurtekoan
213.272 erro tzeagatiko lan-baimen eman dituzte (hau da, lehen agiririk gabe zeuden etorkinen
banakako legezta tzeak) (MEYSS, v.a.). 

Ez dugu migrazio-saldo osoa hemen jasoko (altak askoz hobeto erregistra tzen direlako bajak
baino, eta bajak gu txie tsi egiten dituzte, argi eta garbi), baina aipa tzekoa da oso bestelakoa dela
herrialde batetik bestera: Ekuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguai eta Kolonbiakoak (EIN,
2012a). Beste herrialde askotan saldoa positiboa da (bajak gu txiestearen ondorio izan daiteke);
horien artean aipagarria da Europar Batasuneko herrialdeetako, Espainian kide asko dituzten
Asiako herrialde ba tzuetako ( txina eta Pakistan, esaterako) edo herrialde berrietako (Errusia, adi-
bidez) alten kopurua. Nabarmen tzeko modukoa da, orobat, Marokoko eta Errumaniako alten
kopurua (nahiz eta herrialde horietako baja-kopurua ere altuena izan). A tzeraldi Handiari oso
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lotuta dauden fluxu horietan gertatutako aldaketak ain tzat hartuta, zer etorkizun ari da taxu tzen
“Espainia immigrantearen tzat”? 

2. A tzeraldi Handiaren ondoko migrazio-prospektiba: etorkizuneko “Espainia immigrantea”

Etorkizuna aurreikustea ez da inoiz izan Gizarte Zien tzien indargunea. 2004an Europa
Ekitaldeko 10 herrialde Europar Batasunera sartu zirenean, Britainia Handiko Home Officek
egindako  txosten baten aurreikusitakoaren arabera, Erresuma Batuan herrialde horietatik etorri-
tako etorkin-kopuruaren hazkunde garbia urteko 13.000 lagun ingurukoa izango zen; 2010.
urtera arte jasotako datu errealek eraku tsi dute urtean 600.000 lagun ingurukoa izan dela
(Sumption eta Somerville, 2010). 

Espainiako eta EAEko immigrazioaren etorkizunari hel tzeko, biztanleria-proiekzioak aurkez dai-
tezke. Zeha tzagoak ematen dute EINek (2012c) egindakoek; 2. taulan daude, laburbilduta.
Proiekzio horiek simulazio estatistikoa dira, fun tsean aldagai demografikoak oinarri dituena.
Proiekzioek, baina, erakusten dute, hogei urtez migrazio-saldo negatiboa izan ondoren, balan tzea
egonkortu egingo dela, eta gero gora egingo duela berriz, baina gaur egun baino motelago.

2. taula. Migrazio-mugimenduen aurreikuspenak Espainian. EIN (2012-2051)

Iturria: EIN (2012c). Datuak milakotan

Aurreikuspenak ikuspegi tradizionala abiapuntu hartuta ere egin daitezke: Ikuspegi horiek,
baina, muga handiak dituzte, honako hauei loturikoak: iraganaren eta orainaren gaineko ezagu -
tza eskasa, etorkizuna iraganaren luzapena dela onar tzea eta “migrazio-prozesuaren maila ani -
tzeko mekanismo konplexuen gaineko ulermen teoriko mugatua” (Paoletti et al, 2010: 3). 

Beste aukera bat hainbat “agertoki” aurkeztea da. “Aurrerapena guztion tzat”; 2. “Goraldi luzea
ELGAn”; 3. “Aurrerapen desberdina”; 4. “Kolokan egongo den globalizazioa”; eta 5. “Helmuga
banakatuak”. Adierazi zuenez, lehen bietan Espainiaranzko migrazio-fluxu garbia ertaina izango
li tzateke; hirugarren agertokian, baxua izango li tzateke; laugarrenean, baxua eta 0 artekoa; eta,
bosgarrenean, immigrazio-saldoa 0 izango li tzateke. Eta erdiko mailan egongo li tzateke erakar-
pen ekonomikoaren mailaren araberako ELGAko herrialdeen zerrendan, Alemaniaren oso maila
an tzekoan (sic). 

Testu honetan “pen tsamentu prospektibo” xume bat aurkeztu nahi dugu, “La prospective” esko-
la fran tsesaren ikuskera abiapuntu tzat hartuta: etorkizuna askotarikoa eta zalan tzazkoa da.
Etorkizunaren aniztasuna eta gizakiaren ekin tzarako askatasun-mailak her tsiki lotuta daude;
etorkizuna ez dago ida tzita, eraiki egin behar da. Hori abantaila da, per tsonek etorkizunean etor
daitekeenaren gaineko kontrola dutelako; bestalde, per tsonek etorkizunean eragiteko duten gai-
tasuna ziurgabetasun-iturri handia da, aurreikuspenei lotuta behinik behin. Etorkizunean zenba-
teraino eragin daitekeen zehazteko orduan, mugak daude. Hala ere, aldeak dauden eta gatazka -

Immigrazioa Emigrazioa Migrazio-saldoa
2012-2021 3.877,10 5.182,40 -1.305,30
2022-2031 4.093,20 4.591,90 -498,7
2032-2041 4.282,90 4.273,90 9,1
2042-2051 4.444,00 3.996,50 447,5
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tsua den munduan, etorkizuna gizakien indar desberdinen arteko elkarrekin tzaren emai tza da,
eta gizakiaren ekin tzek, joerek eta mugek era tzen dute. Azkenik, etorkizuna ez dagokigu guztioi
modu eta maila berean: eragile ba tzuek eragin handiagoa dute beste ba tzuek baino” (Godet
1982: 205-6).

Argi eta garbi adierazi behar ditugu abiapuntu tzat hartu ditugun onarpen ba tzuk, nahiz eta testu
honetan labur azaldu behar, halabeharrez; onarpen horiek geure egindako “uste” izatetik ezta-
baidagai direlako eztabaida daitezkeen “ideia” izatera pasatu behar ditugu. egitura eta ikuspegi
demografikoez, lan-merkatuaren bilakaera eta ezaugarriez (etorkizunekoa), lehendik ezarritako
migrazio-sareen zereginaz eta migrazio-fluxuetan eta etorkinen integrazioan eragin dezaketen
immigrazio-politika posibleez eta bestelakoez.

Esan daiteke Espainian eta EAEn gerta tzear diren aldaketa demografikoak oso nabariak eta iris-
men handikoak direla. Ugalkortasun-tasa  txikiek (hazten ari den eta 2012an %1,36 izatetik
2051n %1,56 izaera pasatuko den arren) eta bizi-i txaropena a tzera tzeak (2051n, emakumeena
90 urte baino gehiago izango da), biek batera, biztanleria nabarmen zahar tzea ekarriko dute, bai
eta mendetasun-tasa handiagoak ere; gaur egungoaren bikoi tza izango dira: 2051. urtean,
Espainian, biztanleriaren %34 65 urtetik gorakoa izango da, eta mendetasun-tasa (gaur egun
%50ekoa da) %100ekoa izango da; hau da, lan egiteko adinean dagoen per tsona bakoi tzeko 16
urtetik beherako edo 65 urtetik gorako per tsona bat egongo da. EAErako EUSTATek (2002) eza-
rri dituen agertokietako ba tzuetan are emai tza kezkagarriagoak ikus daitezke, (des)oreka demo-
grafikoen ikuspegitik. Biztanleria-bolumena edo, batez ere, lan egiteko adinean dauden biztan-
leen pisua manten tzeko beharko liratekeen “ordezka tze-migrazioak” (UN 2000) oso handiak
izan beharko lirateke datozen lau hamarkadetan. “Behar demografiko” horretan, baina, ez da
ahaztu behar etorkin-igorle izan daitezkeen herrialdeetako ugalkortasun-tasak nabarmen ari dire-
la jaisten (The World Bank, 2013) eta, ondorioz, ordezka tze-migrazioen indarra ere belaunaldi
batean aldatuko dela, herrialde horietako egitura demografikoak ere azkar ari direlako alda tzen.

Beharrezko izango li tzatekeen immigrazio garbiaren gaineko gogoeta hipotetiko horren ostean,
hain zuzen ere fluxu horiek mugiaraz di tzaketen alderdiak aipatu behar ditugu. Gaur egungo ego-
era ikusita (%25etik gorako langabezia-tasak, eta %33tik gorakoak etorkinen artean), hasiera
batean behin tzat, zail dirudi pen tsa tzea lan-merkatua erakarpen-alderdi izango dela aurreran -
tzean ere. Aurten, 2013an, kanpora tze-faktore indar tsua ere bada (Cachón, 2013). Eta hori ez
dago kontraesanean oraindik ere etorkin ekonomiko zenbait –gu txi– etor tzearekin. Baina baldin
A tzeraldi Handiaren ostean etorkizunik badago, enplegu garbia berriz sor tzen hasten bada
(2016an, beharbada?), langabezia-tasa pixkanaka murrizten bada (A tzeraldi Handian egindako
gailur-garaitik beherako bidea oso pixkanaka egingo baita), eta, batez ere, etorkinen langabezia-
tasa (eta espainiarrekiko diferen tziala) modu esangura tsuan jaisten bada (%20raino, esate bate-
rako), “Espainia immigrantea” ager tzea ekarri zuen gertakari bera jarriko da mar txan: eskulan-
eskain tzaren eta –eskariaren arteko orekarik eza (mismatch). Komeni da gogora ekar tzea
Espainian historia garaikidean lehenengoz 1985. urtean hasi zela migrazio-saldo positiboa iza-
ten; hamar urtez krisialdi ekonomikoan sartuta eta enplegua gal tzen ibili ondoren, ordura arteko
langabezia-tasarik handiena erregistratu zen urtean (Cachón, 2002). Espainiako ekonomian lan-
baldin tza  txarrak eta soldata baxuak dituzten enplegu ugari izatea erakarpen-alderdi izango da
berriz ere; baina ez Espainian langabeturik egongo ez delako, baizik eta haietako askok ez dute-
lako era horretako enplegurik onartuko, baldin tza  txarrak izateaz gain gizartean ere izen onik ez
dutelako. Horrekin batera, litekeena da lan-merkatuak berriz ere eskulan gaitu eta oso espezia-
lizatuaren beharra izatea, batez ere Europar Batasuneko herrialde garatuenetatik datozenena
(langile gaitu asko Espainiatik Europar Batasuneko beste herrialde ba tzuetara joatearekin bate-
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ragarri izango da hori). Espainiako (gaur egungo) migrazioen jatorri-herrialdeei dagokienez,
aurreikus daitekeenaren arabera, herrialde horietako ba tzuetan, beharbada, emigrazioaren gaine-
ko presioa murriztuko da, ekonomiaren eta enpleguaren hazkunderako prozesu sendoak baitau-
de (Latinoamerikako herrialde askotan bezala). Beste herrialde ba tzuetan, ordea, pen tsa tzekoa
da, agian, garapen handiagoak ekar dezakeela (eta ekar tzen ari dela) emigra tzeko joera handia-
goa; hala delakoan daude “tran tsizioaren teoriak” (de Haas, 2010).

Bestalde, Espainian eta EAEn egoiliar diren migra tzaileek eratutako sare transnazionalek eginki-
zun garran tzi tsua dute, eta hala izango dute aurreran tzean ere(Massey eta Aysa-Lastra, 2011). 

Migrazio-politikak eta politika instituzionalak ere ain tzat hartu beharreko alderdi dira. Politika
horien alderdi ba tzuk benetan garran tzi tsuak dira: fluxuen kudeaketa, familiak berriz bil tzea
(Espainian modu esangura tsuan jarraitu du horrek krisialdian ere), egoiliar izateari esker nazio-
nalitatea eskura tzea (666.000 lagun, 2002tik 2011ra bitartean) eta erro tzeagatiko legezta tzeak
(213.000 etorkin egin dira legezko 2008tik 2010era bitartean). Kontuan hartu beharrekoa da,
orobat, ongizate-estatuaren politiken bilakaera, batez ere hezkun tzarako eta hezkun tza-
sistemarako sarbidea.

Ain tzat hartu beharko li tzateke jatorri-herrialdeetako egoera, bai eta bestelako inguruabarrak ere,
hala nola, emigra tzaileen tzako helmuga izan daitezkeen herrialdeetako egoera (alderaketa).Testu
hau sor tzeko abiapuntua galdera bat izan da: zer gertatuko da Espainian migrazio-fluxuetan,
datozen urteetan? 1954tik 1973ra bitartean, urteko batez besteko migrazio-saldoa igo zen,
192.750 per tsona gehiago; 1974tik 1984ra bitartean, jai tsi egin zen, urtean batez beste
31.790 lagun; eta 1985etik hona migrazio-saldoa positiboa izan da berriz, urteko 167.655
lagun (Statistisches Bundesamt, 2012). Espainian bigarren fasera sartu berri gara: migrazio-sal-
doak negatiboak dira, eta, pen tsa tzekoa denez, hala izango dira zenbait urtez (hamarkada osoan,
apika); horren ondoren, baina, beste fase bat etor daiteke, migrazio-saldo positiboa ekarriko
duena, baina krisialdiaren aurreko hamarkadan baino askoz  txikiagoa.

Etorkizuneko immigrazio berri horren ezaugarri ba tzuei buruz gogoeta prospektiboren bat egin
daiteke: Hasierako fasean pisu handia izan zuten marokoarrek; ondoko fasean, latinoamerikarrek
(fase horretan, baina, marokoarren kopuruak igo tzen jarraitu zuen zifra absolutuetan); hurrengo-
an, nabarmen hazi zen etorkin errumaniarren kopurua; eta laugarren immigrazio-faseak anizta-
sun handiagoa ekarriko du: latinoamerikarren pisua murriztuko da, eta Afrika, Asia eta Europa
Ekialdetik datozen etorkinena areagotuko da. Europar Batasuneko beste herrialde ba tzuetatik
datozenen kopurua ere gehituko da, litekeena baita Europar Batasunaren barruko mugikortasu-
na areago tzea (gaur egun, dagokien nazionalitateari ez dagokion Europar Batasuneko beste
herrialderen batean bizi direnen kopurua %3 baino ez da). 

Immigrazio feminizatuagoa izango da, batez ere etorkinen tzako lan-aukerak oso feminizatuta
dauden jarduera-sektoreetan sortuko direlako (beste etapa ba tzuetan eraikun tzak izan zuen pisu
handia, eta zenbait sektorek –hala nola, nekazari tzak eta ostalari tzak– aurreran tzean ere pisua
izango dute). 

Immigrazio diber tsifikatuagoa izango da gaur egungoa baino, lanbide-piramidearen goiko aldean
zein behekoan, eta fun tzionamendu-logika askotarikoak dituzten lehen eta bigarren sektoreeta-
ko lan-merkatuen eskaerei eran tzungo dio (Aysa-Lastra eta Cachón, 2013), pen tsa tzekoa baita
Espainian ekoizpen-egituran aldeak handi tzeko joera izango dela.“Gogoeta prospektibo” hau ez
da proiekzioa, eta ez da aurreikuspen tzat ere hartu behar, etorkizuna ez baitago ida tzita: Eta
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herritar guztiok gara, etorkinak barne, eragileak. 
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Behin, Fisikako Nobel saridun Nils Böhrek baieztatu zuenez, aurreikustea oso zaila da; batez ere,
etorkizuna aurreikustea. Hori bera esan daiteke datozen hamarkadetan Espainiaren eta mundu-
ko gainerako herrialdeen artean egingo diren per tsonen joan-etorriez ere, jakina. Hain zuzen ere,
migrazioak maiz aldakor izaten den fenomenoa dira, eta aldakortasun hori areagotu egiten da
abagune ba tzuetan; esate baterako, Espainiak 2007. urtearen bigarren erdialdetik hona bizi
duen egoeran.

Aurreikusteko zailtasuna nazioarteko migrazioetatik ezin bereizizkoa da, eta aurretik esateko
ezintasun horren adibide aipagarriak aurki tzeko ez dugu denboran oso a tzera jo behar, ez eta
gure mugetatik oso urruti joan ere. Nekez gaindi daitekeen adibide bat da Espainian mende-alda-
ketako urteetan hasi eta krisialdiaren hasieran oraindik jarraitu zuen immigrazio-boom harena.
Jakina denez, immigrazioaren berebiziko hamarkada hartan, Espainian lekukotu zirenen kopurua
seikoztu egin zen ia: milioi bat izatetik sei milioi baino gehiago izatera pasatu ziren, eta horieta-
tik ehunka mila lagunek espainiar nazionalitatea lortu zuten garai hartan. Guztizko biztanleen
%2,5 ziren kanpotik etorriak garai hura baino lehenago, eta %13ra igo zen etorkinen kopurua,
garai hartan. Hazkunde azkar eta jarraitu hark etorkin gehien zituzten munduko lehen hamar
herrialdeen artera eraman zuen Espainia, Nazio Batuen Erakundeko Populazioaren Dibisioaren
datuen arabera. XXI. mendearen lehen hamarkadan, ez zen egon Espainiak besteko etorkin-olde-
rik hartu zuen herrialderik, baina zenbait herrialdetan izan zen hazkunde nabarmenik, hala nola,
Itailan, Erresuma Batuan, Irlandan eta Zipren. Espainian ez ezik, azken hiru herrialde horietan
ere gertatu ziren eraikun tza-sektorearen hazkunde elefantiasikoa, higiezinen sektoreko burbuila-
ren eztanda eta krisia larria, bai eta immigrazio-ereduetan aldaketa handiak ere. Italiarekin
aldera tzea bereziki da interesgarria. Izan ere, an tzekotasun nabariak ikus daitezke, baina alde
handiak ere bai: Italiak eta Espainiak komunean izan zuten ezaugarrietako bat immigrazioaren
hazkunde gogorra izan zen, fenomeno horren beste alderdi ba tzuekin batera; baina hazkunde
ekonomikoaren indarra ez zen bera izan herrialde bietan (Italian ahula izan zen), ez eta eraikun -
tza-sektorearen booma eta higiezinen sektorearen burbuila ere. Eta deigarria da migrazio-ere-
duen aldaketa askoz  txikiagoa izan izana Alpeez bestaldeko herrialdean, Espainian eta aipatuta-
ko beste herrialdeetan baino. Horrek guztiak arrastoak eman di tzake hazkundearen etiologia
identifika tzeko eta krisiaren eraginak azter tzeko. 

Bada, inor ez zen gai izan hain hazkunde handia aurreikusteko, eta inork ez zuen pen tsatu ere
egingo zer-nolako aurrera-jauzia egingo zuen Espainiako biztanleria-bolumenak, hazkunde horren
ondorioz. Horren adierazgarririk onena dira migrazio-boomaren aurretik eta ondoren EINek egin-

Zalan tzaz beteriko etorkizuna
Joaquín Arango
Madrilgo Uniber tsitate Konplutensea 
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dako proiekzioek eman zituzten XXI. mende erdialdeko egoerari buruzko zifra benetan aldako-
rrak. 

Aurreko bosturtekoetan ere, ez genuen aurreikusi Espainia, mende batez gu txienez emigrazio-
herrialde izan zena, immigrazio-herrialde bihurtuko zenik. Hala ere, aurreikuspen hori egitea
errazagoa izango zatekeen. Eta errazagoa izango zatekeen, esperien tzia historikoak erakusten
duelako garapen ekonomiko eta bilakaera demografiko nahiko handia izatea lor tzen duten
herrialdeek migrazio-tran tsizioa ere izan ohi dutela. Nolanahi ere, orduko hartan ere, ez zuen
inork aurreikusi, eta halaxe eman zuen adi tzera Antonio Izquierdok tran tsizio horri buruz
1990eko hamarkadaren erdialdera ida tzi zuen liburuari jarri zion izenburuak ere, La inmigración
inesperada (ustekabeko immigrazioa). 

Aurreikuspenik ezaren hariari jarraituz, inork ez zuen pen tsatu ere egingo immigrazio-boomak
bidea emango zionik 2007. urteaz geroztik bizi dugun hain krisialdi sakon eta luzeari, eta ez zen
inoren burutik pasatu ere egingo zer-nolako eragina izango zuen nazioarteko migrazioetan.
Egiazki, pen tsa zitekeen noizbait bukatuko zela ekonomiaren goranzko joera eta murriztuko zire-
la sarrera-fluxuak, baina zaila zen susma tzea sarrerak ahuldu baino gehiago, migrazio-balan -
tzearen ikurra goitik behera aldatuko zela. 

Zen tzudunena, ohar mo tz hau amai tzeko, etorkizuna berez ezin dela aurretik jakin berriz esatea
izango li tzateke. Dena den, badirudi ezinbestekoa dela gertuko etorkizunari buruzko gogoetaren
bat aurrera tzea, baina etorkizunari buruzko edozein ariketak berekin izan behar duen zuhur tzia
alde batera u tzi gabe. 

Ohar honen ondorioetarako, zen tzuzkoa dirudi etorkizun horri buruz min tza tzeko ohiko bi ikus-
muga jar tzea: epe mo tza eta epe ertaina. Epe mo tza urte gu txira muga tzen da, eta epe horretan,
arrisku  txikia hartuta, iragarri daiteke migrazio-joerek krisialdiaren eragin indar tsuaren pean
jarraituko dutela, bai eta gainerako errealitate ekonomikoak eta sozialak ere. Hori dela-eta,
inkognita nagusia da noiz hartuko duten ugaritasun-urteek urritasun-urteen tokia. Jo tzen badu-
gu data hori izango dela ekonomian modu jarraituan enplegu garbia sor tzeko nahikoak diren haz-
kunde-tasak lor tzen diren unea, egoera ikusita, badirudi krisialdiaren amaierara iristeko zenbait
urte beharko ditugula oraindik. Ordura arte, zen tzuzkoa dirudi pen tsa tzeak etorkin gu txi etorriko
direla –gu txi, baina ez zero–, eta etorkin eta jatorri espainiarreko jende gehiago irtengo dela
Espainiatik, 2009. urteaz geroztik gertatu den bezala. Horren ondorioz, migrazio-balan tze garbia
arinki negatiboa izango da zenbait urtez. EINen aurreikuspenen arabera, joera horrek 2020ra
arte jarraituko du, baina zaila da iragarpen horren balioa neur tzea. 

Iri tzi lauso hori nolabait zehazteko asmoa arrisku tsua da. Ezin dugu jakin zenbat joango diren,
talde batekoak eta bestekoak, ez eta joan direnetatik zenbat i tzuliko diren ere denbora-tarte
horretan. Eta harrigarria li tzateke hori jakitea, ez baitakigu oso ondo zer ari den gerta tzen gaur
egun ere. Bestela esanda, aurreikusteko zailtasunez gain, zenba tzeko zailtasunak ere badaude.
Eskuetan darabil tzagun zifrei ez darie segurtasun handirik, zifra horiek guztiak erroldako datue-
tan baitaude oinarrituta, eta jakina eta nabarmena da zer-nolako zailtasunak izaten diren bajak
zenba tzeko eta hori denbora-tarte balio tsua igaro baino lehen egiteko. Eta zailago da espainia-
rren kasuan,  atzerritarrenean baino. Izan ere,  atzerritar asko, iraupen luzeko bizileku-baimenik
ez dutenak, bi urtean behin erroldako izen-ematea berri tzera behartuta daude, eta hala ez egite-
ak izen-emate hori baliogabe tzea ekar dezake. Ez da halakorik gerta tzen espainiarrekin, jakina. 
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Espainiarren inskriba tzeak jaso tzen dira soilik baldin matrikula kon tsularretan eta, beraz,
Bizilekua A tzerrian duten Espainiarren Erroldan izena ematen badute. Eta hainbat arrazoi dela-
eta pen tsa daiteke espainiar askok ez dutela errolda horretan izenik ematen edo luze jo tzen diela
izena emateak, pizgarri handirik ez dutelako horretarako. Horregatik, arrazoi pisudunak daude
pen tsa tzeko erroldatik eratorritako iturriek nabarmen gu txiesten dituztela irteerak, batez ere
espainiarrenak, baina ez dago argi zenbateraino gu txiesten dituzten. Eta, horren ondorioz, alde
handiak izaten dira kalkuluetan.

Adibide bat jarriko dugu, muturreko samarra: krisialdiaren hasieratik hona a tzerrira joan diren
espainiar-jatorriko biztanleen kalkulua zifra hauen artean dago: 40.000 biztanletik (González
Enríquez, 2013) 700.000 biztanlera (González Ferrer, 2013) artean1. Lehen egileak zifra hori
atera du ikusita 2009. urtetik aurrera Bizilekua A tzerrian duten Espainiarren Erroldan izandako
izen-emateen gehikun tza. Onar tzen du iturri horrek, beharbada, berriki gertatutako espainiarren
emigrazioa gu txiesten duela, baina, gero, baztertu egin du posibilitate hori, iturri horrek ematen
dituen datuak Fran tzia, Alemania, Erresuma Batua eta Sui tzako iturri ofizialetatik ondoriozta tzen
dituen datuekin alderatu ondoren. Beste muturrean daude Amparo González Ferreren kalkuluak.
Haren arabera, Bizilekua A tzerrian duten Espainiarren Erroldako, A tzerrian Bizi diren Egoiliarren
Hautesle Erroldako (AEHE) eta Bizileku Aldaketen Estatistikako urteko zifrak (erroldako alta eta
bajetatik eratorriak dira guztiak) azken urteetan “hemendik joandako jendearen lagin  txiki eta
par tziala baino ez dira” (4. or.), eta ia hu tsalak direla jo tzen du. Sinesgarriago irudi tzen zaizkio
Biztanleria Aktiboaren Inkestako (BAI) datuak (espainiarren emigrazioa nabarmen handiagoa
dela erakusten dute datu horiek; espainiarren barruan sar tzen ditu jatorriz espainiarrak direnak
eta naturalizatuak), eta, batez ere, besteak beste Erresuma Batuko eta Alemaniako erakunde ofi-
zialek argitaratutako espainiarrei buruzko zifrak. Izan ere, bere aburuz, zifra horiek lautik zazpi-
ra bitartean handiagoak dira EINek emandakoak baino. Orobat, aipa tzekoa da 2011. urtetik
aurrera eta, batez ere, 2012tik hona, zifra horiek azkarrago hazi direla an tzeko joerak izan dituz-
ten Europa hegoaldeko beste herrialde ba tzuetakoak baino, eta i tzulerak urritu direla. Berriki,
The Economist astekariak Erresuma Batua Europar Batasuneko herrialde zaharragoetatik
–Espainia, Italia, Portugal, Fran tzia, Irlanda eta Greziatik– jaso tzen ari den immigrazioaren berri
eman du; izan ere, askoz ugariagoa da kezkarik gehien eragiten duena baino. Astekariak Gizarte
Seguran tzako datuak hartu ditu abiapuntu, albiste hori emateko. Era horretako immigrazioa izu-
garri igo da, batez ere 2010etik aurrera, eta immigrazio horretara ekarpen handiena egiten duen
herrialdea Espainia da2.

Liburu ezagun baten izenburuak (No safety in numbers) zioenez, seguru izatetik oso urruti daude
duela gu txiko eta gaur egungo Espainiako emigrazioari buruzko zifrak, barnean hartuta i tzuli
diren espainiarrak, beste herrialde ba tzuetara birremigrazioak eta jatorriz espainiar direnen emi-
grazioa. Ai tzitik, esku artean ditugun datu estatistikoak lausoak dira; horixe jar tzen dute agerian
aurreko adibidean aipatutako estimazioen arteko alde handiek. Eta ziurgabetasun horrek are han-
diago egiten du etorkizuneko fluxuak aurreikusteko zailtasuna. 

Interesgarriagoa da –baina, era berean, are zalan tzazkoagoa– epe ertainera begira tzea, alegia,
hemendik bost eta hamabost urterako tarte horretako punturen batean dagoen epe horretara. Epe

1Carmen González Enríquez, “Do Spaniards emigrate?”, Real Instituto Elcano, ARI nº 112, 2013ko urria; Amparo
González Ferrer, “La nueva emigración española. Lo que sabemos y lo que no”, Laboratorio de Alternativas, Zoom
Político, nº 18, Fundación alternativas, 2013.
2“European immigration. PIGS can fly”, The Economist, November 16-22 2013
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horren abiapuntua krisialdiaren amaiera izango da, lehen zehaztutako baldin tzei jarraikiz. Eta
zifrak aurreikusteko ezintasuna bera da, jakina; edo nabarmen handiagoa beharbada, inkognitaz
josita baitago epe ertain hori. Eta inkognita horiek hain dira ugari eta handi, ezen horietan nagu-
siak zerrenda tzetik harago joaten saia tzea asma tze-ariketa izango baili tzateke. 

Aurreikustekoa da, ezbairik gabe, krisialdia amai tzen denean ekonomiak kanpoko langileak eska-
tuko dituela berriz. Eta krisialdia hasi aurretik etorkin-kopurua hain azkar hazi izanaren eragile
nagusi izan zen kanpotar-eskaera hori, ziur aski, aldagai erabakigarria izango da gero ere, etorki-
zuneko fluxuen bolumena zehazteko. Ezin dugu jakin, baina, eskaera horrek zer-nolako indarra
eta kronologia izango dituen. Hasteko, ez dakigu eskaera hori zenbateraino beteko duen ekono-
miak gaur egun langabezian dauden jatorri  atzerritarreko langileen zati bat berriz lanean jarrita.
Xurga tze horrek fluxu berrien etorriaren zati bat hartuko du denbora-tarte batez, jakina. Hala ere,
ezin da jakin gaur egun langabezian dagoen biztanle-kopurutik zenbat xurgatuko duen berriz eko-
nomiak, eta zenbat urte beharko diren xurga tze horretarako. Eta beldur naiz xurga tze horrek ez
ote duen langabezian dagoen biztanleriaren zati bat baino hartuko, boom urteetan izandako lane-
an  txerta tzearen ezaugarriak kontuan hartuta, bereziki eraikun tzan lan egiten zutenen  txerta -
tzearenak.

Nolanahi ere, pen tsa tzekoa da, etorkizunean, langile etorkinen eskaera  txikiagoa izango dela, edo
askoz  txikiagoa, oparoaldi-urteetan baino, oso litekeena delako Espainiako ekonomian enplegu-
sorreraren abiadura askoz motelagoa izatea iraganean baino, besteak beste ezin delako aurreiku-
si eraikun tzaren industrian beste boomik gertatuko denik. Horren kontrako argudiorik ere egon
badago; esan daiteke, iraganean, Espainiako lan-merkatuan bipolaritate-jokabideak ikusi izan
direla: ho ts, ekonomiaren hedapen-urteetan, enplegu-sorkun tza oso indar tsua izan ohi zen, baina
a tzeraldi-garaietan beste inongo herrialdetan baino enplegu gehiago sun tsi tzen zen.
Etorkizunean, nahiz eta eredu berezi hori berriz gertatu, etorkinen lanaren eskaera nekez hurbil-
duko zaio mende honetako lehen urteetakoari ere.

Enplegu-eskaeraren indarra Espainiako etorkizuneko ekonomiaren hazkunde-eredu deri tzonaren
ezaugarrien araberakoa ere izango da; luze eta zabal min tza tzen gara horretaz, baina jakin oso
gu txi dakigu horri buruz. Uste da trinkoagoa izango dela kapitalean eta balio eran tsian eta, beraz,
hezkun tzan eta jakin tzan; eta orain arte ezagutu duguna baino ahulagoa, lanean. Hala bali tz,
 atzerritarren lanaren eskaera eta, horrekin batera, fluxuen etorria,  txikiagoak izango lirateke gaur
egungo ereduak (trinkoa prestakun tza  txikiko lanean) jarraituko balu baino. Ez dakigu, baina,
eredu-aldaketa gertatuko den ala ez; eta, gerta tzekotan, noiz gertatuko den eta zer-nolako inda-
rra izango duen. Horri loturiko edozein eszeptizismo zan tzuk izan izango luke oinarririk. 

Orobat, ez dakigu zenbat espainiar –jatorri espainiardunak, naturalizatuak eta aspaldiko etorki-
nak– joanak izango diren hemendik eta krisialdiaren amaiera arte, eta haietatik zenbat i tzuliko
diren edo zenbat egongo diren i tzul tzeko prest a tzeraldiaren lekua hedapenak har tzen duenean.
Hori guztia dela-eta, ausartegi joka tzea li tzateke  atzerritarren lan-eskaera kuantifika tzen saia -
tzea; eskaera horren mende izango da, batez ere, etorkizuneko immigrazio-fluxuen bolumena. 

Beste inkognita batek zerikusia du datozen urteetan izango diren beste migrazio-fluxu ba tzuen
etorrerarekin, fun tsean lan-arlokoak ez direnenarekin. Errefuxiatuen birlekuko tzetik eta asilo-
eskubidetik eratorritakoez ari naiz (urriak izan dira, orain arte); bai eta familia berriz bil tzeak era-
gindako fluxuez ere (gero eta gehiago dira, eta horrela mantenduko direla aurreikusi da). Susmoa
dugu lehenengoen bolumena  txikia izango dela aurreran tzean ere; eta bigarrenena lanari loturi-
ko fluxuen parean ibiliko dela, denbora-lag batekin. Azken kapitulu horren barruan, pen tsa tze-
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koa da familien era tzetik eratorritako immigrazioak mailaz maila gora egingo duela, motel bada
ere, bigarren belaunaldia deri tzona helduarora iri tsi eta bikotekidea jatorri-herrialdeetan bila tzea
ohikoago bihur tzen den heinean. Hala ere, denbora beharko da Europa ipar-mendebaldeko
herrialdeetako ain tzat har tzeko moduko bolumenetara iristeko.

Amai tzeko, ezin dugu jakin, orobat, ea gaurtik etorkizuneko une zehaztugabe horretara bitartean
etorkinak onar tzeko politika berdinek jarraituko duten edo aldatuko diren; eta, baldin alda tzen
badira, ea horrek eraginik izango duen etorkizuneko fluxuetan ala ez.

Hasieran esan bezala, etorkizuna ezin da aurretik jakin. Inkognita gehiegik ilun tzen dute.
Iragarpen lausoren bat egiten ausar tzekotan, esan daiteke litekeena dela, krisialdia guztiz a tzean
u tzi arte aurrean ditugun urteotan (krisialdia guztiz a tzean uzte tzat joko dugu enplegu garbia
modu jarraitua sor tzea), 2009. urtetik hona erregistratutako migrazio-joerek aldaketa handirik ez
jasatea; eta, behin hazkunde ekonomikoa etorrita, lan-merkatuak berriz eska tzea kanpotik etorri-
tako langileak, nahiz eta, ziur asko, mende honetako lehen zor tzi urteetan baino askoz gu txiago.
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EAEko Immigrazioari buruzko 2013ko Urtekari honen bidez –Immi-
grazioa eta krisiaren eragina–, hobeto jakin nahi dugu zertan den
migrazio-fenomenoa Euskadin. 2010eko Urtekariaren eskemari ja-
rraituz, eta Ikuspegik – Immigrazioaren Euskal Behatokiak nahiz adi-
tuek egindako ekarpenen bidez, immigranteen egoeraren azterketa
sakona egin behar dugu, eta alderdi hauek azpimarratuko ditugu,
besteak beste: lan-merkatua, demografia, egoera administratiboa
eta legala, erlijio-aniztasuna eta hezkuntza-sistema.

Halaber, egungo egoera ekonomikoa eta egoera soziala zein diren
kontuan izanik, krisiak immigranteengan duen eragina nabarmen -
tzen eta hura sakon aztertzen ahalegindu gara. Horregatik, immi-
granteen egoera ekonomikoari eta sozialari nahiz haien
gizarteratze-prozesuari buruzko zenbait kapitulu sartu eta sendotu
egin ditugu. Horren ildotik, badirudi immigranteen ongizate mate-
rialak okerrera egin duela azken urteotan, eta gainera, bertakoen eta
immigranteen arteko desberdintasunak areagotu egin direla krisiaren
eraginez. Egungo egoera aztertzeaz gain, Urtekari honetan, migrazio -
fenomenoarentzat krisiaren ondoren euskal gizartean zer egoera
egongo den planteatu, eta gai horri buruzko hausnarketa egin da.

Ikuspegi – Observatorio Vasco de Inmi-
gración inició su andadura en 2004,
con vocación de construir una herra-
mienta de utilidad pública para el co-
nocimiento sistemático del fenómeno
de la inmigración extranjera en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco. 

El objetivo principal es contribuir al
conocimiento objetivo del hecho inmi-
gratorio para el diseño y la ejecución
de acciones y programas que incidan
en la integración de las personas inmi-
grantes y en el avance hacia una so-
ciedad intercultural, basada en la
igualdad y en el respeto a la plurali-
dad.

Últimas publicaciones:

Variaciones residenciales y población
extranjera. Bilbao, 2013.

Barómetro 2012. Percepciones y acti-
tudes hacia la inmigración extranjera.
Bilbao, 2013.

Mujer inmigrante en la CAPV. Bilbao,
2012.
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