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Txosten honek Neurtu 2022 inkestaren analisiaren ondoriozko emaitza nagusiak 
biltzen ditu. EAEko aniztasunari buruzko barometroa, Euskadiko biztanleek 
diskriminazioaren inguruan dituzten pertzepzioei eta jarrerei buruzko 2020ko 
inkestak (EPADE 2020) eta Neurtu 2021 azterlanak irekitako bideari jarraitzen 
diona. EAEko aniztasunari buruzko barometroa. Inkesta horiek EAEko biztanleek 
gizarte-errealitate anitzari dagokionez duten jarrera eta irekitasun-maila eta 
berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren alde duten konpromisoan daude 
ardaztuta.

Neurtu inkestaren helburua EAEko biztanleek aniztasunari buruz (haren esparru 
guztietan) dituzten pertzepzioak eta jarrerak ezagutzea da, eta horretarako, 
talde sozial eta kolektibo guztiei eragiten dieten errealitateak berariaz jorratzen 
dira, euskal gizarteak horiei buruz duen pertzepzioari buruzko galderen bloke 
espezifikoak barne. 2022ko edizio honetan, gizarteak EAEko ijitoekin lotuta 
dituen pertzepzio eta jarreretan dago ardaztuta inkesta.

Horretarako, inkesta bat diseinatu da. Inkesta horrek, alde batetik, gizarte osoko 
aniztasuna eta diskriminazioa hautemateari buruzko hainbat alderdi biltzen 
ditu, eta, bestetik, ijitoekiko jarrerak eta bizikidetza zehazki aztertzen ditu, 
aurreiritzia adierazteko hainbat modu –batzuk agerikoak, eta beste batzuk, 
berriz, sotilagoak– kontuan izanik. Horri gagozkiola, jarreren argazki finko bat 
izatea ahalbidetzeaz gain, jarrerak ikuskatzeko baliabidea ere bada zundaketa.  

Komeni da aipatzea inkesta baliabide metodologikoa dela, eta, beste edozein 
baliabide metodologikok bezala, badituela bere mugak. Ikerketa sozialaren 
ikuspegitik, frogatuta dago inkestetan oinarritutako diseinu metodologiko batek 
badituela arriskuak, hala nola desiragarritasun sozialaren isuria.
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Haatik, diseinu kuantitatiboaren mugak jakinda eta emaitzak interpretatzeko 
orduan horrek berekin dakarren zuhurtasuna kontuan hartuta, inkestaren 
ikerketa-teknikan oinarritutako azterketa hau garatzea interesgarria eta 
erabilgarria da, zenbakizko neurketa zehatzagoa egiteko aukera ematen baitigu, 
aldagaien arteko lotura esanguratsuak detektatzen laguntzen baitigu, profilak 
eta tipologiak ezartzeko eta horien osaera kuantifikatzeko aukera ematen 
baitigu, eta, jada adierazi dugun bezala, aztertu beharreko fenomenoaren 
bilakaera ikuskatzeko ataza errazten baitigu.

Orobat, ikerketa honen diseinuan eta emaitzen azterketan zorroztasun 
handiagoa lortze aldera, Ijito Herriari buruzko ikerketan adituak diren bi 
pertsonak parte hartu dute: Daniel La Parra Casado eta Javier Arza.

Egiturari dagokionez, txosten hau bi bloke handitan antolatuta dago. Lehenengo 
blokeak euskal biztanleriak aniztasunarekin –eta, oro har, diskriminazioarekin– 
lotuta dituen jarrerak eta pertzepzioak jorratzen ditu. Halaber, herritarrek 
diskriminazioaren aurrean dituzten eskubideei buruz eta eskubide horiek 
defendatzeaz arduratzen diren erakunde eta mekanismo instituzionalei 
buruz gizarteak zer dakien aztertzeko atal bat ere jasotzen du, bai eta tratu-
berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren arloko erakunde-lanaren inguruan 
herritarrek egiten dituzten balorazioak ere. Bigarren blokea ijitoekiko jarreretan 
eta pertzepzioetan oinarritzen da, eta Ijito Herriarenganako irekitasunaren 
euskal indize bat osatzen du, gizarteko talde desberdinak kokatzen dituena.

Euskal gizartearen irekitasuna aniztasunari dagokionez
Herritar gehienek adierazi dute aniztasunera irekita daudela baina, aitzitik, 
Euskadin errealitate diskriminatzaileak existitzen direla eta errealitate 
horien aurka daudela. Hala, gehienek nahiago dute gizarte anitz batean bizi, 
jatorri, kultura, erlijio-sinesmen eta sexu-orientazio eta -identitate anitzeko 
pertsonekin, hain zuzen ere. 

Alabaina, ez da ahaztu behar joera orokor positibo horiek apur bat neurritsuagoak 
direla zenbait talderi dagokienez; horien artean, ijitoak, musulmanak eta jatorri 
atzerritarrekoak nabarmentzen dira, batez ere harreman intimoeneko eremuei 
dagokienez.

• Adiskidetasun-harremanei dagokienez, gizartearen gehiengoak dio 
jatorri atzerritarreko lagunak edo ezagunak dituela, eta lesbiana, gay 
edo bisexual dezente ezagutzen dituela. Era berean, hamar pertsonatik 
zazpik adierazi dute ez dutela ijitorik edo transik ezagutzen, ez eta 
halako pertsonekiko adiskidetasun-harremanik izan ere. 
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• Hezkuntza-esparruari erreparatzen badiogu, ikusiko dugu 
biztanleria, batez ere, ikastetxeetan talde sozial gutxituei eta gizarte-
desparekotasuneko egoeran daudenei lotutako errealitateei buruzko 
informazioa sartzearen alde agertzen dela, eta onarpen neurritsuena 
erlijio-aniztasuna sartzearen kasuan dela.

• Diskriminazioaren pertzepzioari dagokionez, gehienek ez dute 
identifikatzen diskriminazioa edo arrazakeria arazo garrantzitsuak 
direnik gizartean, baina gehienek uste dute Euskadin ez zaiela tratu 
bera ematen pertsona guztiei. Ildo horretan, bereziki nabarmengarria da 
lanpostu bat lortzean eta etxebizitza bat eskuratzean tratu desberdina 
hauteman ohi dela; izan ere, hamar pertsonatik ia zortzik uste dute 
desparekotasunak daudela bakoitzaren arabera. 

• Era berean, ezaugarri eta bizi-egoera askotarikoak dituzten pertsonen 
balizko lan-kontratazioari buruz galdetu zaienean, herritarren 
laurdenek adierazi dute saiatuko liratekeela ijitorik ez kontratatzen 
edo ez luketela ijitorik kontratatuko; gainera, hamar pertsonatik lauk 
adierazi dute ez saiatuko liratekeela etxebizitzarik ez alokatzen ezein 
ijitori edo ez lioketela etxebizitzarik alokatuko ezein ijitori.

Bestalde, nabarmentzekoa da, halaber, pertsona gehienek ez dakitela zertarako 
eskubidea duten diskriminazioa pairatuz gero, eta, gainera, ezagutza mugatua 
dutela halako egoerak salatzeko erakunde eta mekanismo instituzionalei buruz. 

Horrek ez du esan nahi gizarteak ontzat jotzen ez dituenik erakundeek 
berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren alde hainbat esparrutan egiten 
dituzten ahaleginak . Hein handiagoan ikusten da erakundeen ahaleginak 
nahikoak direla erlijio-aniztasunari, etorkinen eta desgaitasuna duten pertsonen 
integrazioari eta lesbiana, gay eta bisexualek pairatzen duten diskriminazioaren 
aurkako borrokari dagokienez. Haatik, ijitoen integrazioan eta indarkeria 
matxistaren aurkako borrokan oinarritutako ahalegin instituzionalak ez dira 
nahikotzat jotzen. 
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Ijitoei buruzko pertzepzioak, jarrerak eta sinesmenak
Ijitoei buruzko jarrerei eta sinesmenei dagokienez, oro har, gizartearen 
gehiengoak onartu eta salatu egiten du ijitoen aurkako diskriminazioa dagoela 
hainbat alderditan, baina, haatik, jarrera anbibalenteak ditu hainbat uste eta 
ideia estereotipaturen inguruan eta aditzera ematen du ez dela hain eroso 
sentitzen harreman- eta bizikidetza-esparru intimo eta gertuenekoetan. 

Hezkuntza-esparruari dagokionez, inkestatutako hamar pertsonatik zortzi 
Ijito Herriaren historia eta kultura hezkuntza-arloan sartzearen alde daude. 
Bestalde, gizartearen erdiak baino gehiagok ez du onartzen ikasle ijitoek 
eskoletako hezkuntza-maila jaisten dutenik; aitzitik, %  50en baino zertxobait 
gehiagoren ustez, «emakume ijitoek ikasketak gizonek baino lehenago utzi ohi 
dituzte». 

Lan-esparruari dagokionez, herritar gehien-gehienek uste dute ijitoek 
zailtasunak dituztela lana aurkitzeko, eta desparekotasunak jasan behar 
dituztela, lan-esparruan, lanpostu batean gora egiteko eta euren karrera 
profesionala garatzeko. Horrez gainera, % 40k baino gehiagok adierazi du bere 
ustez ijitoek ez dituztela gainerako pertsonen lan-kondizio berak. Ikuspegi 
sozial kritiko horrek kointziditu egiten du gutxiengoak izatearekin ijitoek «nahi 
ez dutelako ez dute lan egiten» delako sinesmenaren inguruko aurreiritziak, 
baina nabarmentzekoa da, halaber, biztanleriaren laurden batek ez duela horri 
buruzko abururik.

Oro har, nabarmentzekoa da ijitoak gainerako pertsonak baino matxistagotzat 
jotzeko estereotipoa existitzen dela oraindik ere, eta ijitoen kulturak emakume 
ijitoen garapen profesionala mugatzen duelako sinesmena zabalduta dago 
oraindik ere. Bestalde, nahiz eta gehienek uste duten ijitoek balio positiboak 
dituztela, hala nola adineko pertsonak errespetatzea eta familiaren garrantzia, 
hamar pertsonatik zazpik uste dute ijitoen kulturak talka egiten duela gizartearen 
gainerakoarekin.

Gehienek uste dute ijitoen integrazio-maila txikia dela, eta lehentasuna ematen 
diote ijitoen integrazio handiagoa lortzeko lan egitearen aldeko jarrerari, 
erakundeen eta gizarte osoaren inplikazioa izanik eta nola ijitoen hala gainerako 
herritarren ahalegin partekatuaren alde eginez. Izan ere, gehien-gehienak ados 
daude ideia honekin: ijitoak hobeto integratuko balira, gizarteak onura aterako 
luke. Gehiengoak uste du gizarteak ahalegin handiagoa egin beharko lukeela 
ijitoen integrazioaren, ohituren eta tradizioen alde. Hala, den-denek deritzote 
egungo bizikidetza hobetzeko ijitoen eta ijito ez direnen artean ahalegin 
partekatua egin behar dela. Alabaina, deigarria da inkestatutako pertsonen 
ia erdiek hau deritzotela: diskriminazioa justifikatuta dago, batzuetan, ijitoen 
jarrera eta portaerak ikusirik; horrek agerian uzten du Ijito Herria erruduntzat 
jotzen jarraitzen duen eta, gutxi-asko ezkutuan, erakunde-esparruari eta 
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gizarte-multzoari erantzukizuna kentzen dion oinarri soziokultural bat existitzen 
dela.

Bizikidetza- eta elkarrekintza-kasuei dagokienez, biztanle gehien-gehienek 
–hamarretik bederatzik baino gehiagok– adierazten dute ez dutela arazorik 
ijitoekin harremanetan egoteari dagokionez lan- eta hezkuntza-testuinguruan, 
ez ijitoek goragoko posizioa –zuzendaritzakoa– dutenean ez parekoa –lankidea 
edo ikaskidea– dutenean. Elkarbizitza-onarpenaren maila nabarmen jaisten da, 
alabaina, seme-alabentzat ijito adingabe asko dituen ikastetxe bat hautatzeari 
dagokionez – inkestatutako hamar pertsonatik ia lau saiatuko lirateke ez 
hautatzen halako ikastetxerik, edo ez lukete inolaz ere halakorik hautatuko. 
Azkenik, nabarmentzekoa da % 40k baino gutxiagok adierazi dutela ijito asko 
dituen auzo edo bloke berean bizitzea onartuko luketela; beste % 40,9, aldiz, 
saiatuko lirateke ijitoekin ez bizitzen, eta % 15,3 ez lirateke inolaz ere ijitoekin 
biziko. 

Hautemandako diskriminazioari dagokionez, eta modu espontaneoan 
betiere, ijitoa izatea aipatzen da, bigarren aukera gisa, pertsona bati tratu-
desparekotasuna jasotzeko arriskua dakarkion ezaugarri posible guztien artean 
(lehen aukera jatorri atzerritarrekoa izatea da); haatik, aukeratu beharreko 
ezaugarrien zerrenda itxi bat proposatzen denean, ijito izatea da, oro har, 
diskriminazio-kausa izateko arriskua dakarten ezaugarri pertsonalen arteko 
lehenengoa.

Inkestatutako pertsonen ustez, lanaren eta etxebizitzaren esparruetan jasaten 
dute ijitoek diskriminazio handiena. Era berean, nabarmentzekoa da eremu 
horietan bertan diskriminazio-jarreren adierazpen handia; izan ere, hamar 
pertsonatik ia hiruk adierazi dute prestakuntza eta esperientzia berdineko 
hainbat hautagairen artean saiatuko liratekeela ijitorik ez kontratatzen edo 
ez luketela ijitorik kontratatuko; aldiz, hamar pertsonatik lauk baino gehiagok 
aitortzen dute saiatuko liratekeela etxebizitzarik ez alokatzen ijito bati edo ez 
lioketela etxebizitzarik inolaz alokatuko ezein ijitori. 

Bizi izandako zeharkako diskriminazioari dagokionez, garrantzitsua da ez 
ahaztea biztanleriaren %  40k baino gehiagok ijitoren bati buruzko iruzkin 
negatiboak edo zurrumurruak entzun izan dituela, eta % 34k baino gehiagok, 
berriz, isekak, txantxak, txisteak, imitazioak edo antzekoak ikusi izan dituela. 
Gainera, adierazgarria da % 21,1ek ijitoen kontrako irainak ikusi izana, % 12,5ek 
mehatxuak eta % 10,7k eraso fisikoak.

Azkenik, gizarteari ijitoekiko sinpatiaz, tolerantzia pertsonalaren mailaz eta 
gizarteak oro har duen tolerantziaz galdetzen zaionean, balio ertainak edo 
txikiak ikusten dira. Hala, sinpatia-maila, 0tik 10era bitarteko eskala batean, 
5,79 puntukoa da batez beste; aitortutako tolerantzia pertsonala, berriz, 6,65 
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puntukoa da 10etik; gizarteari oro har esleitzen zaion batez besteko tolerantzia-
maila 5,3 puntukoa da.

Ijitoenganako irekitasunaren euskal indizea (2022) egin ondoren lortutako 
informazioaren azterketa sakonetik honako ondorio hauek atera daitezkeela 
uste dugu:

• Euskal biztanleriak ijitoei dagokienez dituen jarrera eta iritziak 
nabarmen hobetu daitezke. Datuak Ikuspegik egindako beste 
barometro batzuetan (jatorri atzerritarreko biztanleak, aniztasuna 
orokorrean, LGTBI pertsonak, etab.) lortutakoekin alderatuz gero, 
emaitza txarrenak lortu dituena da hori, tolerantzia eta inklusibotasun 
txikiagoko jarrerak adierazten baitituzte.

• Alabaina, zera iruditzen zaigu, adierazitako aburuak –eta horien azpiko 
iritziak eta jarrerak– partzialak direla beharbada (irudi subjektiboa, 
berdinkideen taldearen ispilu-irudia eta desiragarritasun soziala), eta 
hortaz, gizarteak ijitoekin lotuta dituen jarrerei dagokionez emandako 
irudia benetakoa baino hobexeagoa dela beharbada, zenbait gaitan 
behinik behin.

• Indize sintetiko bat sortu dugu, biztanleria osoak ijitoekin duen jarrera 
eta jokabidea laburbiltzen dituena. Ijitoenganako irekitasunaren 
euskal indizea (2022) izena jarri diogu, eta honako hauek neurtzen 
ditu: gizartearen jarrerak eta iritziek dituzten ijitoei dagokienez dituen 
irekitasun-maila eta tolerantzia-mailak. Indizea 0tik (jarrera itxi eta 
intoleranteenak) eta 100era (jarrera irekiagoak eta toleranteagoak) 
bitarteko puntuazioan oinarritzen da. Lehenengo urte honetan 54,36 
puntu lortu dira. 

• Indize horri esker, une jakin batean (galdeketaren unean) koka 
ditzakegu herritarrek ijitoei dagokienez dituzten jarrera eta iritziak, 
eta haien bilakaera ikusteko eta etorkizuneko aldaketak ikuskatzeko 
aukera ematen digu (denboran zeharreko hainbat neurketaren medioz).  

• EAEko aniztasunari buruzko barometroan (Neurtu 2022) jasotako 
datuek eta Ijitoenganako irekitasunaren euskal indizeak (2022) 
aukera ematen digute baieztatzeko alde estatistikoki esanguratsuak 
existitzen direla euskal gizarteko azpitaldeen jarreretan eta iritzietan. 
Nolanahi ere, ez dugu hauteman indize horretan puntuazio larriki 
baxuak dituen azpitalderik. Lortutako segmentu guztiak (hamahiru 
dira proposatutakoak) 44,18tik 62,68ra bitarteko puntu-balioetan 
mugitzen dira.



Laburpen exekutiboa 9

• Biztanleria bereizten duten eta jarrera toleranteagoak eta 
intoleranteagoak desberdintzen dituzten aldagai soziodemografiko 
batzuk hauteman ditugu; edonola ere, jada adierazi dugun bezala, 
intentsitatearekin lotuta daude desberdintasun horiek, eta ez, ordea, 
muturreko jarrerekin. Jarrera horiek ondoen iragartzen dituzten 
aldagaien artean, pertsonen adina nabarmendu nahi dugu lehenik 
eta behin (zenbat eta gazteago, orduan eta jarrera irekiagoak eta 
malguagoak), eta ideologia eta prestakuntza, berriz, bigarrenik.

• Hiru pertsona-talde dira bereiztekoak, dituzten iritzi eta jarreren arabera: 
lehenik, Talde Irekia (64,24 puntu), aztertutako alderdi guztietan jarrera 
onenak dituena (itzal asko daude talde horretan, halere); bigarrenik, 
Talde Anbibalentea (52,71 puntu), esparru pertsonalean, portaera-
esparruan, hezkuntza-esparruan eta integrazio-esparruan jarrera 
irekiak dituzten arren, ijitoen diskriminazioa esparru publikoan eta 
pribatuan aintzat hartzen ez duten pertsonez osatua; eta hirugarrenik, 
Talde Itxia (44,13 puntu), ijitoekin lotutako aurreiritzietan funtsatutako 
diskurtsoekin eta horien irudi sozialarekin zerikusia duten alderdietan 
oso balio txikiak dituelako nabarmentzen dena (horrek, agidanez, 
eragina du diskriminazio publikoa txikitzat jotzean eta ijitoekiko 
harremanaren portaera-alderdian oso puntuazio baxua lortzean).

Laburbilduz, inkestaren emaitzetan ijitoek jasaten duten diskriminazio-egoerari 
eta integrazio eskasari buruzko adostasun soziala ikusten da. Haatik, lekuak 
partekatzearekin eta elkarrekin bizitzearekin lotutako ideia estereotipatuek eta 
diskriminazio handiko jarrerek indarrean jarraitzen dutela ere ikusten dugu, 
bereziki, eremu intimoenetan, baina horietan ez ezik, etxebizitza- eta lan-
alorrean ere bai. Errealitate hori egiturazko romafobiaren nagusitasunarekin 
kointziditzen du, biztanleria osoa esparru estuetara mugatzen –eta, azken 
batean, kulturen arteko bizikidetza oztopatzen– baitu. 




