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SARRERA
Txosten hau Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia erakundeko kide diren
Lía González Estepak eta Oier Ochoa de Aspuru Gulinek egin dute, eta Irune
Ruiz Ciarreta izan da koordinatzailea. Ane Enzunza Gutiérrez Ermuko Udaleko
Immigrazio teknikariak eskatuta egin da, eta teknikari horrek ikerketa-prozesuan
parte hartu du, Udalak zeuzkan datuak eta informazioa eskuragarri jarri ditu eta
landa-lana egiteko kontaktuak kudeatu ditu.
Immigrazio Zerbitzua ohartu zen atzerritar jatorriko emakumeek lan-munduan
dituzten errealitate eta egoera anitzak sakonago ezagutzeko beharraz, horren
inguruan jarduteko eta hobetzeko ildoak proposatu ahal izateko. Azterlan honek
Ermuan bizi diren atzerritar jatorriko emakumeen egoera soziolaboralean jartzen
du arreta, bereziki, etxeko lanen eta zainketa-lanen sektorean aritzen diren
emakumeen errealitatean.
1620/2011 Errege Dekretuak1 familia-etxeko zerbitzuaren izaera bereziko lanharremana arautzen du; horren ondoren, 29/2012 Errege Lege Dekretuak2
hobekuntzak sartzen ditu, sektorea Sistema Berezi gisa kokatzen du Gizarte
Segurantzaren Araubide Orokorraren barruan.

1

1620/2011 Errege Dekretua, azaroaren 14koa, familia-etxeko zerbitzuaren lan izaera bereziaren gaineko harremana arautzeari buruzkoa.

2 29/2012 Errege Lege-dekretua, abenduaren 28koa, Etxeko Langileen Sistema Berezian kudeaketa eta babes soziala hobetzeko eta izaera
ekonomiko eta sozialeko beste neurri batzuk hartzekoa.
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Sistema berezi horrek esan nahi du etxeko lana erregularizatuta egiten duten
pertsonak, hau da, kontratua dutenak eta Gizarte Segurantzan alta emanda
daudenak, kotizatzen badute eta laneko baja hartzeko eskubidea badute ere, ez
daudela besteren konturako gainerako langileen egoera berdinean; izan ere, ez dute
langabezia-prestaziorako eskubiderik, eta kaleratu ahal dituzte enplegatzaileak
arrazoirik eman beharrik gabe –atzera egitea–.
Gaur egun, osasun-krisiak sortutako egoerari dagokionez, martxoaren 31ko
11/2020 Errege Lege Dekretuak (haren bidez, presazko neurri osagarriak hartzen
dira esparru sozial eta ekonomikoan, COVID-19ari aurre egiteko) ezarritakoaren
arabera, alarma-egoeraren aurretik Gizarte Segurantzako Araubide Orokorreko
Etxeko Langileen Sistema Berezian egon diren pertsonek aparteko sorospena jaso
dezakete, baldin eta pandemiaren ondorioz, aldi baterako eta beren borondatetik
kanpoko arrazoiengatik, kontratua amaitu bazaie edo zerbitzuak emateari utzi
badiote, erabat edo modu partzialean3.
Aurreko azterlan batzuek erakutsi duten bezala (esaterako, Egoera-diagnostikoa:
Euskal Autonomia Erkidegoko etxeko langileak eta estaltzen dituzten beharrizanak
txostena, Civersityk 2019an egindakoa)4, etxeko lanen eta zainketa-lanen sektorea
atzerritar jatorriko emakumeen laneko nitxo nagusietako bat da Euskadiko
Autonomia Erkidegoan eta Bizkaian. Azterlan horren arabera, 2017an, EAE osoan,
11.281 atzerritar inguru zeuden Gizarte Segurantzan etxeko langile gisa afiliatuta,
eta horietatik % 93,1 emakumeak dira. Are gehiago, 2014an, EAEn lan egiten zuten
atzerritar jatorriko emakume guztien % 50,2 etxeko lanen sektorean aritzen zen
(Ibidem).

Civersityk 2019an egindako txosten horretatik
ematen dituen datuetatik, interesgarria da
nabarmentzea Euskadiko etxeko langileen eta
zaintzaileen egoerari buruzko alderdi hauek:

3 Sònia Parella Rubiok, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko (UAB) Soziologiako saileko irakasle titularrak, etxeko lanez eta zainketa lanez
arduratzen diren langileen eskubideengatik borrokatzen diren elkarteen eskaerak eta presioak hartzen ari diren garrantzia aipatu du, Errege
Lege Dekretu hau indarrean jartzeari dagokionez. Izan ere, Espainiako Gobernuak hartutako martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuak
erregulatutako (COVID-19aren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko presako eta ezohiko neurriena), pandemiaren egoerari buruzko lehen
neurrien artean, ez da aldaketarik aurreikusten.
Ikusi: Rubio, Sònia. «El sector del trabajo del hogar y de cuidados en España en tiempos de COVID-19». 2020ko Immigrazioaren CIDOB urtekaria
(2021eko urtarrila), 102-114. orr. DOI: doi.org/10.24241/AnuarioCIDOBInmi.2020.102
4 Civersity. (2019). Egoera-diagnostikoa: Euskal Autonomia Erkidegoko etxeko langileak eta estaltzen dituzten beharrizanak. Euskal Herriko
Unibertsitatea. https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/noticia/osalan_not_newsletter2_hogar/eu_def/adjuntos/Estudio-diagnosticoempleadas-hogar-eu.pdf
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1. Ezkutuko enplegua Estatuan (1. grafikoa)
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Civersityk (2019) islatzen duen egoera orokorra kontuan hartuta, gure
azterlana Ermuko udal-esparrura mugatzen da, eta, aipatu den bezala,
emakume atzerritarren errealitateak eta egoerak hobeto ezagutu
nahi ditu, udalerri horretan gizarteratzeko eta laneratzeko dituzten
prozesu eta ibilbideei dagokienez.

Txostena honela dago egituratuta:

1. Lehenengo eta behin, azterlana gidatu duten helburuak (orokorrak eta
espezifikoak) azaltzen dira, bai eta helburuak lortzeko emandako urratsak
eta erabilitako bitarteko metodologikoak ere.

2. Jarraian, Ermuan bizi diren atzerritar jatorriko emakumeen egoeraren
ikuspegi orokorra eskaintzen da, eta arreta berezia jartzen da datu
soziodemografikoetan eta egoitza, administrazio, lan eta gizarte-babesaren
arloko datuetan. Atal hau egiteko, hainbat erakunde ofizialen datu
estatistikoak ustiatu ziren.

3. Hurrengo atalean, udalerrian dauden gizarte-babeserako mekanismoak
eta baliabideak lantzen dira, bai eta atzerritar jatorriko emakumeen
integrazio‑prozesuetako zailtasunak eta funtsezko baldintzak ere.
Horretarako, esku-hartze sozialeko zortzi profesionalei elkarrizketa egin
zitzaien.

4. Laugarren atalean, Ermuan bizi diren jatorri atzerritarreko emakumeen egoera
soziolaborala aurkezten da. Elkarrizketa sakonen eta eztabaida‑taldeen
bidez, kolektibo hori osatzen duten hainbat emakumeren ahotsa jartzen
dugu erdigunean, haien diskurtsoak ikusarazteko eta haien bizipenak eta
esperientziak partekatzeko.

5. Azkenik, bosgarren eta azken atalean, esku-hartze sozialeko profesionalekin
nahiz kontsultatutako atzerritar jatorriko emakumeekin egindako
dinamiketan bildu diren jarduera-proposamen zehatzen bilduma
aurkezten dugu.
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1
IKERKETAREN HELBURUAK
ETA METODOLOGIA
Azterlan honen helburu orokorra izan da Ermuan
bizi diren atzerritar jatorriko emakumeen errealitate
soziolaborala aztertzea. Horretarako, arreta
berezia jarri da etxeko langileen eta zaintzaileen
inguruabarretan, emakume horien behar
espezifikoak detektatu dira eta horren inguruan
jarduteko proposamenak egin dira.

Helburu orokor hori lortzeko, ikerketa sozial kuantitatiboa eta kualitatiboa uztartzen
dituen planteamendu metodologiko batetik abiatuta, helburu espezifiko batzuk
finkatu ditugu.
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Lehenik eta behin, testuinguru orokorreko esparru bat ezartzeko asmoz, izaera
kuantitatiboko sei helburu espezifiko zehaztu ditugu.

Helburu espezifiko kuantitatiboak
― Ermuko migrazio-fluxuen
testuinguruan kokatzea.

bilakaera

identifikatzea

eta

hurbileneko

― Ermuan jatorri eta/edo arbaso atzerritarrak dituzten emakumeen kopurua
eta haietatik etxeko zerbitzuan lan egiten dutenen kopurua ezagutzea.
― Aldagai soziodemografikoak aztertzea, hala nola adina, sexua edo jatorri
nagusiak, eta gertuko beste errealitate batzuekin alderatzeko analisia
egitea.
― Ermuan jatorri eta/edo arbaso atzerritarrak dituzten emakumeen ezaugarri
soziolaboralak identifikatzea.
― Ermuko barne-errealitatea deskribatzea, auzoetan edo zonaldeetan duen
egitura kontuan hartuta, ahal den guztietan.
― Gizarte- eta lan-errealitateari lotutako alderdiak (administratiboa eta
legezkoa, enplegua, prestazioak eskuratzea) estatistikoki aztertzea, baldin
eta udalerrirako daturik badago.

Bestalde, Ermuan atzerritar jatorriko emakumeen gizarte eta lan arloko errealitatean
murgiltzeko, lau helburu espezifiko kualitatibotan oinarritu gara.

Helburu espezifiko kualitatiboak
― Ermuan bizi diren atzerritar jatorriko emakumeen gizarteratzeari eta
laneratzeari buruzko prozesuak eta ibilbideak ezagutzea.
― Atzerritar jatorriko emakumeak gizarteratzeko eta laneratzeko zailtasun
nagusiak identifikatzea, etxeko lanen eta zainketa-lanen sektoreari lotutako
ahultasun espezifikoak daudela aitortuta.
― Atzerritar jatorriko emakumeen artean, laneratzeko eta lan-jarduera
garatzeko orduan, jatorri desberdinen artean egon daitezkeen aldeak
hautematea.
― Ermuan bizi diren atzerritar jatorriko emakumeak lan-merkatuan sartzea
errazteko eta egoera soziolaborala hobetzeko proposamenak biltzea, arreta
berezia jarriz etxeko lanen eta zainketa-lanen sektorearen errealitatean.

8

Etxeko langileak, zaintzaileak eta beste errealitate batzuk. Atzerritar jatorriko emakumeak Ermuan gizarteratu eta laneratzeari buruzko azterlana

Helburu orokorra eta ezarritako helburu espezifikoak lortzeko prozesu
metodologikoak bi fase ditu: bata, estatistikako analisia, eta, bestea, azterketa
kualitatiboa.

1. FASEA: Ermua udalerrian jatorri eta/edo arbaso atzerritarrak dituzten
emakumeen errealitateari buruzko estatistikako analisia
Estatistikako analisia egiteko, udalerriko biztanleria osoaren inguruko bigarren
mailako informazio-iturriak erabili ditugu, batez ere, atzerritar jatorriko biztanleriari
buruzko informazioa, eta Estatuan jaio arren gurasoek atzerriko nazionalitatea
duten biztanleei buruzkoa. Horretarako, Ermuko Udalak emandako biztanleen
erroldako datuez gain, beste estatistika-iturri ofizial batzuk erabili ditugu, hala nola
Estatistikako Institutu Nazionala (INE), Lanbide, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa
(SEPE) eta Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa.
Lortu dugun informazioaren bidez, funtsezko bost arlotan oinarritutako analisi
deskribatzaile bat egin dugu, helburu espezifiko kuantitatiboek ezartzen duten
eskemari jarraituz.
Datu soziodemografikoak: Atal honetan, Udalak berak eman eta
Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako erroldako datuak aztertu
dira. Zehazki, kolektiboaren bilakaerari eta ezaugarri soziodemografikoei
buruzko datuetan jarri da arreta, baita Ermuan bizi diren atzerritar jatorriko
emakumeen jatorrizko eremu eta herrialde nagusietan ere.
Bizitegia: Udal-erroldako datuen bidez, udalerrian bizi diren atzerritar
jatorriko emakumeen kokapena eta banaketa aztertu dira.
Administrazioa: Erroldako datuak erabiliz, atzerritar jatorriko emakumeen
Ermuan bizi izandako denbora eta nazionalizazio-prozesua aztertu dira.
Halaber, Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioaren
datuek ahalbidetu digute atzerritar jatorriko emakumeen kolektiboaren
erregularizazioa aztertzea.
Lana: SEPEk emandako datuetatik abiatuta, enplegua eskatzen duten
jatorri atzerritarreko emakumeen datuak aztertu dira, eta arreta berezia jarri
zaie nazionalitate nagusiei, nazionalitate horiek gehien eskatzen dituzten
sektoreei eta sinatutako lan-kontratuen bilakaerari.
Gizarte-babesa: Atal honetan, Lanbidek argitaratutako datuen bidez, Diru
Sarrerak Bermatzeko Errentaren (DSBE) titular diren atzerritar jatorriko
emakumeen datuak aztertu dira.
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2. FASEA: Esku-hartze sozialaren arloko profesionalen eta Ermuan bizi
diren atzerritar jatorriko emakumeen iritziak eta pertzepzioak
Ikerketa kualitatiboaren ikuspegitik, lehenik eta behin, elkarrizketa sakonak
egin ditugu esku-hartze sozialeko profesionalekin. Profesional horien lana,
hainbat formatutan eta askotariko ikuspegiekin, atzerritar jatorriko emakumeen
gizarteratzearekin eta laneratzearekin lotuta dago. Zortzi profesionali egin zaie
elkarrizketa –1. taula–.

1. TAULA. ELKARRIZKETATU DITUGUN PROFESIONALEN KODEAK ETA PROFILAK
KODEA5

PARTE-HARTZAILEAREN PROFILA

EHSL

Ermuko Emakumeen etxeko lan-orientatzailea

Ermuko Udaleko berdintasun teknikaria

Ermuko Udaleko gizarte-langilea

Ermua-Eibar Gurutze Gorriaren Enplegu Planaz arduratzen den psikologoa

Ermuko Enplegu Zentroko lan-orientatzailea

Ermuko Enplegu Zentroko prestakuntzako teknikaria

Ermuko Enplegu Zentroko lan-teknikaria

Ermuko Enplegu Zentroko administrari laguntzailea
Iturria: guk egina.

Sakoneko elkarrizketa horietan, gidoi bat erabili dugu galdera irekiekin,
elkarrizketatutako pertsonaren motibazio-, jarrera- eta proiekzio-alderdiak lantzeko
eta gaiari buruzko informazio zehatza lortzeko.

5
Elkarrizketatu dugun esku-hartze sozialeko profesional bakoitzari EHSL kode batekin identifikatzen dugu, eta, jarraian, batetik zortzira
bitarteko zenbaki bat (EHSL1, EHSL2...). Azterlanean zehar, profesional bakoitzak elkarrizketan adierazitako hitzez hitzeko aipamenak egingo
ditugunez, anonimotasuna errespetatzeko helburuarekin, ez da agertuko kasu bakoitzari emandako zenbakia.

10

Etxeko langileak, zaintzaileak eta beste errealitate batzuk. Atzerritar jatorriko emakumeak Ermuan gizarteratu eta laneratzeari buruzko azterlana

Elkarrizketa guztiak aurrez aurre egin ditugu, gomendatutako osasun-neurriak
bermatuz. Halaber, elkarrizketa horiek audioan grabatu ditugu, ondoren, edukia
errazago aztertzeko.
Profesionalekin elkarrizketa hauek egin ondoren, Ermuan bizi diren eta udalerrian
gizarteratzeko eta laneratzeko udal-zerbitzu eta -baliabideekin lotura duten
atzerritar jatorriko emakumeekin harremanetan jarri eta zuzenean kontsultatu
ditugu.
Kontsulta-prozesu hori ikerketa sozialeko bi teknikaren bidez garatu dugu:
eztabaida-taldea eta elkarrizketa sakona – 2. taula –.
Eztabaida-taldea sei eta hamar pertsona arteko talde-dinamika bat da, eta bilera
informal baten antzeko zerbait egiten da, gutxi gorabehera, bi ordukoa. Bertan,
dinamizatzaileikertzaileak galdera irekien edo gaien gidoi bat erabiltzen du.
Aurrez aurreko hiru eztabaida-talde egin dira guztira, eta bakoitzean sei emakumek
parte hartu dute.
Lehenengo taldean, magrebtar jatorriko emakumeek parte hartu dute; bigarrenean,
Saharaz hegoaldeko emakumeek, eta, hirugarrenean, latinoamerikar jatorriko
emakumeek.
Jatorriaz gain, beste faktore batzuk ere hartu ditugu kontuan, eta, horrela, taldeetan,
adin, egoera administratibo, gizarte- eta hezkuntza-maila eta jarduera-sektore
desberdineko emakumeek eta langabezian eta/edo lan bila dauden Ermuko
edozein auzotako emakumeek hartu dute parte.
Eztabaida-taldeekin batera, elkarrizketa sakonak egin ditugu udalerrian bizi diren eta
etxeko lanak eta zainketa-lanak egiten dituzten atzerritar jatorriko emakumeekin.
Emakume horiek, oro har, ordutegi- eta lan-bateraezintasunagatik, ez zuten aukerarik
taldeetan parte hartzera egokitzeko; bestalde, etxeko lanaren eta zainketa‑lanen
sektoreko langileak zirenez, ikasteko informazio pribilegiatua eskaintzeko moduan
zeuden.
Guztira bost elkarrizketa sakon egin genituen etxeko lanaren eta zainketa-lanen
sektorean lan egiten edo lan egin duten emakumeekin; haietatik, hiru elkarrizketa
aurrez aurre egin ditugu, eta bi, bideo-deien bidez.
Profesionalekin egindako elkarrizketen kasuan bezala, emakumeekin egindako
aurrez aurreko elkarrizketa eta eztabaida-talde guztietan osasun-neurriak bete
ziren. Halaber, talde eta elkarrizketa guztien (aurrez aurrekoak zein birtualak)
audioak grabatu ziren, gero transkripzioa egiteko eta aztertzeko.
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2. TAULA. ELKARRIZKETA ETA EZTABAIDA-TALDEETAN PARTE HARTU DUTEN EMAKUMEEN KODEAK ETA
PROFILAK
KODEA6

PARTE HARTZAILE(AR)EN PROFILA

ELZ1

Barneko zaintzaile gisa lan egiten duen emakume latinoamerikarra

ELZ2

Etxeko langile gisa esperientzia duen emakume latinoamerikarra

ELZ3

Etxeko langile gisa esperientzia duen Saharaz hegoaldeko emakumea

ELZ4

Barneko zaintzaile gisa lan egiten duen emakume latinoamerikarra

ELZ5

Barneko zaintzaile gisa lan egiten duen emakume latinoamerikarra

MET

Lehenengo eztabaida-taldea: magrebtar jatorriko sei emakume

SHET

Bigarren eztabaida-taldea: Saharaz hegoaldeko jatorriko sei emakume

LET

Hirugarren eztabaida-taldea: jatorri latinoamerikarreko sei emakume

Iturria: guk egina.

6 Eztabaida-taldeetan, parte hartzen duen emakume bakoitza identifikatzeko, beraren taldeari dagokion kode komuna ematen diogu (MET,
SHET edo LET), eta, horren ondoren, bat eta sei bitarteko zenbaki bat.
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2
ERMUA UDALERRIAN
JATORRI ETA/EDO ARBASO
ATZERRITARRAK DITUZTEN
EMAKUMEEI BURUZKO
ESTATISTIKAKO ANALISIA
Kapitulu honetan, Ermuko migrazioaren ikuspegi orokorra eskaintzen da, eta
udalerrian bizi diren atzerritar jatorriko emakumeen egoera zehatz-mehatz
deskribatzen da. Horretarako, Ermuko Udalaren 2021eko martxoko biztanleen
erroldako datuez gain, beste estatistika-iturri ofizial batzuk erabili ditugu, hala nola
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa (SEPE), Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua,
Estatistikako Institutu Nazionala (INE) eta Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta
Migrazio Ministerioa.
Datuen analisi kuantitatiboaren bidez, arreta jartzen dugu funtsezko bost arlotan.
Lehenik eta behin, udalerrian bizi diren atzerritar jatorriko biztanleen datu
soziodemografikoak (eta zehatzago, emakumeenak) aztertzen dira, haien eboluzioa,
eta banaketa, adina eta jaioterria ezagutzeko. Bigarrenik, erroldako datuak erabiliz,
atzerritar jatorriko emakumeen Ermuko auzoetan kokatzeko eta banatzeko
modua aztertzen da. Halaber, emakume atzerritarren administrazio-egoerari
eta nazionalizazio tasei buruzko datuak aztertzen dira, jatorrizko herrialdearen
arabera. Horren ondoren, SEPEk enpleguari buruz emandako datuetan oinarrituta,
emakume migratzaileen gizarte- eta lan-egoera aztertzen da. Azkenik, atzerritar
jatorriko emakumeek jasotzen dituzten prestazioen (Diru Sarrerak Bermatzeko
Errenta) datuak aztertzen dira.
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2.1. Datu soziodemografikoak
2021eko martxoan 15.853 pertsona zeuden Ermuan erroldatuta –3. taula–, eta
haietatik 1.468 pertsona, hau da, udalerriko biztanle guztien % 9,3, atzerrian
jaiotakoak ziren. 1998ko datuekin alderatuta, Ermuan bizi diren atzerritar jatorriko
pertsonen kopurua handitu da azken 23 urteetan, zehazki, 1.113 pertsona gehiago:
1998an, atzerritar jatorriko 355 pertsona bizi ziren udalerrian, eta gaur egun, berriz,
1.468. Horrekin batera, epealdi berean, Estatuan jaio eta Ermuan erroldatutako
pertsonen kopuruak behera egin du etengabe, zehazki, 2.594 pertsona gutxiago
dira 23 urteko epean.
3. TAULA. BIZTANLERIA OSOAREN, BERTAKOAREN ETA ATZERRITAR JATORRIKOAREN EBOLUZIOA
ERMUAN (ABSOLUTUAK ETA %), 1998-2021
BIZTANLERIA
OSOA

BERTAKO
BIZTANLERIA

JATORRI
ATZERRITARREKO
BIZTANLERIA

JATORRI
ATZERRITARRA %

1998

17.334

16.979

355

2,0

1999

17.260

16.896

364

2,1

2000

17.140

16.716

424

2,5

2001

17.011

16.546

465

2,7

2002

16.920

16.405

515

3,0

2003

16.735

16.177

558

3,3

2004

16.597

16.036

561

3,4

2005

16.449

15.849

600

3,6

2006

16.331

15.721

610

3,7

2007

16.262

15.565

697

4,3

2008

16.277

15.454

823

5,1

2009

16.252

15.327

925

5,7

2010

16.196

15.231

965

6,0

2011

16.274

15.216

1.058

6,5

2012

16.278

15.176

1.102

6,8

2013

16.247

15.118

1.129

6,9

2014

16.109

15.054

1.055

6,5

2015

16.048

14.998

1.050

6,5

2016

16.028

14.934

1.094

6,8

2017

15.951

14.821

1.130

7,1

2018

15.890

14.745

1.145

7,2

2019

15.880

14.611

1.269

8,0

2020

15.847

14.495

1.352

8,5

2021

15.853

14.385

1.468

9,3

Ald. 1998-2021

-1.481

-2.594

+ 1.113

+ 7,2

Iturria: guk egina, INEren eta udal-erroldaren datuak oinarri hartuta.
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Migrazio-fluxu horiek izan duten bilakaerari erreparatzen badiogu –3. grafikoa–,
azken bi hamarkadetan hiru fase edo une zehatz bereiz ditzakegu. Lehenengo
fasean, ekonomiaren oparoaldiarekin eta hedapenarekin batera, atzerritar jatorriko
pertsona asko eta asko etorri ziren udalerrira. Hala ere, atzeraldi ekonomikoa iritsi
zenean, etorreren erritmo hori moteltzen hasi zen, eta, krisiak EAEn gehien astindu
zuenean, behera egin zuen 2014tik 2015era erroldatutako atzerritar jatorriko
pertsonen kopuruak.
Adierazle ekonomikoak hobetzen hasi zirenean, berriz gora egin zuen atzerritar
jatorriko pertsonen etorrerak. Hasieran, igoera hori arina izan zen, baina ikusten da
indarra hartzen joan dela, bereziki 2019tik aurrera. Hala, interesgarria da ikustea,
COVID-19aren ondoriozko ezohiko testuingurua gorabehera (mugikortasunaren
murrizketa handiak daude), Ermuan atzerritar jatorriko pertsonen kopuruak gora
egiten jarraitu duela; zehazki, 116 pertsona gehiago 2020ko urtarrilaren 1etik
2021eko martxora bitartean7.
3. GRAFIKOA. ATZERRITAR JATORRIKO BIZTANLERIAREN EBOLUZIOA ERMUAN (ABSOLUTUAK ETA %),
1998-2021
10

9,3
8,5

9
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8
6,5

7
5,7

6

6,9

6,5

6,5

6,8

7,1

7,2

6,0

1.200
1.000
800

4,3

4
2,0

2,1

2,5

2,7

3,0

3,3

3,4

3,6

3,7

600
400

2

200

1
0

1.400

5,1

5

3

6,8

1.600

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Jatorri atzerritarreko biztanleria (ZK)

0

Jatorri atzerritarreko biztanleria (%)

Iturria: guk egina, INEren eta udal-erroldaren datuak oinarri hartuta.

4. grafikoak erakusten du atzerritar jatorriko pertsonen bilakaera Ermuan, generoan
arreta jarrita. Ikus dezakegun bezala, migrazio-fluxuak hasi zirenetik, udalerrian
atzerritar jatorriko pertsona gehienak gizonak izan dira. Ildo horretatik, Ermuko
datuak anomalia bat dira migrazio-fluxuek Bizkaian eta EAE osoan izan duten
bilakaeraren aldean; izan ere, Bizkaian eta EAE osoan emakumeak gehiengoa
izan dira.
7 Ermuko egoera erkidego osoarenarekin alderatuz gero, udalerrian erregistratutako datuak salbuespena dira. Estatistikako Institutu Nazionalak
argitaratutako erroldako behin-behineko datuek erakusten dutenez, 2020 eta 2021 bitartean, atzerritar jatorriko pertsonak Euskal Autonomia
Erkidegora —EAE aurrerantzean— iristeko erritmoa gelditu egin zen. Hala ere, Ermuaren kasuan, etorkinek iristen jarraitu zuten, pandemia-egoera
izan arren.
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Ermuko datuetara itzulita, ikusten da gizonen zein emakumeen etorrera-erritmoek
bilakaera paraleloa izan dutela urteetan zehar: 2013. urtera arte gora egin zuten,
atzeraldi ekonomikoaren bigarren fasean behera egin zuten, eta, 2018tik aurrera,
berriz ere gora egin dute.
4. GRAFIKOA. ATZERRITAR JATORRIKO BIZTANLERIAREN EBOLUZIOA ERMUAN, GENEROAREN ARABERA
(ABSOLUTUAK), 1998-2021

674

474

200 211

155 153
1998

1999

246

291

178 174
2000

2001

316

342 330 358 344

231 242
199 216

2002

Emakumeak

2003

2004

2005

266

2006

519

543

393
406 422
304

2007

581

610 616

477 492

513

564 572

719

595 609 599

491 478 499

521
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768

700
595
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349
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Iturria: guk egina, INEren eta udal-erroldaren datuak oinarri hartuta.

Aipatu ditugun EAEko migrazio-fluxuen arteko alde horiek azpimarratuz,
5. grafikoan alderatu egiten ditugu EAE osoko, Bizkaiko eta Durangaldeko udalerri
nagusietako (Durango, Amorebieta-Etxano eta Ermua bera) atzerritar jatorriko
biztanleei buruzko datuak.8
Grafiko honetan ikusten denez, alderatzen diren guneen artean, Ermuak dauka
atzerritar jatorriko biztanleen ehuneko txikiena (guztizkoaren % 8,5). Beste
muturrean, atzerritar jatorriko biztanleen ehuneko handiena Durangon dago
(% 11,2), ondoren, Amorebieta-Etxanon (% 11,0) eta EAEn (% 10,9).
Azterlan honen xede den biztanleriari dagokionez (atzerritar jatorriko emakumeak),
aurreko grafikoan aipatu dugun bezala, Ermurantz (eta Durangorantz ere bai)
doazen migrazio-fluxuen ezaugarri berezia fluxuen maskulinizazioa da; EAE osoan
eta Bizkaian, ordea, feminizazioa nabarmena da. EAEren eta Bizkaiaren kasuan,
atzerritar jatorriko emakumeen ehunekoa portzentaje orokorra baino apur bat
handiagoa da; Ermuan, berriz, etengabeko hazkundea izan arren, atzerritar jatorriko

8
Atal hau egiteko, Ermuko Udalak 2021eko martxoan emandako udal-erroldako datuak erabili dira. Hala ere, udalerri mailan 2021ean
eguneratutako daturik ez dagoenez, 2020. urteko datuak alderatu ditugu, horiek baitira Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) argitaratutako
azken udal-datuak.
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emakumeak udalerriko emakume guztien % 7,9 dira (atzerritar jatorriko biztanleria
osoaren % 8,5rekin alderatuta).
5. GRAFIKOA. ATZERRITAR JATORRIKO BIZTANLERIA ETA EMAKUMEAK EAEN, BIZKAIKO LURRALDE
HISTORIKOAN ETA DURANGALDEKO HERRI NAGUSIETAN (GUZTIZKOAREN %), 2020
Atzerritar jatorriaren %
biztanleria osoarekiko
11,2

10,9

10,3

Atzerritar jatorriko emakumeen %
emakume-kopuru osoarekiko
11,1

11,0

10,6

10,8

11,0

8,5

EAE

Bizkaia

Durango Amorebieta
-Etxano

Ermua

7,9

EAE

Bizkaia

Durango Amorebieta
-Etxano

Ermua

Iturria: geuk egina, INEren datuak oinarri hartuta.

Ermuko biztanleriaren generoaren araberako banaketari dagokionez, –6. grafikoa–
ikus dezakegu bertako biztanleen kopurua orekatuta dagoela, apur bat feminizatuta
badago ere –% 50,6 emakumeak eta % 49,4 gizonak–. Atzerritar jatorriko biztanleen
kasuan, alderantziz: atzerritar jatorriko biztanleen % 52,3 gizonak dira, eta % 47,7,
berriz, emakumeak.
6. GRAFIKOA. BERTAKO ETA ATZERRITAR JATORRIKO BIZTANLEAK ERMUAN, GENEROAREN ARABERA
(%), 2021

50,6

Bertakoak

Atzerritarrak

47,7

Emakumeak

49,4

52,3

Gizonak

Iturria: geuk egina, udal-erroldako datuak oinarri hartuta.

7. grafikoak Ermuan dauden bertako eta atzerritar jatorriko biztanleen
biztanleria‑piramideak islatzen ditu. Horien formaren arabera, ikus dezakegu
bertako biztanleriaren gehiengoak 45 urte edo gehiago dituela eta atzerritar
jatorriko biztanleek adin-tarte baxuagoak hartzen dituztela, nabarmen. Taldeka
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biltzen baditugu, ikus dezakegu atzerritar jatorriko biztanleen gehiengoa (% 55,6)
20 eta 44 urte bitarteko tartean dagoela. Alderatuta, bertako pertsonen ia bi herenek
45 urte edo gehiago dituzte (% 60,2).
Joera hori ez da soilik Ermuan antzematen, baizik eta Bizkai osoan eta EAEn
ere. Atzerritar jatorriko biztanleak euskal biztanleak baino nabarmen gazteagoak
dira. Datu horrek islatzen du pertsonen migratzeko arrazoi nagusietako bat: lana.
Atzerritar jatorriko biztanleak, oro har, gazteagoak dira eta lan egiten hasteko
adin‑tartean daude.
7. GRAFIKOA. BERTAKO ETA ATZERRITAR JATORRIKO BIZTANLEEN PIRAMIDEA, ERMUAN (%), 2021
Bertako biztanleria

Atzerritar jatorriko biztanleak

Emakumeak
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495

30-34

267

31

36
626

35-39

18 65-69
33

528

40-44

12

13

464

60-64

560

5

6

438

65-69

-400

Gizonak

85 urtetik gorakoak

366

-600

Emakumeak

0

50

100

Iturria: geuk egina, udal-erroldako datuak oinarri hartuta.

Udal-erroldak eskaintzen dizkigun datuetan sakonduz eta atzerrian jaiotako
biztanleen jatorri-eremuari eta herrialdeari buruzko datuak aintzat hartuz, 4. taulan
ikus dezakegu Ermuan Magreb dela jatorri-eremu nagusia (% 36,2), eta, ondoren,
antzeko kopuruarekin, Latinoamerika (% 34,9). Alde nabarmenagoarekin, Europar
Batasuneko estatu kideetatik (% 12,5), Saharaz hegoaldeko Afrikatik (% 9,3) eta
Pakistanetik (% 4,0) datozen biztanleak daude.
Datu horiek generoaren arabera bereizten baditugu, ikusiko dugu antzematen
genuen harreman hori nabarmen aldatzen dela. Modu horretan, nahiz eta gizonen
artean Magreb den oraindik jatorri-eremu nagusia (312 pertsona), emakume gehienak
Latinoamerikako herrialderen batean jaio dira (327 pertsona). Desberdintasun
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horren oinarrian arrazoi ekonomikoak daude, batez ere, jatorri‑eremu bakoitzak
euskal lan-merkatuan –eta ermuarrean– aurkitzen dituen aukerei lotuta.
4. TAULA. ATZERRITAR JATORRIKO BIZTANLEAK ERMUAN JATORRI-EREMUAREN ETA GENEROAREN
ARABERA (ABSOLUTUAK ETA %), 2021
GUZTIRA
ZK

%

EMAKUMEAK

GIZONAK

ZK

ZK

%

%

Europa guztira

200

13,6

83

41,5

117

58,5

EB 24

152

10,4

55

36,2

97

63,8

31

2,1

18

58,1

13

41,9

183

12,5

73

39,9

110

60,1

17

1,2

10

58,8

7

41,2

Afrika guztira

668

45,5

262

39,2

406

60,8

Magreb

532

36,2

220

41,4

312

58,6

Saharaz hegoaldeko
Afrika

136

9,3

42

30,9

94

69,1

Amerika guztira

515

35,1

328

63,7

187

36,3

AEB eta Kanada

3

0,2

1

33,3

2

66,7

512

34,9

327

63,9

185

36,1

Asia guztira

85

5,8

27

31,8

58

68,2

Txina

21

1,4

13

61,9

8

38,1

Pakistan

59

4,0

11

18,6

48

81,4

5

0,3

3

60,0

2

40,0

1.468

100,0

700

47,2

768

52,8

EB27ra handitzea
EB guztira
Europako gainontzeko
lurraldeak

Latinoamerika

Asiako gainontzeko
lurraldeak
Guztira

Iturria: geuk egina, udal-erroldako datuak oinarri hartuta.
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Atzerritar jatorriko emakumeei buruzko datuak eta haien bilakaera aztertzen
baditugu –8. grafikoa–, ikusiko dugu 2015 eta 2021 artean Latinoamerikako
emakumeen ehunekoa % 5,5 igo dela soilik bost urteko epean, eta udalerriko
atzerritar jatorriko emakume guztien % 46,7 direla. Latinoamerikak izandako
hazkunde nabarmenaren ondorioz, gainerako jatorriek, etorkin gehiago jaso arren,
atzerritar jatorriko pertsona guztien artean pisu erlatiboa galdu dute. Hori da,
besteak beste, Magrebeko emakumeen kasua; izan ere, 2015ean, 153 pertsona izan
eta 2021ean 220 izatera heldu diren arren, haien pisu erlatiboa % 0,6 jaitsi da.
8. GRAFIKOA. ATZERRITAR JATORRIKO EMAKUMEEN BILAKAERA ERMUAN JATORRI-EREMUAREN
ARABERA (%), 2015-2021
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10,4
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15,5
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30,7

32,0
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46,7

6,0

44,2

6,4

6,3

6,7
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Europako gainontzeko lurraldeak

Ipar Amerika

43,0

41,2
Latinoamerika

Txina
Pakistan
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Iturria: geuk egina, EINeko eta udal-erroldako datuak oinarri hartuta.

Erroldak, herriaz –edo jaiotza-eremuaz– gain, udalerrian erroldatuta dauden
pertsonen nazionalitateari buruzko informazioa ere jasotzen du9. grafikoan ikusten
dugunez, 2021eko martxoan, atzerritar jatorriko 700 bat emakume zeuden eta,
atzerritar nazionalitateko 5709. Atzerritar jatorriko eta nazionalitateko aldagaiak
sartzeko beharra atzerritar jatorriko biztanleak nazionalizatzeko prozesuaren
ondorioa da. Atzerritar jatorriko pertsona batek espainiar nazionalitatea eskuratzen
duenean, atzerritarren estatistiketatik desagertzen da, eta horrek migrazioen
fenomenoaren irudi nolabait distortsionatua eman dezake, nazionalitatearen
irizpidea –atzerritar jatorriko biztanleak– baino ez badugu aintzat hartzen. Hori
ekiditeko, gero eta gehiago egiten da jaiotza-herrialdearen alde. Horrela, atzerritar
jatorriko pertsona guztiak aztertu ahalko ditugu, espainiar zein atzerritar jatorria izan.

9 Ñabardura bat egin beharra dago, atzerritar nazionalitateko emakumeez ari garenean, atzerriko nazionalitatea duten Ermuan erroldatutako
emakume guztiez ari garela, horiek atzerriko herrialderen batean jaio zein ez. Zentzu horretan, hor sartzen ari gara Ermura heldu diren eta
beren jatorri-herrialdeko nazionalitatea mantentzen duten atzerritar jatorriko emakumeak, baina baita atzerriko arbasoak dituzten emakumeak,
atzerriko gurasoren bat duten bertako emakumeak edo nazionalitatea jarauntsi duten emakumeak ere (7. taulak eta 10. grafikoak kolektibo
horretan sakontzen dute).
Era berean, garrantzitsua da aipatzea Ermuan dauden atzerritar jatorriko eta nazionalitateko emakumeen arteko alderatze hori ezin dela
nahastu nazionalizazio-prozesuari dagozkion datuekin. Prozesu hori gertatzen da atzerritar jatorri eta nazionalitateko pertsona batek espainiar
nazionalitatea eskuratu eta “Administrazioa” atalean garatzen da (28-33. orr.)
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9. GRAFIKOA. ATZERRITAR JATORRIA ETA NAZIONALITATEA DUTEN EMAKUMEAK ERMUAN,
JATORRI‑EREMUEN ARABERA (ABSOLUTUAK), 2021
26

EB24

55
20

EB27ra handitzea

Europako gainontzeko lurraldeak

18
4
10
216

Magreb

220
45

Saharaz hegoaldeko Afrika

42
234

Latinoamerika

Txina

Pakistan

Asiako gainontzeko lurraldeak

Gainontzekoak

327
9
13
13
11
2
3
1
1

Guztira
Nazionalitatea

570
700

Jatorria

Iturria: geuk egina, udal-erroldako datuak oinarri hartuta.

Jaiotza-herrialdeka aztertuta –5. taula–, Ermuan erroldatuta zeuden atzerritar
jatorriko 700 emakumeetatik, 207 Marokotik zetozen, eta horrenbestez, Magrebeko
herrialdea da jatorrizko herrialde nagusia –emakume guztien % 29,6–. Herrialde
horren atzetik daude Nikaragua (% 11,9) eta Kolonbia (% 9,3). Hala, hiru jatorri
nagusiek udalerrian bizi diren atzerritar jatorriko emakumeen erdia baino zerbait
gehiago hartzen dute (% 50,7).
Erreferentziatzat herrialdeak bakarka hartu ordez, jatorrizko eskualdeak edo eremuak
hartzen baditugu, Latinoamerika nabarmentzen da oro har; izan ere, Marokoren
atzetik, atzerritar jatorriko emakumeen jatorri nagusietako zortzi Latinoamerikako
herrialdeak dira. Latinoamerikatik haratago, jatorrizko 14 herrialde nagusien artean,
Erkidegoko hiru herrialde daude —Portugal, Errumania eta Alemania—, Magrebeko
bat –Maroko, Saharaz hegoaldeko bat –Senegal– eta Asiako bat –Txina–.
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5. TAULA. ATZERRITAR JATORRIKO EMAKUMEEN JATORRI NAGUSIAK ERMUAN (ABSOLUTUAK ETA %),
2021
EMAKUMEAK
GUZTIRA

ATZERRITARRAK
GUZTIRA (%)

JATORRIAK
GUZTIRA

EMAKUMEAK
TOTALAREKIKO
(%)

207

29,6

496

41,7

Nikaragua

83

11,9

107

77,6

Kolonbia

65

9,3

123

52,8

Dominikar Errepublika

34

4,9

50

68,0

Brasil

33

4,7

49

67,3

Portugal

27

3,9

89

30,3

Venezuela

26

3,7

46

56,5

Kuba

19

2,7

27

70,4

Errumania

18

2,6

31

58,1

Senegal

18

2,6

87

20,7

Bolivia

16

2,3

28

57,1

Txina

13

1,9

21

61,9

Alemania

12

1,7

22

54,5

Argentina

12

1,7

20

60,0

Gainontzekoak

117

16,7

272

43,0

Guztira

700

100,0

1.468

47,7

Maroko

Iturria: geuk egina, udal-erroldako datuak oinarri hartuta.

Kolektiboen feminizazioari dagokionez, 6. taulan hiru agertoki ageri dira, jatorrizko
herrialdearen arabera10: gizonezkoen nagusitasun-gehiengoa, emakumezkoen
nagusitasun-gehiengoa eta bien arteko oreka. Emakumeen nagusitasun‑gehiengotzat
hartzen ditugu jatorri bateko barne-konposizioaren % 55,0 baino gehiago
emakumezkoak diren kasuak; orekatzat jotzen dugu, % 45 eta % 55 bitartean

10
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Taula hau egiteko, aintzat hartu dira soilik 10 pertsona baino gehiago hartzen dituzten jatorriei buruzko datuak.
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dagoenean; eta nagusitasun-gehiengo maskulinoa dagoela
emakumeen portzentajea % 45 baino txikiagoa denean.

esaten

dugu,

Hori aintzat hartuta, jatorririk feminizatuena Nikaragua da (% 77,6), gero, Kuba
(% 70,4), eta, horien atzetik, Ekuatore Ginea (% 70,0). Guztira, emakumezkoen
nagusitasun edo gehiengoa duten hamaika jatorrietatik, zortzi Latinoamerikakoak
dira, eta horrek islatzen du kolektiboaren feminizazio-maila. Aurkako muturrean
daude emakume gutxien ekartzen dituzten herrialdeak Pakistan (% 18,6) eta
Senegal (% 20,7); izan ere, Ermuan erroldatutako jatorri horietako hamar pertsonako,
soilik bi dira emakumeak.
6. TAULA. ATZERRITAR JATORRI NAGUSIEN FEMINIZAZIOAREN TIPOLOGIA ERMUAN (%), 2021
GIZONEZKOEN
NAGUSITASUNA ETA
GEHIENGOA [0-44,9]

OREKA [45-54,9]

EMAKUMEZKOEN NAGUSITASUNA
ETA GEHIENGOA [55-100]

Maroko

41,7

Alemania

54,5

Nikaragua

77,6

Aljeria

34,4

Kolonbia

52,8

Kuba

70,4

Portugal

30,3

Ermua

50,4

Ekuatore Ginea

70,0

Senegal

20,7

Atzerr. J. N.

47,7

Dominikar Errepublika

68,0

Pakistan

18,6

Frantzia

45,8

Brasil

67,3

Mali

45,5

Honduras

66,7

Ekuador

45,5

Txina

61,9

Argentina

60,0

Errumania

58,1

Bolivia

57,1

Venezuela

56,5

Iturria: geuk egina, udal-erroldako datuak oinarri hartuta.

Euskal ekonomiak —eta ermuarrak— hogeita batgarren mendearen lehen urteetan
izan zuen hazkunde ekonomikoaren ondorioz, immigrazio-gune bihurtu da, eta
horrek aldaketa nabariak ekarri ditu. Aldaketa horien artean, aipatuenetako bat
bigarren belaunaldiak deiturikoak agertzea izan da, hots, etxe migratzaile batean
jaio eta hazi diren atzerritar jatorriko pertsonen seme-alabak, gurasoen jaioterrian
jaio zein ez. Jarraian, Ermuan dauden atzerritar jatorriko arbasoak dituzten pertsonei
buruzko informazioa eskaintzen dugu. Hala eta guztiz ere, nabarmendu beharra
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dago udal-erroldak dituen mugak direla eta11, datu horiek kolektiboaren irudi
partziala ematen dutela. Hori dela eta aurkezten ditugun datuak kontuz tratatu
behar dira.
Edonola ere, 7. taulan ageri da nola banatzen diren atzerritar jatorriko arbasoak
dituzten pertsonak, generoaren eta adin-tarteen arabera. Hala, 2021eko martxoan,
Ermuan, Estatuan jaiotako baina atzerritar nazionalitatea zuten 168 pertsona
zeuden; horietatik 87 gizonak ziren, eta, 81 emakumeak. Azken horien kasuan,
ikus dezakegu erroldatutako 81 emakumeetatik, 69k 15 urte edo gutxiago zutela
–guztizkoaren % 85,2–; hori logikoa da Euskadira doazen migrazio-fluxuen berritasun
erlatiboaren ondorioz.
7. TAULA. ATZERRITAR JATORRIKO ARBASOAK DITUZTEN PERTSONAK, ERMUAN, GENEROAREN ETA
ADIN-TARTEEN ARABERA (ABSOLUTUAK), 2021
EMAKUMEAK

0-15

GIZONAK

GUZTIRA

69

77

146

16-24

6

5

11

25-44

5

4

9

45-64

1

1

2

65 edo gehiago

0

0

0

81

87

168

Guztira

Iturria: geuk egina, udal-erroldako datuak oinarri hartuta.

Nazionalitateari dagokionez –10. grafikoa–, atzerritar jatorriko arbasoak zituzten
emakume horien erdia baino gehiago marokoarrak ziren (% 53,1).
Datu horiek aztertzen baditugu, konturatuko gara Latinoamerikako arbasoak
dituzten emakumeak falta direla, udalerriko atzerritar jatorriko pertsonen
kolektiboan garrantzi handia duten arren. Hori egoera administratiboari dagokion
atalean sakonago aztertuko den arren (28-33 or.), hainbat akordioren ondorioz,
jatorri latinoamerikarreko pertsonek espainiar nazionalitatea lortzeko erraztasun
handiagoa dute. Hala, falta horrek zerikusia izan dezake aipatu ditugun erroldaren
mugekin, bereziki gurasoen eta seme-alaben arteko harremanak aztertzeko orduan.

11 Udal-erroldak ez du ematen erroldatutako pertsonei buruzko harreman filio-parentalari buruzko informaziorik. Horregatik, azterlan hau
egiteko, Estatuan jaiotako baina atzerriko nazionalitatea duten kasuak aztertu dira. Horrek mugak ditu; izan ere, gurasoei buruzko informazioa
ezin denez eduki, analisitik kanpo geratzen dira gurasoetako bat –edo biak– atzerriko herrialde batean jaio arren espainiar nazionalitatea lortu
duten kasuak.
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Era berean, hori migrazio-proiektuei lotuta ere egon daiteke. Latinoamerikako
pertsonen migrazio-fluxuen liderrak emakumeak izaten dira, zeinek bakarrik
migratzen duten, jatorrizko herrialdean uzten dituzten senideei eta seme‑alabei
dirua azkar bidaltzeko baliabide ekonomikoak lortzera bideratutako
migrazio‑proiektuekin. Bestalde, Afrikako herrialdeetatik eta/edo gehiengo
musulmana duten herrialdeetatik datozenen kasuan, hasiera batean, gizonak eta
emakumeak etorri ohi dira, oro har, birtaldekatuta iristen dira, eta familia-proiektu
baten bidez ezartzen dira hemen.
10. GRAFIKOA. ATZERRITAR JATORRIKO ARBASOAK DITUZTEN EMAKUMEEN NAZIONALITATE NAGUSIAK,
ERMUAN (%), 2021
53,1

18,5

6,2

Maroko

Portugal

4,9

4,9

4,9

Mali

Nigeria

Senegal

3,7

3,7

Errumania

Aljeria

Gainontzekoak

Iturria: geuk egina, udal-erroldako datuak oinarri hartuta.

2.2. Bizitegia
Datu soziodemografikoekin batera, udal-erroldako datuek erakusten digute ere
Ermuko biztanleek –eta, zehazki, atzerritar jatorriko biztanleek– finkatzeko dituzten
pautak.
Ermuko biztanle guztien eta atzerritar jatorriko biztanleen datuei erreparatzen
badiegu –8. taula–, ikus dezakegu atzerritar jatorriko biztanle gehien dituen auzoa
Santa Ana dela –biztanleria osoaren % 13,7–, eta, oso gertu, San Lorentzo auzoa
(% 13,6). Bi auzo horiez gain, San Antonio auzoa (% 11,7), Santiago taldea (% 11,0)
eta hirigunea (% 9,5) Ermuko batez besteko kopuruaren gainetik daude (% 9,3).
Aitzitik, San Pelaio eta Ongarai dira atzerritar jatorriko biztanle gutxien dituzten
auzoak (% 6,5 eta % 7,1, hurrenez hurren).
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Portzentajezko pisua alde batera utzita eta datu absolutuei dagokienez, hirigunea
(404) eta San Pelaio (316) dira atzerritar jatorriko pertsona gehien duten auzoak:
erroldatutako 300 pertsonatik gora.
8. TAULA. ATZERRITAR JATORRIKO BIZTANLEEN ETA BIZTANLERIA TOTALAREN BANAKETA AUZOEN
ARABERA ERMUAN (ABSOLUTUAK ETA %), 2021
GUZTIRA

ATZERRIKO
JAT. NAGUSIA

ATZERRIKO
JAT.
NAGUSIAREN
TASA

EMAKUMEAK

GIZONAK

EMAKUMEEN
%

Hirigunea

4.275

404

9,5

183

221

45,3

Santiago taldea

1.424

156

11,0

77

79

49,4

Ongarai

1.547

110

7,1

58

52

52,7

San Antonio

1.555

182

11,7

96

86

52,7

San Lorentzo

1.139

155

13,6

65

90

41,9

San Pelaio

4.857

316

6,5

153

163

48,4

Santa Ana

1.056

145

13,7

68

77

46,9

15.853

1.468

9,3

700

768

47,7

Ermua

Iturria: geuk egina, udal-erroldako datuak oinarri hartuta.

Datu horietan sakonduz, 1. mapak modu grafikoan erakusten du atzerritar jatorriko
emakumeek Ermuko auzo bakoitzeko emakume guztiekiko duten ehunekoa.
Kolore ilunagoz markatutako auzoak dira atzerritar jatorriko emakumeen kopuru
handiena dutenak.
Generoaren araberako analisia aplikatzean, Santa Anak jarraitzen du izaten
atzerritar jatorri handiena duen auzoa; bertan bizi diren emakume guztien % 13,2
atzerriko herrialderen batean jaio dira. Santa Ana auzoaren ondoren, San Antonio
da atzerritar jatorriko emakumeen ehuneko handiena duen auzoa (% 11,6). Horrek
aldaketa dakar udalerriaren irudi osoarekin alderatuta —datuak osorik aztertzean,
San Lorentzo zen bigarren auzoa ehunekoei dagokienez—.
Atzerritar jatorriko emakume gutxien dituzten auzoei dagokienez, udalerriko batez
bestekoaren azpitik daude (% 8,8) San Pelaio (% 6,3), Ongarai (% 7,3) eta hirigunea
(% 8,6).
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1 MAPA. ERMUKO AUZOAK ATZERRITAR JATORRIKO EMAKUMEEN KOPURUAREN ARABERA (%), 2021

Ermua %8,8
Santiago taldea %11,0
%13,2 Santa Ana
Ongarai %7,3

%8,6 Hirigunea

%11,1 San Lorentzo

San Pelayo %6,3

%11,6 San Antonio

Iturria: geuk egina, udal-erroldako datuak oinarri hartuta.

Auzoko emakume guztien ehunekotik haratago, 11. grafikoak aukera ematen
digu xehetasunez sakontzeko atzerritar jatorriko eta bertako emakumeak Ermuko
auzoen artean banatzeko moduaren inguruan. Horrela, bi multzotan finkatzeko
logikak alderatzen baditugu, horien arteko ezberdintasun batzuk ikusiko ditugu.
Bertako emakumeen zati handi bat San Pelaio auzoan bizi da (% 31,3), eta bertan
bizi diren atzerritar jatorriko emakumeen ehunekoa askoz txikiagoa da (% 21,9).
Atzerritar jatorriko emakumeak, berriz, auzo hauetan bizi dira gehienbat: hirigunea
(% 26,1), San Pelaio, San Antonio (% 13,7) eta Santiago taldea (% 11,0).

11. GRAFIKOA. BERTAKO ETA ATZERRITAR JATORRIKO EMAKUMEEN BANAKETA ERMUAN, AUZOEN
ARABERA (%), 2021
Bertakoak

Atzerritarrak

Santa Ana %6,1

%26,8 Hirigunea

San Pelayo
%31,3

San Pelayo
%21,9
%8,5 Santiago
taldea

San Lorentzo %7,1

Santa Ana %9,7

%10,1 Ongarai
%10,0 San Antonio

San Lorentzo
%9,3

%26,1 Hirigunea

%11,0
Santiago
taldea
%8,3 Ongarai
%13,7 San Antonio

Iturria: geuk egina, udal-erroldako datuak oinarri hartuta.
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2.3. Administrazioa
Atzerritar jatorriko emakumeen egoera administratiboa aztertzeko erregulartasuntasara jotzen dugu. Tasa hori indarrean dauden egoitza-baimenen proportzioaren
balioespena da, Bizkaian nazionalitateetako bakoitzean erroldatuta dauden pertsona
guztien kopurua kontuan hartuta, eta tasa hori Ermuan dauden nazionalitateei
aplikatuko diegu. Hori dela eta, datu horiek orientagarritzat jo behar ditugu.
Gure kalkuluen arabera, Ermuan erroldatuta dauden atzerritar jatorriko emakumeen
% 79,4 inguru egoera erregularrean daude –9. taula–. Nazionalitateen arabera,
nazionalitate gehienek erregulartasun-tasa handia dute. Zirkulazio libreko akordioen
ondorioz, Europar Batasuneko kide diren herrialdeetako emakume guztiak egoera
erregularrean daude. Bloke komunitarioarekin batera, beste nazionalitate batzuek
ere erregulartasun-tasa altua dute, hala nola Malik (% 88,8), Pakistanek (% 79,3),
Boliviak (% 77,2) eta Venezuelak (% 75,2).
Kontrako muturrean ikus dezakegu nazionalitate batzuetako biztanleen % 50
baino gutxiagok duela administrazio-egoera erregularra. Nazionalitate horien
artean, Nikaraguaren kasua nabarmentzen da, tasarik baxuenetako bat baitu –
guztizkoaren % 27,2–, eta, horren atzetik, Kolonbia dator (% 37,2). Bi jatorri horiek
dira gehien hazten ari direnak EAEn. Ondorioz, kolektibo horiek aldi baterako
irregulartasunegoera bizi dute, baina, denborarekin, murrizten ari da.

28

Etxeko langileak, zaintzaileak eta beste errealitate batzuk. Atzerritar jatorriko emakumeak Ermuan gizarteratu eta laneratzeari buruzko azterlana

9. TAULA. ERREGULARIZATUTAKO NAZIONALITATE NAGUSIETAKO ATZERRITAR JATORRIKO EMAKUMEEN
BALIOESPENA ERMUAN (ABSOLUTUAK), 2021
ERMUAN
ERROLDATUTAKO
ATZERRIKO
EMAKUMEAK

BIZKAIKO
ERREGULARTASUNTASA

ERMUAN
ERREGULARIZATUTAKO
ATZERRIKO EMAKUMEEN
BALIOESPENA

Portugal

24

100,0

24

Errumania

20

100,0

20

Mali

13

88,8

12

Pakistan

13

79,3

10

Bolivia

10

77,2

8

Venezuela

19

75,1

14

Dominikar
Errepublika

17

70,9

12

Senegal

20

70,3

14

Kuba

12

69,7

8

Aljeria

13

65,0

8

201

64,6

130

Brasil

26

63,9

17

Kolonbia

38

37,2

14

Nikaragua

80

27,2

22

570

79,4

453

Maroko

Guztira Ermuan

Iturria: geuk egina, Inklusio, Migrazio eta Gizarte Segurantzako Ministerioak eta udal-erroldak emandako datuak oinarri
hartuta.

Azken datuak aurreko urteetako –12. grafikoa– erregulartasunarekin alderatuta, bi
fase bereiz ditzakegu. Alde batetik, 2011 eta 2015 artean erregulartasuna nabarmen
handitu zen, % 92,9ra arte. Epe horretan zehar, 2015ean Ermuan bizi ziren atzerritar
jatorriko 10 emakumetik 9k egoera irregularra zuten. Egoera hori krisi ekonomikoaren
testuinguruan kokatu beharra dugu. Garai horretan, EAErako migrazio-fluxuek –eta,
ondorioz, Ermurakoak ere–, atzerapen nabarmena izan zuten. Bitartean, aurretik
udalerrian zeuden atzerritar jatorriko biztanleak administrazio‑prozesuetan sartzen
joan ziren beren egoera erregularizatzeko.
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Duela gutxi, migrazio-fluxuak berpiztu egin dira, eta, horren ondorioz, pertsona
berriak iritsi dira, zeintzuek oraingoz ezin izan duten beren administrazio-egoera
erregularizatu. Hori dela eta, azken sei urteetan zehar, egoera irregularra duten
atzerritar jatorriko pertsonen ehunekoak gora egin du; 2015ean % 7,1ekoa zen eta
2021ean, % 20,6.
12. GRAFIKOA. ERMUAN ERREGULARIZATUTAKO ATZERRITAR JATORRIKO BIZTANLEEN BALIOESPENA
(%), 2011-2021
20,6

79,4

2021

16,3

83,7

2019

9,2

90,8

2017

7,1

92,9

2015

17,3

82,7

2013

73,7

2011
Erregularizatuta

26,3
Erregularizatu gabe

Iturria: geuk egina, Inklusio, Migrazio eta Gizarte Segurantzako Ministerioak eta EINek emandako datuak oinarri hartuta.

Egoitza-baimena lortzeko baldintzetako bat —baita nazionalitate espainiarra ere—
denboraldi jakin batean zehar Estatuan jarraian bizi izana da. Udal-erroldak aukera
ematen digu atzerritar jatorriko emakumeek udalerrian erroldaturik daramaten
denbora aztertzeko. Alde horretatik, jarraian aurkezten ditugun datuak gutxi
gorabeherakotzat tratatu behar ditugu; izan ere, emakume horiek Ermuan igaro
duten denbora baino ez dute jasotzen, Estatuko beste udalerriren batean bizi izan
diren kontuan hartu gabe.
Erregelamenduaren arabera, atzerritar jatorriko pertsonek egoitza-baimena lor
dezakete errotze-arrazoiengatik —gizartekoa, lanekoa edo familiakoa—, hiru urtez
jarraian bertan bizi izan ondoren, bi urtez gutxienez urtebeteko lan-harremanak
izan ondoren, edo baldintza jakin batzuk bete ondoren. Hori kontuan hartuta, ikus
dezakegu Ermuan bizi diren atzerritar nazionalitatea duten emakume guztien
herena inguru udalerrian bizi izan direla –eta, hortaz, Estatuan– hiru urteko epean
baino denbora laburragoz –13. grafikoa–.
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13. GRAFIKOA. ATZERRITAR JATORRIKO EMAKUMEEK ERMUAN IZANDAKO BIZILEKU-DENBORA (%), 2021

10 baino gehiago. %19,3

%46,0. 3 urte baino gutxiago

5-10 urte. %20,2

3-5 urte. %14,6
Iturria: geuk egina, udal-erroldako datuak oinarri hartuta.

Lan- eta egoitza-baimena eskuratzearekin batera, atzerritar jatorriko biztanleentzako
funtsezko beste izapide bat nazionalitate espainiarra lortzea da, egoera
administratiboa behin betiko erregularizatzeko aukera ematen duena. Aipatu
bezala, atzerritar jatorriko pertsona batek nazionalitatea eskuratzen duenean,
atzerritartasun-estatistiketan aintzat hartzeari uzten zaio. Hala ere, nazionalitate
espainiarra lortu arren, oraindik ere atzerriko jaiotza-datuetan agertzen dira.
14. grafikoak islatzen du datu horiek Ermuko emakume egoiliarren arteko datuek
zer nolako bilakaera izan duten. Ikus daitekeenez, adierazle horiek antzeko bilakaera
izan zuten 2012-2013 urtera arte; izan ere, garai horretan, ekonomia-atzeraldiarekin
batera, bi prozesu paralelo gertatu ziren. Alde batetik, lanpostuak suntsitzeak eta
ekonomia gelditzeak atzerritar jatorriko biztanleak udalerrira iristea murriztu zuen.
Bestalde, migrazio-fluxuen garaien ondorioz, lehenengo urteetan udalerrira –edo
Estatura– iritsi ziren emakumeek espainiar nazionalitatea eskuratu eta desagertu
egin ziren atzerritar jatorriko biztanleen erregistrotik. Bi prozesu horiek aldi berean
gertatzeak ekarri zuen fase horretan bi taldeen arteko desberdintasunak areagotzea.
Ikus dezakegu atzerritar jatorriko emakumeen ehunekoak gora egin duela berriki,
baita atzerritar nazionalitateko emakumeen ehunekoak ere. Horrek esan nahi du
Ermurako fluxuak berriro aktibatu direla eta udalerrira iristen diren emakumeek
berriki migratu dutela —oraindik ez dutela lortu espainiar nazionalitatea—.
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14. GRAFIKOA. ATZERRITAR NAZIONALITATEKO ETA JATORRIKO EMAKUMEEN EHUNEKOAREN
BILAKAERA, ERMUAN (%), 1998-2018
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Iturria: geuk egina, EINeko eta udal-erroldako datuak oinarri hartuta.

Ermuko udal-erroldak eskaintzen dizkigun azken datuei erreparatzen badiegu,
ikusiko dugu, 2021eko martxoan, udalerrian erroldatuta dauden 700 atzerritar
jatorriko emakumeetako 211k lortu dutela espainiar nazionalitatea, guztien
% 30,1ek, alegia –10. taula–.
Jatorri nagusien arabera, Maroko da espainiar nazionalitatea lortu duten emakume
gehien (49 emakume) duen jatorria. Kopuru hori gorabehera, Ermuan erroldatutako
emakume marokoarren % 23,7 baino ez dira. Horrela, kopuru osoaren ordez
nazionalizazio-tasari erreparatzen badiogu, ikusiko dugu Dominikar Errepublika dela
nazionalizatutako emakume erroldatuen ehuneko altuena duen jatorria, emakume
horien erdia baino zerbait gehiago, alegia (% 55,9). Dominikar Errepublikaren
atzetik, Kolonbia da nazionalizazio-tasa altuena duen herrialdea (% 43,1). Horren
atzetik, Kuba (% 36,8), Venezuela (% 30,8) eta Portugal (% 29,6) datoz. Datu horiek
zehatzago aztertuz gero, ikusiko dugu, Portugalen izan ezik, nazionalizazio-tasa
altuena duten jatorri gehienak Latinoamerikako herrialdeak direla. Horrek lotura du
Latinoamerikako pertsonek nazionalitate espainiarra lortzeko erraztasun handiagoa
izatea eragiten duten akordio eta baldintza berezi batzuekin.
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Beste muturrean, nazionalizazio-tasa txikiena duten jatorri nagusiak Nikaragua
(% 6,0) eta Errumania (% 5,6) dira. Nikaraguatik datozen emakumeek ere Espainiako
nazionalitatea lortzeko erraztasunak dituzte. Hala ere, bertako emakumeak
berriki iritsi direnez, oraindik ez dute bete nazionalitatea lortzeko gutxieneko
egoitza-aldia. Errumaniari dagokionez, Europar Batasunaren Funtzionamenduari
buruzko Tratatuaren 21. artikuluak ezartzen du Europar Batasuneko kide diren
herrialdeetako pertsonen zirkulazio askatasuna dagoela. Egoera administratibo
erregularra badutenez, emakume horientzat ez da hain premiazkoa nazionalitatea
lortzea.
10. TAULA. JATORRI NAGUSIETAKO EMAKUMEEN NAZIONALIZAZIO-TASA ERMUAN (%), 2021
ATZERRIKO JAT.
NAGUSIA

Maroko

ESPAINIAR NAZION.
NAGUSIA

NAZIONALIZAZIOTASA

207

49

23,7

Nikaragua

83

5

6,0

Kolonbia

65

28

43,1

Dominikar Errepublika

34

19

55,9

Brasil

33

7

21,2

Portugal

27

8

29,6

Venezuela

26

8

30,8

Kuba

19

7

36,8

Errumania

18

1

5,6

Senegal

18

2

11,1

Gainontzekoak

170

77

45,3

Guztira

700

211

30,1

Iturria: geuk egina, udal-erroldako datuak oinarri hartuta.
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2.4. Lan-alderdia
11. taulan ikus daitekeenez, 2020ko abenduan 3.468 enplegu-eskatzaile zeuden
Ermuan, eta horietatik 858 langabezian zeuden. Nazionalitatearen arabera, enplegu
bila zebiltzan 3.468 pertsona horietatik, 262 inguruk atzerriko nazionalitatea zuten,
hau da, enplegu-eskatzaile guztien % 7,5ek.
Emakume atzerritarren egoerari dagokionez, emakume enplegu-eskatzaile
atzerritarren kopurua 110 zen abenduan, hau da, enplegu-eskatzaile atzerritar
guztien % 42,0. Emakume horien egoerari dagokionez, enplegua modu aktiboan
bilatzen zuten gehienak langabezian zeuden (76), baina, neurri txikiagoan bada
ere, enplegatuta egonda lan bila zebiltzanak ere bazeuden (34).

EMAKUMEAK (%)

EMAKUMEAK

GIZONAK

ATZERRITARRAK (%)

ATZERRIKO
NAZIONALITATEA

ESPAINIAKO
NAZIONALITATEA

GUZTIRA

11. TAULA. ENPLEGU-ESKATZAILEAK ERMUAN, NAZIONALITATEAREN ETA GENEROAREN ARABERA
(ABSOLUTUAK ETA %), 2020KO ABENDUA

Enplegu-eskatzaile
langabeak

858

712

146

17,0

70

76

52,1

Enplegu-eskatzaile
ez-langabeak

2.610

2.494

116

4,4

82

34

29,3

Guztizko enplegueskatzaileak

3.468

3.206

262

7,6

152

110

42,0

Iturria: geuk egina, EEZPko datuetatik abiatuta.

Nazionalitateen arabera, –15. grafikoa–, Ermuan enplegu bila zebiltzan emakume
atzerritarren erdiek –langabezian egon edo ez– Marokoko nazionalitatea zuten
(% 47,3). Ildo horretan, eta bi adierazle desberdin badira ere, ikus dezakegu enplegu
bila dabiltzan emakumeen artetik, emakume marokoarrak gainordezkatuta daudela
erroldan duten garrantziari dagokionez; beraz, horrek adieraz diezaguke laneratzeko
prozesuak zailagoak direla emakume horientzat gainerako kolektiboentzat baino.
Izan ere, marokoar jatorriko emakumeak udalerrian erroldatutako atzerritar jatorriko
emakumeen % 29,6 dira, baina ehuneko hori % 47,3raino igotzen da emakume
enplegu-eskatzaile atzerritarren kasuan.
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Marokoko nazionalitatea duten emakumeen ondoren, honako hauek dira emakume
enplegu-eskatzaile atzerritarren nazionalitate nagusiak: Errumania (% 8,2), Senegal
(% 6,4), Brasil (% 4,5) eta Kolonbia (% 4,5).
15. GRAFIKOA. EMAKUME ENPLEGU-ESKATZAILE ATZERRITARREN NAZIONALITATE NAGUSIAK ERMUAN
(%), 2020KO ABENDUA
Gainerakoak %10,9
Portugal %2,7
Pakistan %2,7
Dominikar Errepublika %2,7
Aljeria %2,7
%47,3 Maroko

Venezuela %3,6
Nikaragua %3,6
Kolonbia %4,5
Brasil %4,5
Senegal %6,4
%8,2 Errumania
Iturria: geuk egina, EEZPko datuetatik abiatuta.

EEZPko datuek eskaintzen dizkiguten alderdi garrantzitsuenetako bat enplegueskatzaileen prestakuntza-maila aztertzeko aukera da –16. grafikoa–. Horrela, ikus
dezakegu Ermuan langabezian dauden emakume enplegu-eskatzaile atzerritarren
hiru laurdenek lehen mailako ikasketak bakarrik zituztela edo ez zutela ikasketarik
egiaztatu (% 75,0). % 11,8k eginak zituen derrigorrezko bigarren hezkuntzako
ikasketak eta beste % 10,5ek Batxilergoari buruzko ikasketak edo baliokideak
egiaztatu zituen.
16. GRAFIKOA. LANGABEZIAN DAUDEN EMAKUME ENPLEGU-ESKATZAILE ATZERRITARREN
PRESTAKUNTZA-MAILA ERMUAN (%), 2020KO ABENDUA
%1,3 Erdi-mailako Lanbide Heziketa
%75,0 Lehen mailako ikasketak/Egiaztatu gabe

%10,5 Batxilergoa eta baliokideak

%11,8 Derrigorrezko bigarren hezkuntza
%1,3 Unibersitate-ikasketak
Iturria: geuk egina, EEZPko datuetatik abiatuta.

35

Etxeko langileak, zaintzaileak eta beste errealitate batzuk. Atzerritar jatorriko emakumeak Ermuan gizarteratu eta laneratzeari buruzko azterlana

Eskariaren antzinatasunari, hau da, eskaria egin zenetik igarotako denborari
erreparatzen badiogu, ikusiko dugu inskribatutako emakume atzerritar langabeen
% 42,1ek bi urte baino gehiago zeramatzala enplegu bila –17. grafikoa–. Emakume
horiei enplegu bila urtebete baino gehiago zeramatzaten emakumeen ehunekoa
gehitzen badiegu, ikusiko dugu langabezian dauden emakume atzerritarren erdiak
baino gehiago (% 56,6) iraupen luzeko langabeak zirela12. Bestalde, emakume
langabeen % 18,4k 3 hilabete baino gutxiago zeramatzan enplegua eskatzen.
17. GRAFIKOA. LANGABEZIAN DAUDEN EMAKUME ENPLEGU-ESKATZAILE ATZERRITARRAK ERMUAN,
ESKARIAREN ANTZINATASUNAREN ARABERA (%), 2020KO ABENDUA
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Iturria: geuk egina, EEZPko datuetatik abiatuta.

Enplegu-zerbitzu publikoetan inskribatzean, enplegu-eskatzaileek gehienez
ere sei okupazio desberdinetan eska dezakete lana. 18. grafikoan ikusten denez,
langabezian dauden emakume atzerritarren kasuan, gehien eskatzen den sektorea
garbiketako langileena da (% 20,4), ondoren, sukaldeko laguntzaileena (% 9,6) eta
etxeko enplegatuena (% 9,0).
Datu horiek arretaz aztertzen baditugu, ikusiko dugu langabezian dauden emakume
atzerritarrek gehien eskatzen dituzten sektoreak bat datozela tradizionalki oso
feminizatuak diren lanekin, zeinetan etorkinek lan-nitxoa aurkitu izan duten. Beraz,
berriro aipatu behar dugu aurretik adierazi dugun premia-efektua, hau da, etorkin
atzerritarrek euskal gizarteak asko eskatzen dituen eta gazte-profilak behar dituzten
postuak betetzen dituztela.

12
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Enplegu-eskatzaile gisa gutxienez 12 hilabetez segidan inskribatuta egon direnak hartzen dira iraupen luzeko langabetzat.
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18. GRAFIKOA. LANGABEZIAN DAUDEN EMAKUME ENPLEGU-ESKATZAILE ATZERRITARREK GEHIEN
ESKATZEN DITUZTEN SEKTOREAK ERMUAN (%), 2020KO ABENDUA

Garbiketako langileak

20,4

Sukaldeko laguntzaileak

9,6

Etxeko enplegatuak

9,0
6,8

Manufaktura-industrietako peoiak
Dendetako eta biltegietako saltzaileak

5,9

Erreminten fabrikazioko langileak, mekanikariak eta
doitzaileak, eredugileak, matrizegileak eta antzekoak

5,9

Laguntzaile pertsonalak edo lagun egiteko pertsonak

5,6

Etxez etxeko zaintza pertsonaleko langileak

5,3

Haur-zaintzaileak etxeetan
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Iturria: geuk egina, EEZPko datuetatik abiatuta.

19. eta 20. grafikoek lan-kontratuen bilakaerari eta banaketari buruzko informazioa
ematen dute. Alde batetik, azken lau urte hauetan zer bilakaera izan duten ikus
dezakegu. 2017. urtetik 2018. urtera bitarte, lan-kontratuen kopuruak gora egin
zuen nabarmen, 164 izatetik 210 izatera igaro baitziren. Alabaina, harrezkero,
zifra hori gutxitu egin da urtetik urtera. Izan ere, 2019. urtetik 2020. urtera bitarte,
emakume atzerritarrei –bai langabezian zeudenei, bai langabezian ez zeudenei–
egin zitzaizkien kontratuen kopurua 197 kontratu izateraino jaitsi zen.
Interesgarria da egiaztatzea COVID-19ak eragindako salbuespenezkotasun-egoera
gorabehera, kontratu kopurua oso gutxi jaitsi dela emakume atzerritarren artean.
Hau da, 2020an 2019an baino 7 kontratu gutxiago sinatu badira ere, horrek ez
du aldaketa garrantzitsua ekarri 2018. eta 2019. urteetan izandako jaitsierari
dagokionez, emakume atzerritarrei egindako kontratuen zifra 6 jaitsi baitzen urte
horietan.
Kontratu horiek sinatu diren sektoreei dagokienez, ikusten dugu 2020. urtean
sinatutako 197 kontratuetatik % 39,6 ospitaleko erizaintzako laguntzaileen
kontratuak izan direla. Sektore horren ondoren, kontratu gehien sinatu dituzten
sektoreak etxeko enpleguaren sektorea (% 17,3) eta garbiketa-sektorea (% 13,7)
izan dira. Hiru sektore horiek elkarrekin udalerrian 2020. urte osoan sinatu ziren
kontratu guztien bi heren baino gehiago zenbatzen dituzte (% 70,6).
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19.-20. GRAFIKOAK. EMAKUME ATZERRITARREI EGINDAKO LAN-KONTRATUEN BILAKAERA ETA
BANAKETA ERMUAN (ABSOLUTUAK ETA %), 2017-2020
Emakumeei egindako kontratu
kopurua, 2017-2020 (zk.)
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%13,7
Garbiketako
langileak

%17,3 Etxeko enplegatuak

Iturria: geuk egina, EEZPko datuetatik abiatuta.

2.5. Gizarte-babesa
Diru-sarrerak bermatzeko errenta edo DSBEa hileko prestazio ekonomiko bat da,
nahikoa baliabiderik ez duten pertsonen eta familien oinarrizko premiei erantzuteko.
Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak argitaratu dituen azken datuen arabera
(12. taulan jaso direnak), 2021eko urtarrilean DSBEa jasotzen zuten 358 titular
zeuden Ermuan. Pertsona horiei bizikidetza-unitatea13 osatzen duten gainerako
pertsonak batu beharko litzaizkieke, baina, ez datu hori ez dugu eskuragarri.
Jatorrien arabera, 358 pertsona horietatik, 200 inguru bertakoak ziren –guztizkoaren
% 55,9–; aitzitik, 158 inguru atzerriko herrialderen batean jaiotakoak ziren (% 44,1).
Emakumeen kasuan, 2021eko urtarrilean DSBEaren titularrak diren atzerritar
jatorriko 67 emakume zenbatu ziren, hau da, atzerritar jatorriko DSBE guztien
% 42,4. Datu hauek azken urte hauetan izan duten bilakaerari erreparatzen badiogu,
ikusiko dugu Ermuan DSBE baten titularrak diren atzerritar jatorriko emakumeen
kopurua 13 pertsonatan igo dela 2014ko abendutik 2021eko urtarrilera bitarte.
Hala eta guztiz ere, igoera hori ez da iraunkorra izan, baizik eta laguntza horren
titularrak diren emakumeen kopurua igo den eta jaitsi den aldiak tartekatu dira.
Hain zuzen ere, datuak urtez urte aztertzen baditugu, ikusiko dugu igoera handiena
2020ko urtarriletik 2021eko urtarrilera bitarte izan dela. COVID-19ak eragindako
osasun‑krisiarekin eta krisi soziolaboralarekin bat eginez, ikus dezakegu DSBE
baten titularrak diren emakumeen kopurua 21 kasutan igo dela.

13 DSBEa bizikidetza-unitateei ematen zaien laguntza ekonomiko bat da. Etxebizitza berean bizi diren eta ahaidetasun-erlazioren baten bidez
lotuta daudenak hartzen dira bizikidetza-unitatetzat. Jasotako laguntzaren zenbatekoa aldatu egiten da bizikidetza-unitate hori osatzen duten
kideen kopuruaren arabera. Nabarmendu behar da etxebizitza berean bizikidetza-unitate bat baino gehiago bizi daitezkeela.
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2014KO
ABE.

2015EKO
URT.

2016KO
URT.

2017KO
URT.

2018KO
URT.

2019KO
URT.

2020KO
URT.

2021EKO
URT.

2014-2021
DIF.

12. TAULA. DSBE BATEN TITULARRAK DIREN BERTAKOEN, ATZERRITAR JATORRIKOEN ETA ATZERRITAR
JATORRIKO EMAKUMEEN BILAKAERA ERMUAN (ABSOLUTUAK ETA %), 2014-2021

Guztizko
onuradurak

424

442

470

435

416

355

339

358

-66

Bertako
onuradunak

271

285

290

262

238

217

207

200

-71

Atzerritar jatorriko
onuradunak

153

157

180

173

178

138

132

158

5

Atzerritar
jatorrikoak (%)

36,1

35,5

38,3

39,8

42,8

38,9

38,9

44,1

8,0

Atzerritar jatorriko
emakume
onuradunak

54

52

63

57

66

60

46

67

13

Atzerritar jatorriko
emakumeak (%)

35,3

33,1

35,0

32,9

37,1

43,5

34,8

42,4

7,1

Iturria: geuk egina, Lanbideko datuetatik abiatuta.

DSBEen titulartasuna aztertzen badugu jatorria eta generoa kontuan hartuta,
ikusiko dugu desberdintasun handiak daudela jatorriaren arabera –21. grafikoa–.
Guztizkoaren ia bi heren izanik, bertako biztanleriaren artetik, emakumeak dira
DSBEaren titular gehienak (% 60,5). Bestalde, atzerritar jatorriko biztanleriaren
artetik, Ermuan DSBE baten titularrak diren pertsona gehienak gizonak dira:
guztizkoaren % 57,6. Udal-erroldako datuak aztertzean ikusi dugunez, Ermuranzko
migrazio-fluxuak oso maskulinizatuta egon dira, eta ikusten dugu DSBE baten
titularrak diren pertsonen artean ere ezaugarri horri eusten zaiola.
21. GRAFIKOA. DSBE BATEN TITULARRAK DIREN BERTAKOAK ETA ATZERRITAR JATORRIKOAK ERMUAN,
GENEROAREN ARABERA (%), 2021EKO URTARRILA

39,5

Bertakoa

60,5
57,6

Atzerritar jatorrikoa
47,5

Guztira
Gizonak

42,4
52,5
Emakumeak

Iturria: geuk egina, Lanbideko datuetatik abiatuta.
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Ermuan DSBE baten titularrak diren emakumeen artean jatorriaren arabera dauden
desberdintasunak azaltzen dira 22. grafikoan. Ikus daitekeen bezala, –eta maila
aldakorra bada ere– azken zortzi urte hauetan, laguntza horietakoren bat jasotzen
zuten emakume gehienak Estatuaren barnean jaiotakoak ziren eta titularren
herena atzerriko herrialderen batekoa zen.
Arreta berezia merezi dute azken urteko datuek. Ikus daitekeenez, atzerritar
jatorriko emakumeen portzentajezko garrantzia, DSBE baten titularrak direnen
artean, % 10,3 igo da 2020. urtetik 2021.urtera bitarte. Badirudi portzentajezko
igoera horrek, 11. taulan azaldu ditugun termino absolutuetako igoerarekin
batera, adierazten duela atzerritar jatorriko emakumeek gehiago pairatu dituztela
COVID‑19ak eta hurrengo krisi soziolaboralak eragindako ondorioak.
22. GRAFIKOA. DSBE BATEN TITULARRAK DIREN EMAKUMEEN BILAKAERA ERMUAN, JATORRIAREN
ARABERA (%), 2014-2021
64,4

2021eko urt.

35,6

74,7

2020ko urt.

25,3

2019ko urt.

70,9

29,1

2018ko urt.

70,3

29,7

2017ko urt.

74,9

25,1

2016ko urt.

73,6

26,4

2015eko urt.

77,7

22,3

2014ko abe.

76,4

23,6

Bertakoak

Atzerritar jatorrikoa

Iturria: geuk egina, Lanbideko datuetatik abiatuta.

Jatorrien arabera dauden desberdintasunei erreparatzen badiegu –13. taula–,
Ermuan DSBE baten titularrak diren atzerritar jatorriko 158 pertsonetatik % 50,0
magrebtar jatorrikoak dira –79 pertsona–. Magreben ondoren, Hego Amerikako
herrialderen batetik (% 22,2) eta Saharaz hegoaldeko Afrikatik (% 15,2) etorritako
biztanleriaren kasuak gailentzen dira. Horrela, hiru arlo nagusien artean, udalerrian
DSBE baten titularrak diren atzerritar jatorriko pertsona guztien % 87,3 osatzen
dute.
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Arreta emakumeengan jartzen badugu, esan dezakegu laguntza horietakoren
baten titularrak diren atzerritar jatorriko 67 emakume gehienak Latinoamerikako
herrialderen batean (% 46,3) edo Magreben (% 34,3) jaio direla. Era berean, Saharaz
hegoaldeko Afrikakoak ere ehuneko handi samar bat dira: % 10,414.
13. TAULA. DSBE BATEN TITULARRAK DIREN ATZERRITARRAK ETA ATZERRITAR JATORRIKOAK ERMUAN,
JATORRI-EREMUAREN ETA GENEROAREN ARABERA (ABSOLUTUAK ETA %), 2021EKO URTARRILA
ATZERRIKO
NAZIONALITATEA
GUZTIRA

ATZERRITAR JATORRIA

%

GUZTIRA

%

EMAKUMEAK

GIZONAK

EMAKUMEAK
(%)

Europar
Batasuna

<5

-

6

3,8

<5

<5

-

Europako
gainerako
herr.

<5

-

<5

-

<5

<5

-

Magreb

64

54,2

79

50,0

23

56

34,3

Saharaz
hegoaldeko
Afrika

29

24,6

24

15,2

7

17

10,4

9

7,6

35

22,2

31

4

46,3

Asia

10

8,5

9

5,7

0

9

0,0

Gainerakoak

<5

-

<5

-

<5

0

-

118

100,0

158

100,0

67

91

100,0

Hego
Amerika

Guztira

Iturria: geuk egina, Lanbideko datuetatik abiatuta.

14 Gainerako jatorrien kasuan, Lanbidek ez du informazio zehatzik ematen titularren kopurua bostetik beherakoa den kasuetarako. Horregatik,
datu horiek ez dira kontuan hartu azterketan.
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2.6. Ondorioak

Alderdi orokorra
2021eko martxoan, 15.853 pertsona inguru zeuden erroldatuta Ermuan;
horietatik 1.468 atzerrian jaioak ziren, hau da, guztizkoaren % 9,3. Udalerrian
bizi diren atzerritar jatorriko pertsonen kopurua nabarmen handitu da
azken bi hamarkadetan, 1998an 355 baitziren eta gaur egun, aldiz, 1.468.
Horrela, ikusten dugu atzerritar jatorriko biztanleriaren etorrera-erritmoak
oso lotuta daudela ekonomiaren egoerarekin. Hasieran, euskal ekonomiak
bizi zuen oparoaldiaren ondorioz, atzerritar jatorriko pertsonen kopuruak
gora egin zuen. Atzeraldi ekonomikoak eten egin zuen hazkunde hori,
eta urte batzuetan saldoa negatiboa izan zen. Adierazle ekonomikoak
hobetzearekin batera, fluxuak suspertzen hasi ziren 2015. urtetik aurretik.
Alde horretatik, deigarria da, nahiz eta COVID-19ak eguneroko alderdi
guztietan eragina izan, ez dirudiela atzerritar jatorriko pertsonen etorreran
eraginik duenik.
Generoaren arabera, migrazio-prozesu hau hasi zenetik, gizonak gehiengoa
izan dira udalerriranzko migrazio-fluxuen barnean, eta horrek esan nahi
du bereizketa bat dagoela migrazioa Bizkairantz nola garatu den edo EAE
osorantz nola garatu den kontuan hartzen badugu.
Emakumeen egoerari erreparatzen badiogu, esan behar dugu Ermuan bizi
diren atzerritar jatorriko 700 emakumeetatik, gehienak Latinoamerikako
herrialderen batean (327) edo Magrebkoren batean (220) jaio direla. Hain
zuzen ere, herrialde horien artetik Maroko da jatorrizko herrialde nagusia
(207); ondoren Nikaragua (83) eta Kolonbia (65) daude. Hiru herrialde
horiek elkarrekin udalerriko atzerritar jatorriko emakumeen erdia baino
gehiago zenbatzen dituzte.
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Bizitegi banaketa
Atzerritar jatorriko emakume horien bizitegi-banaketari dagokionez, ikus
dezakegu emakume horiek azpiordezkatuta daudela auzo batzuetan,
eta beste batzuetan, aldiz, gainordezkatuta. Esate baterako, Santa Ana da
atzerritar jatorriko emakumeen portzentajezko garrantzi handiena duen
auzoa; izan ere, auzo horretan bizi diren emakume guztietatik % 13,2
atzerriko herrialderen batean jaio dira. Santa Ana auzoaren ondoren,
San Antonio da atzerritar jatorriko emakumeen ehuneko handiena duen
bigarren auzoa: % 11,6.
Kontrako muturrean daude San Pelayo auzoa (% 6,3), Ongarai (% 7,3) eta
Herrigunea (% 8,6), guztiak Ermua osoko atzerritar jatorriko emakumeen
batez bestekotik behera baitaude (% 8,8).

Egoera administratiboa
Alderdi administratiboari dagokionez, egindako kalkuluaren arabera,
Ermuko emakume atzerritarren % 79,4 administrazio-egoera erregularrean
daude. Erregulartasun handiena Europar Batasuna osatzen duten
herrialderen batetik datozenek dute, baita Maliko nazionalitatea(% 88,8),
pakistandarra (% 79,3), boliviarra (% 77,5) edo venezuelarra (% 75,2)
dutenek ere. Aitzitik, gure kalkulua kontuan hartzen badugu, emakume
nikaraguarrak (% 27,2) eta kolonbiarrak (% 37,2) dira administrazio-egoera
ezegonkorrena dutenak.
Bi jatorri horien kasuan, emakumeak dira, neurri handi batean, migrazioprozesua hasten dutenak eta beren egoera erregularizatzen duten arte
ezegonkortasunaldi horren ondorioak pairatzen dituztenak. Egoera hori
oso urrun dago magrebtar jatorriko emakume gehienek bizi dutenetik,
emakume horiek beren senarrek berrelkartuta eta administrazio-egoera
erregularrean etortzen baitira. Saharaz hegoaldeko emakumeen artean bi
kasuak gertatzen dira: bidaia bakarrik hasten duten emakumeak daude
eta berrelkartzearen bitartez etortzen direnak. Beraz, bi migrazio-eredu
desberdin daude eta erregulartasun-egoera desberdinak sortzen dituzte.
Nazionalizazio-prozesuari dagokionez, Ermuan erroldatuta dauden
atzerritar jatorriko emakume guztietatik, 211 inguruk, hots, guztizkoaren
% 30,1ek, lortu dute Espainiako nazionalitatea. Horien artetik, gehienak
Marokon jaio dira (49), baina ezin ditugu ahaztu izapide hori egiteko garaian
Latinoamerikako emakumeek dituzten erraztasunak.

43

Etxeko langileak, zaintzaileak eta beste errealitate batzuk. Atzerritar jatorriko emakumeak Ermuan gizarteratu eta laneratzeari buruzko azterlana

Enplegua
Enpleguari dagokionez, Ermuan, 2020ko abenduan, 262 emakume
enplegu-eskatzaile atzerritar inguru zeuden; horietatik 146 langabezian
zeuden eta beste 116 emakumeek enplegua bilatzen zuten eta aldi berean
lan egiten zuten. Lehenengoen kasuan, % 42,4k bi urte baino gehiago
zeramatzan enplegu bila eta beste % 14,5ek urte batetik bi urtera bitarte
zeramatzan.
Emakume horien guztien artetik (langabezian zeudenak eta langabezian
ez zeudenak), erdiek inguru (% 47,3) Marokoko nazionalitatea zuten.
Datu horrek, erroldan duten garrantziari dagokionez duten aldearekin
batera, adierazten digu laneratzeko prozesuak zailagoak direla emakume
marokoarren artean gainerako emakume atzerritarren artean baino.
Azken urtean, Ermuan 197 kontratu sinatu zaizkie emakume atzerritarrei;
2019an baino 7 gutxiago. Eremuen arabera, eta COVID-19aren etorrerarekin
batera, kontratu gehienak ospitaleko erizaintzako laguntzaileenak (% 39,6),
etxeko langileenak (% 17,3) eta garbiketako langileenak (% 13,7) izan ziren.

Gizarte laguntzak
Azkenik, gizarte-laguntzei dagokienez, 2021eko urtarrilean DSBEa jasotzen
zuten atzerritar jatorriko 158 pertsona inguru zeuden Ermuan; horietatik
67 emakumeak ziren, hots, guztizkoaren % 42,4. Azken urtean, DSBE bat
jasotzen duten atzerritar jatorriko emakumeen kopurua handiagoa da: 11
pertsona gehiago. Aldi berean, DSBE baten titularrak diren emakumeen
artean, emakume atzerritarren portzentajezko garrantziak ere gora egin
du. Datu horietatik ondorioztatzen da atzerritar jatorriko emakumeak
bertako emakumeak baino egoera kalteberagoan daudela eta bertako
emakumeek neurri handiagoan pairatu dituztela pandemiaren ondorio
negatiboak.
Jatorriei dagokienez, Ermuan DSBE bat jasotzen duten atzerritar jatorriko
emakume guztietatik, % 46,3 Latinoamerikakoak dira, % 34,3 Magrebkoak
eta % 10,4 Saharaz hegoaldeko Afrikakoak.
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3
ESKU-HARTZE SOZIALA
ETA LAGUN-EGITEA
LANGILEEN IKUSPEGITIK
Atal hau esku-hartze sozialaren eremuarekin harremana duten eta ondorengo leku
hauetakoren batean lan egiten duten zortzi langilek partekatutako ekarpenetan
oinarritzen da: Udaleko Gizarte Zerbitzuak, Enplegu Zentroa, Ermuko Emakumearen
Etxea eta Eibar-Ermuko Gurutze Gorria.
Horien esperientzia eta eguneroko lana erreferentziatzat hartuta, zehaztu dugu
udalerrian eskuragarri dauden zer zerbitzu eta baliabidetara jotzen den gehien
Ermuan bizi diren atzerritar jatorriko emakumeei gizarteratzen eta laneratzen
laguntzeko; horrez gain, esku hartzeko prozesuetan dauden zailtasun eta
baldintzatzaile nagusiak adierazi dira eta etxeko lanen eta zaintza-lanen eremu
zehatza aipatu da. Azkenik, proposamen batzuk jaso ditugu esku-hartze soziala
indartzeko.

3.1. Udalerrian eskuragarri dauden zerbitzuak eta
baliabideak
Honako hauek dira esku-hartze sozialeko prozesuan eta Ermuko atzerritar jatorriko
emakumeei gizarteratzen eta laneratzen laguntzeko prozesuan behin eta berriz
erabiltzen direlako nabarmentzen diren udalerriko zerbitzuak eta baliabideak:
Helduen Hezkuntzako Ikastetxea (aurrerantzean, HHI); Enplegu Zentroa –Udaleko
Gizarte Politiken Arloari lotuta dagoena– eta Eibar-Ermuko Gurutze Gorriaren
Enpleguko eta lan-bitartekaritzako plana izeneko programa.
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Zerbitzu/baliabide horiek zuzenean eskura badaiteke ere, ohikoa da udaleko
zerbitzu publiko orokorragoek bideratuta eskuratzea, zehazki honako hauen
bitartez: Abiapuntu, sarrera-ate orokorra toki-administrazioarekin harremanetan
jartzeko eta edozein motatako izapideri hasiera emateko (erroldatzea, adibidez);
Udaleko Gizarte Zerbitzuak; Immigrazio Zerbitzua; eta, azkenik, Berdintasun
Zerbitzua, Ermuko Emakumearen Etxearekin lotura duena eta Jabekuntza Eskola.
Halaber, bideratzeak kontrako norabidean ere egin daitezke, hau da, espezifikoki
lanbide-prestakuntzara eta laneratzera bideratutako zerbitzu eta baliabideetatik
udaleko zerbitzu publiko orokorragoetara.

1. IRUDIA. ERMUAN ESKURAGARRI DAUDEN ZERBITZUAK ETA BALIABIDEAK ATZERRITAR JATORRIKO
EMAKUMEEI GIZARTERATZEN ETA LANERATZEN LAGUNTZEKO

Abiapuntu
Helduen Hezkuntza
(HH)

Enplegu Zentroa

Udaleko Gizarte
Zerbitzuak

Enplegu Plana Programa
(Gurutze Gorria)
Gizarte-kalteberatasuneko
egoeran dauden
emakumeentzako
prestakuntza eta
lan-aholkularitzarako zerbitzua

Immigrazio Zerbitzua

Berdintasuna

Iturria: guk geuk egina.

Abiapuntu: Esan dugun bezala, zerbitzu hau sarrera-ate orokorra da Udalarekin
harremanetan jartzeko eta edozein motatako administrazio-izapide hasteko,
esate baterako, erroldatzea. Informazioa ematen du zer beste zerbitzu eta bulego
publikotara jo behar den jakiteko.
Udaleko Gizarte Zerbitzuak: Gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren lehen
arreta‑maila dira. Ermuko herritar guztiak artatzera bideratuta daude eta
gizarte‑babeserako maila guztietara (prestazioak eta zerbitzuak) sartzeko atea dira.
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Immigrazioko Administrazio Unitatea: Immigrazioaren alorreko toki-politika
hedatzeaz arduratzen da eta lau helburu nagusi ditu: (1) etorkinei harrera
erraztea, atzerritartasunaren alorrean aholkatzeko ekintzekin eta baliabideak eta
programak eskuratzeari buruzko informazioa; (2) etorkinak gizarteratze-eremuetan
(prestakuntza, enplegua, hezkuntza, osasuna eta berdintasuna) sar daitezen
laguntzea, eremu bakoitzean jarduketa-programa desberdinak antolatuz; (3)
kulturarteko bizikidetza erraztuko duten eta estereotipoei eta jarrera xenofoboei
aurre egiten lagunduko duten baldintzak sortzea, eta (4) etorkinek gizartean parte
har dezaten sustatzea.
Berdintasunerako Administrazio Unitatea: Espezifikoki eta zeharka, berdintasunaren aldeko eta matxismoaren aurkako udal-politikak garatzea du helburu.
Espazio propioak eta Ermuko emakumeak ahalduntzeko espazioak sortu nahi ditu
Ermuko Emakumearen Etxearen eta Ahalduntze Eskolaren bitartez. Normalean
Udaleko Gizarte Zerbitzuekin harremanetan lan egiten du eta Immigraziozerbitzuarekin ere koordinatzen da, besteak beste. Lan-ildoetako bat kalteberatasunegoeran dauden emakumeei lanerako prestakuntza eta orientabidea ematea
da, baita familiei aholkularitza eta laguntza ematea ere kontziliazio-neurriak har
ditzaten, etxeko langileak eta zaintzaileak kontratatzea barne.
Enplegu Zentroa: Ermuko Udaleko Gizarte Politiken Arloko zati da. Enpleguaren
autobilaketara bideratuta dagoen lekua da. Horrela, baliabiderik ez duten pertsonek,
hala nola Interneteko konexioa, ordenagailua, inprimagailua edo softwareri
buruzko ezagutzak, zentro horretara joan daitezke eta beren kudeaketak egin
ditzakete zentroko langileen orientabidearekin eta aholkularitzarekin. Era berean,
prestakuntza-tailerrak eta -ikastaroak egiten dira, normalean Lanbideren eta Bizkaiko
Foru Aldundiaren finantzaketarekin lotuak (eta, beraz, erakunde horiek ezartzen
dituzten baldintzei eta betekizunei lotuta egongo dira) eta enplegatze‑agentzia
bat ere barne hartzen du. Bitartekaritza-prozesu guztiak kontratu bidez eta Gizarte
Segurantzan alta emanda kudeatzen dira beti.
Eibar-Ermuko Gurutze Gorriaren enpleguko eta lan-bitartekaritzako plana
izeneko programa: Gipuzkoako Foru Aldundiak diruz lagundutako programa
da, lanerako orientabidea eta bitartekaritza emateko. Gaur egun, ez dago soilik
etorkinei bideratuta. Lan-bitartekaritzari dagokionez, gaur egun zerbitzu-sektorean,
eta, zehazki, etxeko zaintzetan dago eskari handiena. Bitartekaritza-prozesu guztiak
kontratu bidez eta Gizarte Segurantzan alta emanda kudeatzen dira beti.
Helduen Hezkuntza Ikastetxea (HHI): Ermuko Helduen Hezkuntza Ikastetxeak,
Durangoko HHIren mendeko denak, honako hau eskaintzen du gaur egun: oinarrizko
prestakuntza eta gaztelaniaren ikaskuntza, Bigarren Hezkuntzako Graduatuaren
titulua lortzeko aukera, 25 urtetik gorakoak unibertsitatean sartzeko prestakuntza,
hizkuntzak (euskara, ingelesa eta frantsesa) eta informatika (hasierako maila, maila
ertaina eta multimedia maila). Bi modalitate ditu: presentziala eta urrunekoa.
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3.2. Zailtasunak eta funtsezko baldintzatzaileak
esku hartzeko prozesuetan
Gizarteratzeko eta laneratzeko Ermuan zer zerbitzu eta baliabide dauden eskuragarri
jakitea bezain garrantzitsua da kontuan izatea atzerritar jatorriko emakume guztiek
ezin dituztela beti erabili, ezta modu berean ere.
Administrazio-egoera erregularra (bizileku- eta lan-baimena) izatea ala ez izatea
da desberdintasunik argiena; izan ere, bizileku-baimenik eta lan-baimenik gabe
ezin da enplegu-poltsetan edo langile ofizialak aukeratzeko prozesuetan parte
hartu.
Administrazio-erregulartasuna lortu ondoren, hurrengo elementu bereizgarria
prestakuntza egiaztatua da. Gero eta ohikoagoa da enplegu bat lortzeko, lortu nahi
den lanpostuaren ezaugarriekin lotuta dauden gaitasunei buruzko prestakuntza edo
egiaztapena edukitzea betekizun gisa ezartzea, eta atzerritar jatorriko emakumeen
ikasketa- eta trebakuntza-maila askotarikoa bada ere, tituluak homologatzeko eta
esperientzia justifikatzeko zailtasuna (edo ezintasuna) elementu komuna da.
Bai administrazio-erregulartasuna, bai prestakuntzaren egiaztapena lortzea
prozesuen mende dago. Prozesu horietan hainbat alderdi daude, eta alderdi horiek
bidea eta aukerak baldintzatzen dituzte, modu nabarmenagoan eta lotuagoan edo
ez hain nabarmenean eta lotuan.
Lehenik eta behin, gaztelania ezagutzeak eta erabiltzeak15, ikasketa-mailekin eta
gaitasun digitalekin eta baliabide teknologikoekin batera, balantza okertzen dute
edozein izapideri edo prozesuri ekiteko garaian; are gehiago pandemia-egoera
dela-eta hartutako neurrien ondoren, neurri horiek harreman pertsonala izateko
aukerak murrizten baitituzte eta Internet bidezko prozedurei eta kudeaketei
ematen baitiete lehentasuna.
Esku-hartze sozialaren esparrutik, ildo horretan, eragozpentzat hartzen dituzte, alde
batetik, arreta indibidualizatua –egoera kaltegarrienak bizi dituzten eta oinarrizko
ikaskuntza-prozesuak garatu behar dituzten pertsonen inguruabarretara egokitua–
emateko denborarik ez izatea, eta, bestetik, baliabide teknikorik eta materialik ere
ez edukitzea hizkuntza-oztopoak eta eten digitalak kudeatzeko, zehazki, mailega
daitezkeen baliabide teknologiko nahikoa ez izatea, adibidez.

15 Kontsulta egin diegun langileen ikuspegitik, euskara ezagutzea eta erabiltzea dira erronka handienak, gizarteratze-prozesuen hasierako
faseekin ez ezik, lurraldean nolabaiteko egonkortasuna lortu duten pertsonen errealitatearekin ere lotzen baita.
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2. IRUDIA. ATZERRITAR JATORRIKO EMAKUMEAK GIZARTERATZEKO ETA LANERATZEKO PROZESUETAKO
ALDERDI ETA BALDINTZATZAILE NAGUSIAK

Xenofobia eta
arrazakeria

Kultura- eta familiabaldintzatzaileak
Klasismoa

Ordutegi-prestasuna
eta lekuz aldatzeko
prestasuna

Prestakuntza

Gaitasun digitalak
eta baliabide
teknologikoak

Prestakuntza
egiaztatua
Kontziliazioa
Bizileku-baimena
eta lan-baimena

Ikasketa-maila

Laguntza
informaleko sarea

Esperientzia
egiaztatua eta
«erreferentziak»

Sexismoa
Gaztelaniaren
ezagutza

Iturria: guk geuk egina.

Online ikastaroak ere egiten ditugu, eta mugikorrarekin egin ditzakete, baina askoz ere
zailagoa da. Kasu batzuetan, tabletak mailegatzen ditugu, baina zerbait mugatua da,
asko ere ez baititugu. Beraz, kontuan hartu beharko litzatekeen zerbait da. Izapideak edo
ikastaroak egin ahal izateko baliabide materialik ez dutenei [emakumeei], lehendabizi
erakutsi behar zaie nola egin behar dituzten eta gero proposatu behar zaie, baliabideak ez
badituzte, gai hori nola konpon dezakegun. (EHSL2)

Beraz, gaztelania ezagutzen ez duen, ikasketarik ez duen eta gaitasun digitalik eta
baliabide teknologikorik ez duen norbaitek gizarteratzeko eta laneratzeko garaian
aurrera egiteko eduki ditzakeen hasierako aukerak gizarte-babeserako sistematik
kanpo dituen laguntzen mende dago neurri handi batean, asoziazionismotik edo
harreman-saretik eta laguntza informaleko saretik hasita.
Atzerritar jatorriko emakumeen kolektiboaren barruan, ordutegi-prestasuna eta
lekuz aldatzeko aukera ere beren prozesuak nabarmen baldintzatzen dituzten
alderdiak dira, batez ere baliabide ekonomikorik (eta norberaren ibilgailurik) ez
dutelako, eta, beren kargura seme-alabak dituzten emakumeen kasuetan, (bereziki
eskolatu gabe badaude oraindik) familia- edo gizarte-laguntzaren sarerik ez izatea
zaintza-zereginak partekatzeko.
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Horrek ez du enplegagarritasunean soilik eragiten, baita Lanbidek, HHak edo
Ermuko udalerri barruko eta udalerritik kanpoko beste erakunde publiko batzuek
eskainitako prestakuntzak egiteko aukeretan ere, erakunde horiek, oro har, gaur
egun, ez baitute haurtzaindegi-zerbitzurik eskaintzen, ezta garraio-gastuak
ordaintzeko aukerarik ere, eta, era berean, ez baitituzte kontziliaziorako ordutegi
errazak ezartzen beti.
Gauzak proposatzen dizkiedanean, ni neu konturatzen naiz lau urteko haur bat duen eta
hemen bakarrik dagoen pertsona bati ari natzaiola zerbait proposatzen. Ezin izan du ezta
lagunik egin ere. Haurrekin norbait gelditzeko laguntzarik eta baliabiderik ez izate hori…
(EHSL4)
Eta muga ekonomikoak ere oso garrantzitsuak dira. Lau sos ditugunok ez baikara horretaz
jabetzen. Adibidez, litekeena da pertsona horrek ez edukitzea ikastaro hori egiteko
hemendik Bilbora egin behar duen bidaiak balio duen dirua, egunean bost euro baitira.
Eta hori muga bat da. (EHSL5)

Langile batzuek adierazi dute baliabideen eta udal-zerbitzu publikoen arteko
koordinazio-lanak handiagoa izan beharko lukeela, segurtasunez jakiteko
unean‑unean zer eskain dakiekeen eta zer ez atzerritar jatorriko emakumeei.
Nik ikusten dudana da, ikusten baduzu [atzerritar jatorriko emakumeek], adibidez,
kontziliazio-premiak dituztela eta haurtzaindegi bat behar dutela, seme-alabak dituztelako
edo dena delakoarengatik, batzuetan eskaintzen zaiela, udalaren bitartez edo programaren
bitartez, eta beste batzuetan ez. Orduan, zuk ez dakizu eskaini behar duzun ala ez, esan
behar duzun ala ez (…) Nik uste dut hor pixka bat falta zaigula argi edukitzea zer eskain
diezaiekegun. (EHSL6)
Baita ere gertatzen da oso sail hermetikoak garela. Orientabide-zerbitzuak eta
enplegu‑zentroak ez dute ukondoz ukondo lan egiten gizarte-zerbitzuekin edo
berdintasun‑sailarekin. (EHSL7)

Garrantzitsua da kontziliazioaren ondorioz edo baliabide ekonomikorik ez
edukitzearen ondorioz, ordutegi-prestasunik ez izateari eta lekuz aldatzeko
ezintasunari enplegua (erregularizatua edo ez) eta prestakuntza uztartzeko dagoen
zailtasuna gehitzea, betiere kontuan hartuta baliabide ekonomiko gutxi dituen eta
orokorrean laguntzarik ez duen kolektibo batek lehentasuna emango diola, ziurrenik,
epe laburrean diru-sarrerak eta mantenua emango dizkion jarduerari.
Pertsona batzuek trebatu nahi dute, baina unean uneko inguruabarrak direla medio, ezin
dute, lan egin behar dutelako. Eta esaten didate, ikastaro horiek egin nahiko lituzketela
esaten didate, baina une honetan lan egin behar dutela. Bestela, ezin izango baitituzte
fakturak ordaindu. Eta horrelaxe da. (EHSL2)

Ildo horretan, atzerritar jatorriko emakumeek lortzen dituzten lehen lanek ez dute
zerikusirik gizarteratzeko edo laneratzeko zirkuitu eta ibilbide ofizialekin, ekonomia
informalarekin baizik. Lan horiek ez daude onartuta administrazioan ezta legalki
ere; baina eginkizun erabakigarria betetzen dute atzerritar jatorriko emakume
askoren prozesuetan.
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Erregularizatuta ez dauden lanek aldi baterako mantenua ematen dute, eta, gainera,
esperientzia egiaztatua eta «erreferentziak» –kontratua duen lanpostu bat lortzen
eta ondoren Gizarte Segurantzan alta emanda egoten laguntzen dutenak– lortzeko
ohiko bidea dira atzerritar jatorriko emakumeak, dena delakoak, horretarako
ezarritako administrazio-betekizunak betetzea lortzen duenean.
«Ahoz ahokoak» asko funtzionatzen du Ermuan. Biztanleria maneiagarria duen herria
gara, ez baikara 17.000 biztanlera iristen eta guztiak oso eremu txikian mugitzen gara
(…) Eta norbait ezagutzen dutela esaten badiete galdetzeko esan diezaiekete, horrek
ere, agian, beste norbait ezagutu baitezake. Hor laneratze-prozesu bat gertatzen ari da,
gizarte‑zerbitzuetatik inondik ere igarotzen ez dena. Inondik ere ez. (EHSL1)

Errealitate hori bi ahoko arma bihurtzen da askotan; izan ere, «ateak ireki» ditzake,
baina, aldi berean, langilea egoera kalteberan kokatzen du, enpresaren edo
enplegatzailearen borondatearen mende geratzen baita.
Horrez gain, saihestezina da atzerritar jatorriko emakumeek joera xenofobo eta
arrazistekin, kalteberatasun ekonomikoko eta sozialeko egoerekin elkartzen
direnekin, (klase soziala) borrokatu behar izatea askotan. Hautaketa-prozesuak
dira egoera hori gehien ikusten den agertokietako bat. Elkarrizketa egin diogun
profesionaletako batek dioenez, atzerritar jatorriko emakumeak ez dira «lehen
aukera» izaten (EHSL3) eta prozesu askok erakusten dute bertako biztanleriari
lehentasuna ematen zaiola, nahiz eta ez den argi eta garbi adierazten edo idatziz
jasota geratzeko aukerarik ez dagoen.
Desberdintasun hori areagotu egiten da adibidez, emakume arrazializatuenen
kasuan, beren azalaren kolorearen arabera (atzerritar jatorriko emakume beltzekiko
gaitzespen handiagoa dago zuriekiko baino) eta beren janzkerarengatik bereizten
direnen eta, zehazki, hijaba eramanez komunitate musulmanaren zati gisa agerian
jartzen direnen kasuan.
Gogoan dut bizileku-baimena eta lan-baimena dituen eta beste probintzia batetik etorritako
emakume afrikar bat. Eta hemen asko kostatu zaio. Handia ere badelako, oso handia. Eta ez
zen erraza. Eta gero, egon den etxeetan [etxeko lanetako eta zaintza‑lanetako langile gisa
lanean] ondo moldatu da, baina hasieran zail samarra zen bere itxura fisikoarengatik. Gero
oso atsegina zen, baina, batzuetan, lehen inpresioak…, [familia enplegatzaileek] hasieran
beti esaten dizute ez dutela kanpoko inor sartzea nahi. Eta ni oso zakarra naiz, beren
bizilagunari edo beren familiako norbaiti deitzeko esaten diet eta gero hitz egingo dugula
berriro. Ni horretan ez naiz lotsatzen. Adinarekin eta ile urdinekin ez naiz batere lotsatzen.
Esaten diet ea nortzuk garen hemengoak eta zertaz ari diren. Eta pertsonak direla. Beraiek
«ulertzen didazu» esaten didate eta nik ezetz esaten diet, ez diedala ulertzen. (EHSL1)
Esaten didate ez dela beraiengatik, beren aitarengatik edo amarengatik dela. Urte asko
dituela eta ez duela haiek zapia ekartzea nahi. Eta orduan hasi behar duzu zeureganatzen
eta azaldu egin behar diezu. Baina azkenean ezetz esaten badizute, nik ezin ditut behartuta
sartu. (EHSL2)
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Era berean, sexismoarekin borrokatzeko behar gurutzatua ere kanpo geratzen;
izan ere, sexismoak, besteak beste, merkatu-hobi bereiziak eta desberdinak sortzen
ditu atzerritar jatorriko emakumeen eta gizonen artean. Gizonek aukera gehiago
dute enplegua lantegietan lortzeko; emakumeak, aldiz, nahiago izaten dira etxeko
lanetan eta zaintza-lanetan aritzeko edo garbiketa-zereginetarako, okerrago
ordainduta dauden eta prekarizatuagoak diren eremuetarako, alegia.
Logika horiek prestakuntza-ibilbideak gainditzen dituzte eta estuasunean jartzen
dituzte langileak; izan ere, langile horiek adierazi dute askotan aukeratu egin
behar izaten dutela bereizte-dinamika sexistak errepikatzearen edo epe laburrean
behintzat lana lortzeko aukera gutxi emango duten prestakuntza-prozesuak
gomendatzea arriskatzearen artean.
Batzuetan guk geuk ere galdetzen diegu, batez ere emakumeei, eremu soziosanitarioan
lan egingo ote luketen. Eta baietz esaten dizute. Baina, gero, haiekin hitz egiten duzunean
konturatzen zara nahiago izango luketela lantegi batean aritu. Ez dakit nola esan (…)
aurreiritzi asko ditugula. Emakumeak eremu soziosanitariora eta gizonak lantegira. (EHSL4)
Hain trebatuta dagoen emakume hori… nola du izena hona asko etortzen den horrek?
Mekanizazioko LH2 duena. Beno, ba emakume hori nazkatuta dago lantegi bakar batean
ere hartzen ez dutelako. Eta hemen izaten da lana lantegietan. Baina emakumea denez…
(…) Batzuetan antolatu ditugu espezialitateak eta emakumeak bultzatu ditugu parte har
dezaten. Lantegiko espezialitateak eta horrelakoak. Eta, gero, emakume batzuek epelak
esan izan dizkidate. «Honetan nahasi gaituzte eta orain ez gaitu inork ere hartzen» esan
izan didate, adibidez. (EHSL5)

Azkenik, esku-hartze sozialaren ustez, ikusten da atzerritar jatorriko emakume
batzuk gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideetatik bereziki urrun geratzen direla
beren inguruko familia-testuinguruari eta bikote-testuinguruari (heterosexuala)
lotutako baldintzatzaile kulturalen eta presioen ondorioz, dirudienez.
Familia beraiekin dago. Taldetan mugitzen direlako. Agian ez dutena da lan egiteko
helburu hori, ezta independente izatekoa ere. Hori beste gauza bat da (…) etortzen dira,
baina ez dakit lagunduta edo zelatatuta etortzen diren. Senarra etortzen da emakumea
atzean duela eta bien paperekin. Edo soilik emakumeen paperekin. (EHSL4)
Guretzat misterio bat dira. Ez baitakigu gauza handirik haiei buruz. Eta zer egiten
duten galdetzen diogu gure buruari, ez baitakigu. Batzuetan senarra etortzen da
langabezia‑txartela ekartzera emakumeen ordez. Eta emazteak etorri behar duela esaten
diogu. (EHSL5)
Inguruneak markatu egiten du. Eta, gainera, suposatzen dut eragiteko modu asko egongo
direla, baina ez dakit. Azken kasu hau oso argia izan zelako; senarrak ez zuen nahi [dena
delako emakumeak prestakuntza-ikastaro bat egitea]. Baina suposatzen dut emakumeei
presioa egiteko askoz ere zorrotzagoak diren modu asko egongo direla. (EHSL7)
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3.3. Atzerritar jatorriko emakumeen taldeak eta
profil soziolaboralak
Gizarteratzeko eta laneratzeko dauden zailtasunak eta baldintzatzaileak aztertu
ondoren, eskuratu ahal izan ditugun langileen esperientzietatik eta gogoetetatik
ondorioztatzen da hiru multzo handi bereiz daitezkeela Ermuan bizi diren atzerritar
jatorriko emakumeen artean, emakume horien gizarteratze- eta laneratze-maila eta
udalaren prestakuntza-zerbitzuarekin eta lan-zerbitzuarekin duten lotura kontuan
hartuta.
3. IRUDIA. ATZERRITAR JATORRIKO EMAKUMEEN TALDEAK ETA PROFILAK ERMUAN

Barneko
zaintzaileak

Ohiko langabezia-egoeran
dauden emakumeak

Zaintzaileak, garbitzaileak,
kontserba-fabriketako
langileak…

Iturria: guk geuk egina.

Barneko zaintzaileak
Adin ertaineko emakumeak izaten dira, zaintza informaleko lan-eremuan azkar
sartzen direnak, edozein administrazio-prozesu egin aurretik askotan. Horietako
asko bakarrik migratu dira eta diru-bidalketak egiten dizkiete beren jatorrizko
herrialdean jarraitzen duten ahaideei (orokorrean seme-alabei, baina baita gurasoei
ere). Helburu ekonomikoei ematen diete lehentasuna, integratzeko aukeraren, eta,
azken batean, Euskadin bizitza gozagarria izatearen aurretik; epe laburrean onura
ekonomiko handiagoak ekar diezazkieketen bideak hautatzen dituzte, nahiz eta
horrek beren ongizate psikosoziala eta fisikoa alde batera uztea edo arriskuan
jartzea ekarri (hainbat enplegu aldi berean egitea eta benetako atsedeneko
denborarik –egunak edo orduak– ia ez izatea, norberaren mantenuko gastuak
murriztea...). Zailtasun handiak dituzte prestakuntza-prozesuak aurrera eraman ahal
izateko eta gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbide ofizialak bete ahal izateko. Beren
ikasketa‑maila askotarikoa da, baina gehienek oinarrizko trebakuntza digitala dute
eta telefono mugikorra dute (baina ez dute ordenagailurik edo tabletarik). Jatorriari
dagokionez, emakume latinoamerikarrak nagusitzen dira, nahiz eta, adibidez,
Ekialdeko Europako emakume batzuk ere badauden.
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Zaintzaileak, garbitzaileak, kontserba-fabriketako langileak…
Adin desberdinetako emakumeak izaten dira (hogei urte baino zertxobait gehiagoko
gazteetatik hasita, berrogeita hamar urte inguruko edo gehiagoko, gutxi gorabehera,
emakumeekin amaitzeraino), normalean etxeko lanen eta garbiketa‑lanaren
eremuei lotutako enpleguen bitartez (orokorrean eremu prekarizatuak) sartzen dira
lan‑merkatuan. Batzuek seme‑alaba adingabeak dituzte beren kargura eta, doako
laguntzarako gizarte‑sarerik eta haurtzaindegi‑zerbitzurik ez dagoenez, zailtasunak
dituzte enplegua lortzeko eta prestakuntza‑prozesuak garatzeko. Erabiltzaile
ezagunak dira prestakuntzako eta enpleguko udal‑zerbitzuetan, eta ezbeharretara
egokitzeko, horiek gainditzeko eta modu autonomoan kudeatzeko duten gaitasuna
nabarmendu behar da. Emakume latinoamerikar gehienak sartzen dira talde honetan,
baita Saharaz hegoaldeko jatorria duten emakumeak, Ekialdeko Europako batzuk
eta familia‑sare txikia duten edo familia‑sarerik ez duten magrebtar jatorriko beste
batzuk ere. Emakume horiek gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideak baztertzen
edo bereizten dituzten elementuak ikasketa‑maila eta gaztelaniaren erabilera,
ordutegi‑prestasuna eta lekuz aldatzeko prestasuna (baliabide ekonomikoekin
oso lotuta dago) eta arrazializazio eta bereizkuntza kulturala dira. Lehenengo
taldearen kasuan bezala, emakume horiek oinarrizko trebakuntza digitala izaten
dute eta telefono mugikorra ere bai. Bereziki kasu bitxi gisa nabarmendu behar dira
lantegietan lan egiteko «jauzia egitea» lortzen duten emakumeenak; emakume
horiek gizarte‑sarea izaten dute, hainbat urte daramatzate Euskadin bizitzen,
prestakuntza egiaztatua dute eta baita lan‑esperientzia ere lurraldean.

Ohiko langabezia-egoeran dauden emakumeak
Emakume-talde horiei buruz dago informazio gutxien. Enplegu-eskatzaileentzat
ezarritako administrazio‑izapideak ohiko moduan egiten dituzte eta tresna digitalen
erabilerari eta horiekin lotura duten prozedurei buruzko ikaskuntzan parte hartzeko
joera dute. Noizean behin jotzen dute zerbitzuetara eta jarduera zehatzak egiteko
asmoz, eta jarrera positiboa eta atsegina izaten dute. Batzuek prestakuntza‑prozesuak
ere egiten dituzte HHIn. Beren bikotekidearekin eta seme‑alabekin batera
Ermuan bizi diren eta beren familia‑ingurunera eta herrikideetara mugatzen den
harreman‑ eta laguntza‑sare bat duten ama magrebtarrak izaten dira normalean.
Ildo horretan, bereizten dira atzerritar jatorriko beste emakume batzuek baino
autonomia indibidual gutxiago dutelako itxuraz, baita rol tradizional femeninoen
barruan gehiago sartzen direlako ere.
Azken profil hori ezin zaie magrebtar jatorriko emakume guztiei zabaldu, ezta
magrebtar jatorriko gurasoak dituzten emakume gazte gehienei ere. Emakume
horiek ere jotzen dute zerbitzuetara, Enplegu Zentrora, adibidez, baina bizi-gaitasun
eta -baldintzatzaile oso desberdinak dituzte, baita, bereziki, euskal gizartean eta
Ermuko errealitatean integrazio-maila nabarmen handiagoa ere.
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Langileen ikuspegitik ere bi elementu komun garrantzitsu nabarmentzen
dira, prestakuntza- eta enplegu-zerbitzuetara jotzen duten atzerritar jatorriko
emakumeen ezaugarri direnak oro har. Honako hauek dira:
― Indar pertsonal handia, jarrera positiboa eta sortzen diren kontrako
inguruabarretara eta zailtasunetara egokitzeko gaitasuna.
― Atzerritar jatorriko emakumeen artean, herrikideak izan gabe ere, elkarri
laguntzeko aurretiko jarrera.

3.4. Etxeko lanak eta zaintza
Etxeko lanen eta zaintzen sektorea ekonomia informalari eta administrazio-egoera
irregularrean dauden atzerritar jatorriko emakumeen lan-jarduerari oso lotuta dago
gaur egun. Esparru horretan, mendekotasun-egoeran dauden adinekoak zaintzeko
zereginen eremuak hartzen duen garrantzia nabarmendu behar da.
Ermuko udalerrian, zehazki, mendekotasunaren balorazioa aitortuta duten
pertsonen kolektibo handia bizi da. 2021eko martxoan eskuragarri zeuden Udaleko
Gizarte Zerbitzuen datuen arabera, Mendekotasunaren Legea indarrean jarri
zenetik16, Ermuko mila eta bostehun pertsona inguruk jo dute, gutxi gorabehera,
bulego honetara Bizkaiko Foru Aldundiaren balorazioa eskatzeko.
Mendekotasun-egoera (moderatua, larria edo handia, graduaren arabera) aitortu
ondoren, egoera desberdinak egon daitezke. Litekeena da pertsona egoitza-baliabide
batean sartzea edo familia-inguruneak zaintza-lan guztiak bere gain hartzeko
aukerari heltzea; litekeena da, halaber, Eguneko Zentro batera jotzea (lanegunak
diren astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 18:00etara, eskaintzen ditu zaintzak)
eta familia-inguruneko edo kanpoko zaintzaile bat edukitzea arratsaldeetan eta
gauetan, asteburuetan edo jaiegunetan; edo litekeena da Etxez Etxeko Laguntza
Zerbitzua (EELZ) –egunean gehienez ere hiru orduko arreta (jaiegunak ez diren
astelehenetatik ostiraletara) eskaintzen duena– eskatzea.
Alabaina, mendekotasuna duen pertsonak beste pertsona batek artatzea behar
badu eguneko ia hogeita lau orduetan, eta egoitza-baliabidea eta familia‑inguruneak
zaintza-lan guztiak bere gain hartzeko aukera alde batera utzi badira, barneko
zaintzaile bat hartzeko aukera sortzen da askotan.
Familia-ingurunetik kanpoko zaintzaile bat (kanpokoa edo barnekoa) edukitzeko
asmoa gizarte-zerbitzuetara bideratzen denean, bulego horrek bi aukera

16

39/2006 Legea, abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustatzeari eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.
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proposatzen ditu: alde batetik, Enplegu Bulegora jotzea eta eskaintza bat
argitaratzea, eta, bestetik, Gurutze Gorriaren Lan-bitartekaritzako Enplegu Plana
izeneko Programarekin harremanetan jartzea. Baina litekeena da bi bide horietako
bakar batek ere balio ez izatea epe laburrean hautagai bat aurkitzeko, bereziki
barneko zaintzaile bat eskatzen bada.
Nahiz eta batez ere etxeko lanetan eta zaintza-lanetan diharduten atzerritar
jatorriko emakumeen kolektibo bat dagoen Ermuan, eskaria handia denez, ez da
erraza bizileku- eta lan-baimena dituzten eta enplegua aktiboki bila ari diren
atzerritar jatorriko emakumeak aurkitzea. Horixe da, hain zuen zere, Enplegu
Bulegoak eta Gurutze Gorriak sarrera eman diezaioketen profila –halako eskaria
dago, ezen emakume guztiak lanean ari direla (EHSL3)–.
Egoera horren aurrean, bitartekaritza-zirkuitu ofizialetik kanpo, beren egoera
oraindik erregularizatu ezin izan duten emakumeekin harremanetan jartzea izaten
da aukera. Ermua biztanle asko ez dituen udalerria izateak informazio-fluxua
errazten du, baita ildo horretan harreman zuzena erraz samar izateko aukera ere.

Horrela, Ermura iritsi berriak diren emakume etorkinak «azkar» laneratzeko bide
bat mendekotasun-egoeran dauden adinekoen kanpoko edo barruko zaintzaile gisa
lan egitea da. Baina, beste behin ere, bide hori ezin dute berdin eskuratu guztiek.
Enplegatzaileek, mendekotasun-egoeran dagoen pertsonaren ahaideek normalean, nahiago izaten dituzte latinoamerikar jatorriko emakume etorkinak.
Hizkuntzarekiko hurbiltasunak eta emakume latinoamerikarren kolektiboari
esleitzen zaizkien gizarte-trebetasunek, zaintzaile goxo eta enpatiko gisa, dute
eragina horretan.
Gizarte-trebetasunengatik eta hizkuntzarengatik. Latindar baten profila oso maitekorra
izatea da. Baita hitz egiteko moduarengatik ere. Ez dakit ondo azaltzen ari naizen, baina
hortik doa. Ez dute zertan maitekorragoak izan, baina hitz egiten duten moduarengatik
bakarrik halakoxeak dira guretzat. (EHSL3)

Bestalde, azal beltza duten eta hijaba erabiltzen duten emakumeekiko erreparoek
diskriminatu egiten dute. Familiek, batzuetan, norberarenak balira bezala
azaltzen dituzte erreparoak eta beste batzuetan mendekotasun-egoeran dagoen
pertsonarenak izango balira bezala. Horrela, ikusten da Saharaz hegoaldeko
emakumeek, adibidez, garbiketa-lanekin lotutako laneratze handiagoa dutela.
Adinak ere ezar dezake desberdintasuna; izan ere, enplegatzaileek nahiago
izaten dute adin handiko emakumeak izatea, berrogeita hamar urte ingurukoak,
suposatzen delako esperientzia- eta erantzukizun-maila handiagoa dutela, eta,
azken batean, kontrako egoerak maneiatzeko gaitasun handiagoa.
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Oro har, gizarte honetan, berrogeita bost urte badituzu, adibidez, zaharregia zara lan
batzuetarako. Aitzitik, hemen zerbait ona da. Hau da, hemen balioesten da berrogei urte
baino gehiago izatea kasu batzuetan. Oso lan gogorra delako eta agian ordu asko egon
beharko duzulako. Eta nahitaezko esperientzia izateak agian lagunduko dizu adineko
pertsona hori hobeto ulertzen. (EHSL2)

Lan-baldintzak oso desberdinak izan daitezke. Nahiz eta legez xedatuta egon
lanaldi osoa izanez gero gutxieneko soldatak lanbide arteko gutxieneko soldata
izan behar duela, administrazio-kontrolik ez izateak eragiten du, praktikan, soldata
eta lan-baldintzak, oro har, alderdiek negoziazio informalerako duten gaitasunari
lotutako akordio pribatuen mende egotea.
Besteak beste, ingurunea ez ezagutzeak, laguntzarik eta baliabiderik ez izateak, eta
segurtasun juridikorik eta administratiborik ez izateak atzerritar jatorriko emakumeen
aurka egiten dute. Langile askok uste dute ezkutuko ekonomiaren alorrean, atzerritar
jatorriko emakumeen etxeko zerbitzuei dagokienez, lan‑baldintzak ez liratekeela
berdinak izango emakume horiek bertakoak izango balira eta lan egiteko arrazoia
«biziraun ahal izatea izango ez balitz» (EHSL3). Aurreiritzi xenofoboen efektua
ahaztu gabe.
Bestalde, hemengo jendeak esaten du emakume etorkinek okerrago garbitzen dutela. Eta,
orduan, batzuek ez dituzte etorkinak kontratatu nahi. Hori argi dago. Zertarako sartuko
naiz hor? Ez dakit nola esan. (EHSL3)

Prozesu askotan, lan-kontratua hartzen da funtsezko piezatzat. Lan-kontratu bat
ezartzea enplegatzaileari eta langileari segurtasuna ematen dien elementu bat da,
gatazkaren bat izanez gero, bi alderdiak babes ditzakeen babesa ematen baitu.
Alabaina, Gizarte Segurantzan alta bat izapidetu daitekeenean ere, zer prozedura
eta izapide burokratiko egin behar diren eta horri buruzko laguntza zer zerbitzu
publikok eman dezaketen ez jakitea prozesua erraztuko duen gestoria pribatu
baten zerbitzuak ordain ditzaketen edo ekonomia informalean jarrai ote dezaketen
erabaki behar duten familia enplegatzaileak konbentzitu ahal izateko oztopo
bihurtzen da.
[Familia enplegatzaile askorentzat, kontratu bat izapidetzea] oso zaila den zerbait da. Oso
konplexua da. Bizitzako eta administrazio-izapidetzearen alorreko beste gauza batzuk
bezala. Eta batzuek jo dezakegu aholkularitza batera, baina beste batzuek ez. (EHSL5)

Langileen ikuspegitik, honako alderdi hauek eragin dezakete motibaziorik ez
izatea: alde batetik, langabezia-prestaziorako sarbiderik ez izatea eta, bestetik,
kontratuak eta Gizarte Segurantzako altak berekin ekartzea epe laburreko
diru‑sarrera ekonomikoak murriztea, are gehiago prestazioren bat kobratzen ari
badira. Hala eta guztiz ere, administrazio-egoera erregularra lortzeko premiak
ez ezik, lan-esperientzia egiaztatzeko eta esperientzia horri lotutako eskubideez
baliatu ahal izateko premiak ere (laneko baja eta kotizazioa, batez ere) eragiten du
lan-kontratu bat lortzea lehentasunezko helburua izatea, oro har, atzerritar jatorriko
emakumeen kasuan.

57

Etxeko langileak, zaintzaileak eta beste errealitate batzuk. Atzerritar jatorriko emakumeak Ermuan gizarteratu eta laneratzeari buruzko azterlana

Esku-hartze sozialaren eremutik onartzen da prozesu horiei buruzko xehetasunak
ez direla ezagutzen, modu informalean kudeatzen baitira. Badakigu kasu batzuk
arrakastatsuak izan direla; izan ere, atzerritar jatorriko emakume batzuek beren
egoera erregularizatu ahal izan dute, bizileku- eta lan-baimena lortu ahal izan dute,
baita kontratua eta Gizarte Segurantzako alta ere, familia enplegatzaile berarekin
lotuta.
Era berean, ohikoa izaten da bateraezintasunak direla medio lan-harremana
ezinezkoa izan den kasuen berri izatea; bateraezintasun horiek batzuetan
ez dira zaintzailearekin lotuta egoten, baizik eta mendekotasun-egoeran
dagoen pertsonaren ezaugarriekin, eta, bereziki, izaerarekin, pertsona horrek
zaintza‑zerbitzuaren baldintzak eta modua onartzen ez dituelako. Baina, era berean,
litekeena da, halaber, langileen gatazka- eta babesgabetasun-kasu larrienen berri
ez izatea.
Beren egoera ia familia berarekin erregularizatu ahal izan duen jende asko [atzerritar
jatorriko emakumeak] dago Ermuan. Esan nahi dut ez zaiela gaizki joan eta hiru urte
geroago bizileku- eta lan-baimenak lortu dituztela lanean hasi ziren familia horrekin
berarekin. (…) Dena den, beti egongo da aprobetxatuko den jendea. Guztiok ezagutzen
ditugu bi ordu libre horiek ematen ez dizkioten pertsonen kasuak (…) Egia da, halaber,
negatiboena ez zaigula iristen agian… (EHSL5)

Pandemia-egoerari dagokionez, inguruabarren nahaspila aipatzen da; hasieran
zaintzaileen kaleratzeen nolabaiteko igoera antzeman zen Ermuan, baina
zahar‑egoitzen ospe-galera dela medio, familia batzuek erabaki zuten beren
adinekoen zaintzak etxean kudeatzea eta barneko zaintzaileez baliatzea.
Eta baita pandemiaren kontura ere, langile askok Bn lan egiten zutenez, etxebizitzetan eta
horrela, asko kanpoan geratu dira. Beste aukera batzuk ere izan dituzte, baina inguruabarren
nahaspila pixka bat izan da. Saltsa pixka bat. (EHSL6)
Horrenbestekoa da eskaria... Pandemiak lagundu du adineko pertsona asko eguneko
zentroetatik eta zahar-egoitzetatik ateratzen, izan den ospe-galtzearen ondorioz. (EHSL3)

Esan dugun bezala, etxeko lanen eta zaintzen sektorea eskaera handiena duen
sektorea da eta laneko nitxo nagusietako bat da Ermura iritsi berriak diren atzerritar
jatorriko emakumeentzat.
Aldi berean, informaltasunean mugitzen da neurri handi batean, eta, dena den,
beste eremu batzuetan izan daitezkeen lan-baldintzak baino prekarizatuagoak
diren lan-baldintzekin lotzen da; era berean, nolabaiteko segurtasun-sentsazioa
eman diezaiekete langileei, bai eskaerarengatik, bai iraupen luzeko lan‑harremanak
ezartzeko aukera izateagatik. Lan-harreman asko luzatu egin daitezke
mendekotasuna duen pertsona egoitza-baliabide batean sartu arte edo berau
hil arte.
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Halaber, argi dago behar-beharrezko sektore bihurtu dela zaintzei eta, azken
batean, pertsona eta familia askoren bizitzari eusteko euskal errealitatean.
Emakume etorkinen kolektibo hori, normalean hegoamerikarrak, lan hau egiteko prest
dagoena... Hau guztia ahalik eta modurik hoberenean egitea, baldintza hoberenekin eta
munduko legezkotasun osoarekin egitea sustatu behar da. Izugarrizko lana egiten ari
baitira. Pertsona horiek bihar esango balute badoazela eta lan hau egiteari uzten diotela,
hau kaosa izango litzateke. (EHSL2)

Lan horiek egiteko baldintzak duin bihurtzeko, prekarietatek urruntzeko eta
borondatetasunetik bereizteko ahaleginek, ordea, bide bat egin behar dute oraindik.
Horri dagokionez, proposatzen den lan-ildoetako bat da etxeko lanak eta
zaintza gaitasunen eta prestakuntza egiaztatuaren esparruari lotzea (batez ere
lanbide‑egiaztapenaren edo salbuespeneko edo behin-behineko gaikuntzaren
bitartez), sektore hau lanbide gisa aitortzeko bidean aurrera egin ahal izateko,
horretan diharduten pertsonei eskatzen zaizkien berme material eta sinbolikoekin.
Hala ere, arazo nabarmenetako bat da etxeko lanetan eta zaintza-lanetan diharduten
askorentzat ez dela batere erraza gaitasunak eta prestakuntza egiaztatzea, eta are
gutxiago epe laburrean.
Atzerritar jatorriko emakume askorentzat, prozedura eta izapide burokratikoak
gauzatzeari atxikitako zailtasunei modu irregularrean lan egindako lan guztia
justifikatzeko ezintasuna eta denborarik ez izateagatik (bateraezintasuna
enpleguarekin, kontziliazio-arazoak, lekualdaketak...) edo gutxieneko ikasketa-maila
izateagatik prestakuntza-prozesuak aurrera eramateko ezintasuna gehitzen zaie.
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3.5. Profesionalen proposamenak
Seinalatu diren alderdi desberdinak kontuan harturik, etxeko lana eta zaintzaren
sektoreari eta oro har jatorriz atzerritarrak diren emakumeen gizarteratze- eta
laneratze-prozesuei dagokienez, elkarrizketatu ditugun profesionalek hainbat
proposamen zehatz partekatu dituzte.
Proposamen guztien xedea da jatorriz atzerritarrak diren emakumeekin eskuz
esku lan egiteko asmoz eratzen diren esku-hartze sozialeko prozesuak indartzea.
Proposamen horietako zenbait, hala ere, beste eremu batzuetara ere eraman
litezke, beste kolektibo batzuekin, Ermuako herritarrekin, oro har, eta administrazio
publikoaren erakunde desberdinekin eskuz esku lan egiteko baliagarriak izan
daitezkeelako.
Proposamenak azaldu beste asmorik gabe, eta hurrenkerak inongo lehentasunik
adierazten ez duela (proposamen asko aldi berean landu baitaitezke), honako
multzo hauetan sailkatu ditugu: etxeko lana eta zaintza; prestakuntza; aholkularitza,
orientazioa eta bidelaguntza; enpleguaren sustapena; udal-departamentu eta
-zerbitzuen arteko koordinazioa; eta azkenik, asoziazionismoa eta sareak.

Etxeko lana eta zaintza
― Etxeko lana eta zaintzaren erregularizazioa erraztea, izapideak aurrera
eramateko informazioa eta laguntza ematen dituzten udal-zerbitzu
publikoak ezagutaraziz, bai langileei eta bai familia enplegatzaileei ere.
― Aholkularitza eta defentsa juridikoa eskainiko dituen zerbitzu publiko
bat antolatzea, etxeko lana eta zaintzaren errealitateari erantzuteko
aukera emango duena. Adibidez, hitzarmen bat lotuz Ermuako sindikatu
nagusiekin, zerbitzu hori ere beren eginkizuntzat har dezaten.
― Lanbidearen ziurtagiria lortzeko ikastaroen eskaintza handitzea bultzatzea,
kontuan izanik eskaera handia dagoela, Euskadin sektore horretan aspaldi
ari diren atzerritar jatorriko emakumeen aldetik.
― Prestakuntza-ikastaroak programatzea, modalitate presentzialean ez
ezik, era birtualean eta online ere, barneko langileek prestakuntza gehien
komeni zaien ordutegian egiteko aukera izan dezaten. Era berean, baliabide
teknologikoak (tableta, esaterako) maileguan emateko aukera baloratzea,
beharrezkoa duten kasuetan.
― Familia enplegatzaileen sentiberatasuna lantzea eta prestakuntza ematea
atzerritarren egoerari buruz eta etxeko langileek eta zaintzaileek bizi izaten
dituzten faktore psikosozialei buruz, arreta bereziz begiratuz pertsona
horien prestakuntza-beharrei.
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Prestakuntza
― Kolektibo zehatzei zuzendutako ikastaroak eta prestakuntza-prozesuak
sortzea eta diseinatzea sustatzea, haien gaitasun eta ahalmen espezifikoak
kontuan hartuta.
― Udalaren dirulaguntzak antolatzea prestakuntza-prozesu ofizialetara
joateko bidaiak ordaintzen laguntzeko, ahultasun ekonomiko eta sozial
bereziak bizi dituzten pertsonei zuzenduak, gizarte-bazterkeriaren
irizpideak kontuan hartuta.
― Prestakuntza-ikastaroen eskaintzan jasotzea haurtzaindegi-zerbitzua,
etorriko diren pertsonek beren kargura dituzten umeak zainduko dituena.
― Helduen Heziketa Iraunkorrarekiko koordinazioa sustatzea, gaztelania
ikastea errazteko eta erakunde eta entitate desberdinek une honetan
eskaintzen dituzten ikastaroen baldintzekin eta eskakizunekin egokitzen
ez diren pertsonen ikasketa-beharrak ase ahal izateko.
― Tresna digitalak erabiltzen ikasteko tailer eta ikastaroen antolaketa
sustatzea.
― Laneko kulturari buruzko tailer eta ikastaroen antolaketa sustatzea, alderdi
informalagoak eta kultura aldetik izan litezkeen baldintzatzaileak sartuz.
― Berdintasunari buruzko eta indarkeria matxistari aurre egiten ikasteko
berariazko tailerrak eta ikastaroak programatzea, atzerritar jatorriko
emakumeek ikas dezaten beren gizarteratze eta laneratzeko ibilbideetan,
edo bestelako esparruetan, gerta daitezkeen abusu edo indarkeriazko
egoerak identifikatzen, eta horiei aurre egiteko eskura dituzten tresnak eta
baliabideak ezagutu ditzaten.
― Atzerritar jatorriko emakumeentzako prestakuntza-ibilbideak diseinatzea,
haien jatorrizko eskualdeak eta hemen bizitzen daramaten denbora
kontuan izanda.
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Aholkularitza, orientazioa eta bidelaguntza
― Gizarteratzeko eta laneratzeko udal-zerbitzuak hornitzea baliabide eta
bitarteko egokiez, epe luzeko jarraipen- eta bidelaguntza-prozesu malguak
aurrera eraman ahal izateko, ahal den neurrian, laguntza ez‑formala
erraztuko duten harreman-sareak eratzeko aukera emango duten
talde‑dinamikak sortzen laguntzeko.
― Udal-haurtzaindegien zerbitzuak antolatzea, doakoak edo diru-sarreren
arabera ordaintzekoak, laneratzea eta lana eta familia bateragarriak izatea
errazteko.
― Berariazko laguntza-zerbitzu bat sortzea izapide burokratikoen praktikak
egiteko, beste erakunde batzuetatik egiten den orientazio- eta aholkularitzalanaren osagarri eta indargarria izan dadin.

Enpleguaren sustapena
― Enplegurako udal-planak eratzea, lehenengo enplegu erregularra lortzen
laguntzeko.

Udal-departamentu eta -zerbitzuen arteko koordinazioa
― Ermuan dauden atzerritar jatorriko emakumeen gizarteratzearekin eta
laneratzearekin lotutako udal-zerbitzuen arteko koordinazioa sustatzea
eta areagotzea, hobeto ezagutzeko une bakoitzean eskura dauden
baliabideak eta laguntzak eta, era horretan, unean uneko errealitateari
buruzko informazio osoagoa izanik, proiektuak eta jarduerak antolatu ahal
izateko. Zehazki, Ermuan gizarteratzeko eta laneratzeko dauden berariazko
zerbitzuen, gizarte-zerbitzuen eta immigrazio- eta berdintasun-zerbitzuen
arteko zuzeneko komunikazio-kanalak eratzea eta koordinazioa sustatzea.

Asoziazionismoa eta sareak
― Asoziazionismoa, elkar laguntzeko taldeak eta elkar babesteko dinamikak
sustatzea atzerritar jatorriko emakumeen artean, horiek aurrera eramateko
baliabideak eta lekuak eskainiz.
― Atzerritar jatorriko emakumeek hainbat gunetan duten parte-hartzea
sustatzea, adibidez Ermuako Emakumearen Etxean eta Ahalduntze
Eskolan, eta jardueren eskaintza antolatzeko unean kontuan hartzea haien
beharrak eta interesak.
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4
ATZERRITAR JATORRIKO
EMAKUMEAK ERMUAN
HIZKETAN
Atal honek jasotzen du guztira atzerritar jatorriko hogeita hiru emakumeren
ekarpenak. Guztiak ere gizarteratzeko eta laneratzeko udal-zerbitzu eta
-baliabideekin harremanetan daude une honetan, esku-hartze sozialeko formatu
eta prozesu desberdinen bitartez.
Gehienek kontatzen dutenez, arrazoi ekonomikoek bultzatuta alde egin zuten
beren sorterritik, baina batzuen kasuan, indarkeria matxista nagusi zen harremanak
eta egoera atzean uzteko alde egin zuten; emakume batek zehaztu duenez,
prostituzio-sare bat ekarrita iritsi zen estatura, eta beste bat, berriz, behartutako
ezkontza batengatik etorrarazi zuten.
Alde batetik, hiru eztabaida-taldetan partekatutako gogoetak eta esperientziak
ditugu. Talde horietan, adin eta ibilbide desberdineko baina jatorriz hurbilekoak
ziren seina emakumerekin elkartu ginen:
― Magreb (1. taldea),
― Saharaz hegoaldeko Afrika (2. taldea)
― eta Latinoamerika (3. taldea).
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Talde horiei dagokien informazioari esker ezagutu ahal ditugu Ermuan finkatuta
dauden atzerritar jatorriko emakumeen arabera ohikoak edo arruntak izaten
diren prestakuntza- eta laneratze-ibilbideak, eta horiekin batera, haien bidea
baldintzatzen duten eragozpen nagusiak ere bai.
Beste alde batetik, etxeko lanean eta zaintzan ari diren atzerritar jatorriko hainbat
emakumeren lekukotasunak ditugu, eta horiek aukera ematen digute sektore
horren errealitatean sartzeko haien esperientzien bidez, batzuetan eztabaida-talde
horietan partekatu baitituzte, eta beste hainbatetan, haiekin banaka egindako
elkarrizketa pertsonalei esker.
Bai eztabaida-taldeetan, bai elkarrizketetan ere, haiekin lotura duten udal-zerbitzu
eta -baliabideen inguruko gogoetak partekatzen dituzte emakume horiek, eta
horiei buruzko hainbat eskaera eta iradokizun ere planteatzen dituzte.

4.1. Ibilbideak: “mendi-gailurrera igotzea”
Bildu diren hiru eztabaida-taldeak dinamika bat eta beraren inguruan aritu dira,
eta Saharaz hegoaldeko emakumeen taldeko batek “mendi-gailurrera igotzea”
izena eman zion dinamika horri.
Dinamika horren funtsa da parte-hartzaileei proposatzea irudikatzeko ea nolakoa
izan zitekeen euskal lanaren munduan sartzeko eta bertan finkatzeko prozesu bat
atzerritar jatorriko emakume batentzat, Ermuara etorri berritan, haiek iritsi zireneko
antzeko baldintzetan (familiaren egoera, hizkuntzen ezagutza, prestakuntza…).
Lehenik eta behin, beren burua emakume iritsi berriaren abiapuntuan kokatzeko
eskatu genien parte-hartzaileei, eta guztien artean partekatzen hasteko
irudikatutako atzerritar jatorriko emakume horrek bere prozesuan aurrera egiteko
eman ahal izango zituen urratsei buruzko ideiak eta gogoetak. Bien bitartean,
dinamizatzaileak haien ekarpenak labur jaso zituen arbelean edo, arbelik ezean,
paperezko orri17 batean, guztien begien bistan. Azkenik, prozesuarekin lotutako
“helmuga” (edo “gailur”) bat irudikatzeko eskatu zitzaien parte-hartzaileei.

17 3. taldean, Latinoamerikako emakumeez osatutakoan, ezinezkoa izan zen arbelez hornitutako gela bat lortzea, eta dinamika egiteko papera
eta boligrafoa erabili ziren.
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4. IRUDIA. “MENDI-GAILURRERA IGOTZEA” TALDE-DINAMIKAREN EMAITZA NAGUSIAK
DENBORA-LERROA: HASIERAKO FASEA

TARTEKO FASEA

Lanbide

Gizarte Zerbitzuak

HHI

Gurutze Gorria

Udala

Erroldatzea

Enplegu Zentroa

LAN- ETA
BIZILEKU-BAIMENA

PRESTAKUNTZA
EGIAZTATUA

Pazientzia handia

Gaztelania

Zortea

Emakume
herrikideak

“Jendea ezagutzea”

“Mugitzea”

Tituluak

Lehenengo enpleguak
“esperientzia”

Ilusioa

Prestakuntza

“Ez etsitzea”

Gidabaimena

Euskara

“Indarrak baloratzea eta
etorkizunari begira
pentsatzea”

Plataforma digitalak
Iturria: geure datuak.

Hiru taldeek bat egin dute lehenengo ezinbesteko hiru urratsak zehaztean:
gaztelania ikastea, erroldatzea eta beren burua Ermuan aurkeztea. Horretarako,
zehaztu da oso garrantzitsua dela herritarrei galdetzea, eta aukera izanez gero,
hurbileko familiarrei ere bai, eta halaber, laneratze-ibilbideak eta euskal errealitatea
oro har ezagutzen duten beste pertsona batzuk (etorkinak nahiz bertakoak)
identifikatzea ere egokia dela.
Adibidez, emakume hori nire herrikoa da eta kalean topatu dut. Eta Helduen Heziketa
Iraunkorrera joan behar dela esango dit. (SHET4)
Nire ustez, egin beharreko lehenengo gauza erroldatzea da, eta HHI. Baina lehenengo
gauza herriko emakumeak izango lirateke. (SHET1)
Lehenengo, hizkuntza ikastea eta jendearekin hitz egitea. Izan ere, batzuetan, adiskidetasun
kontua da. Eta emakume espainiarrekin erlazionatzea. Marokoarrekin bakarrik erlazionatzen
bazara, haiek ez dakitelako… (EMT2)

Baliabide eta zerbitzuei dagokienez, lehentasunezkotzat jotzen dute Udalera eta
Udal Gizarte Zerbitzuetara joatea, eta ondoren, handik bideratuta, HHIra, Gurutze
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Gorrira eta, beharbada, Enplegu Zentrora, erakunde hori aurreragoko etapekin
lotzeko joera badago ere.
Baliabide eta zerbitzu horietara jotzearen helburua informazio eta aholkularitza
fidagarriak lortzea da, batez ere lanaren munduan sartzeko izapide administratiboei
eta baldintzei dagokienez, eta horrekin batera, aurrera-pausuak ematea
prestakuntzaren arloan, kasu bakoitzaren behar eta interes zehatzak aintzat
hartuta.
Baina laneratzeko bide ofizialetatik bakarrik abiatzea ez da aukera egokia. Emakume
horien iritziz, izapide administratiboak eta prestakuntzakoak hastearekin batera,
“mugitzen” hasi behar da, lehen ere esan denez, nork bere burua ezagutaraztea,
kontaktuak egiteko, horien bidez lortzen baitira kalitate oneko informazioa
eta aholkularitza, eta horiez gain, lehenengo enpleguak ere aurkitu ahal dira,
modu informalean, eta horiek aukera ematen dute, diru-sarrerak izateko ez ezik,
esperientzia biltzeko ere.
Nire lanak bilatzeko ni neu mugitu naiz. Jendeari galdetuz, paperak jarriz eta herrietara
joanez. (EMT6)

Emakume batzuek kontatzen dute haiei baliagarria izan zitzaiela iragarkiak jartzea
beren telefono zenbakiarekin, Ermuan ezagunak diren hainbat lekutan, eta beste
batzuek, berriz, beren lehenengo enplegua adiskide edo ezagunen bitartez lortu
zutela, bitartekari-lana egin eta haien erreferentzia onak eman baitzituzten.
Enplegua internet bidez lortzeari dagokionez, emakume batzuek errezeloa
agertzen dute, eta adierazi dute ez dutela oso “esperientzia onik” izan. Internet
enplegua lortzeko bide ona izan daitekeela uste da, plataforma espezifikoen bidez
eta aurreragoko faseetan. Baina hasieran, ingurunea oraindik apenas ezagutzen
denean, erraza da iruzurraren, engainuaren edo jazarpenaren biktima bihurtzea.
Zure datuak uzten dituzu eta, ondoren… adibidez, ni programa batean apuntatu nintzen,
eta ondoren arazoak izan ditut. Lana bilatzea zail samarra da. Deitu ahal dizute eta beste
gauza bat ateratzen da... [sexu-jazarpen esperientzia bat]. Horregatik, nahiago dut hor ez
sartu. (EMT6)

Hiru taldeetan partekatzen da “etorri berria” denaren hasierako une horiek oso
gogorrak direla eta panorama orokorra ez dela izaten batere samurra. Ezagutzen
ez denaren aurrean sentitu ohi diren segurtasun falta eta ziurgabetasunaz gain,
kontzientzia hartzen da norberaren jatorrizko herrian metatu diren prestakuntza
eta esperientzia baliatzea oso zaila izango dela, ezinezkoa ez esateagatik, eta beraz,
ikuspegi askotatik, berritik hasi beharra dagoela.
Eta prestakuntza ere zaila da, baliozkotu behar delako, eta baliozkotzea zaila delako.
Berriro ikasi behar duzu. (SHET4)
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Gaztelaniaz moldatzea hil ala bizikoa da, baina hori bezala, administrazio publikoaren
eta izapide burokratikoen funtzionamenduarekin egokitzea, ikastea eta, aldi berean,
aurrera egitea, ilararen azken lekua uzten dien merkatu oso prekarizatu batean.
Bihotz oneko neska batek esan zidan Gurutze Gorrira joateko, agiri batzuk betetzera, eta
deitu egingo zidatela. Eta hala izan zen, handik aste batera deitu zidaten lan bat bazegoela
esateko. Eta Caritasetik ere deitu zidaten. Eta geratu egin nintzen. Eta esan zidaten, baita
ere, ikastaroa egiten ari nintzen bitartean lan horretan egon ahal nintzela, lan txarra bazen
ere, beraiek ere oso txarra zela esan baitzidaten, baina ongi etorriko zitzaidala hor egotea,
eta ikastaroa bukatu ondoren adinekoak zaintzen hasteko aukera izango nuela. (LET5)

Gauzak horrela, “ilusioa” (EMT3) eta animoa mantentzea ez da lan erraza. Taldeetan
komentatu denez, ezinbestekoa da norberak ekimena izatea, gogotik ahalegintzea,
eta aurrera egiteko eta aukerak bilatzeko indarrak ateratzea. Era berean, balio
handikotzat dute zuregan eta aurrera egiteko duzun gaitasunean konfiantza dutela
transmititzen dizuten erreferentziazko pertsona zehatzen laguntza izatea; esate
baterako, gizarte-langileak, orientatzaileak edo irakasleak.
Taldeetan azaldu denez, lehenbiziko fase hori hainbat urtez luzatzen da,
askotan, emakume horrek bizileku- eta lan-baimena lortzen dituen arte. Behin
administrazio‑egoera erregularra lortuta, lan-eskaintzak bide ofizialetatik jasotzeko
aukera zabaltzen da, alegia, kontratua eta Gizarte Segurantzaren alta ematen
dizkizuten lanak.
Baina enplegu erregular bat lortuta ere, berez horrekin batera ekonomia informalaren
esparruan ezinezkoak diren eskubideak lortzen badira ere, emakumeek azaldu
dutenaren arabera, prekarietatetik ateratzea ez dago bermatuta.
Lana bilatzen dugu, ez dugulako. Baina ematen digutena garbiketa eta kontserbak dira.
Eta hartu behar izaten dugu, jan ahal izateko. Horixe da dagoena. (SHET4)
Presio handi baten pean gaude. Eta ez gaude lasai, ikusten dugulako lau edo bost ordu
eskas eginda ez dugula aski gauzak ordaintzeko. Ez da lanaz kexu garela, baina lan oso bat
lortu nahi genuke. Lanaldi oso bat. Eta hilabete bukaeran esatea zure soldata osoa ikusten
duzula. Eta hemen utzi eta hara bidaltzen dut. Eta, ahal badut, niretzat zerbait erosi. Baina
kontua da lau edo bost ordu eginda ez garela iristen (…) Gertatzen dena da ongizatea
beti enplegatzailearentzat dela, eta ez enplegatuarentzat. Baina nik isilik egon behar dut,
izan ere, beste aukerarik ez baitut, eta eutsi egin behar diot. Batzuek galdetzen digute ea
zergatik aguantatzen dugun hainbeste, esplotatzen bagaituzte, baina, zer egin dezakegu?
Pisu bat ordaindu behar dugu, janaria, jantziak eta oinetakoak erosi behar ditugu. Hor
gaude, dena jasan beharrean. Ez gaude indarrez lotuta, ez gaituztelako hor lotuta nahi eta
nahi ez, baina beharrak berak lotzen gaitu hor derrigor. (LET3)

Puntu horretara iritsita, aurrera egiten jarraitzeko eta kalitate gero eta handiagoko
enpleguak lortzeko, kontsultatutako atzerritar jatorriko emakumeen esanetan,
beharrezkoa da loturari eustea, Lanbidek, Udalak eta bestelako erakundeek
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antolatutako prestakuntzak egitea, helburua delako ingurune horretan hobeto
moldatzea eta aukera sorta zabaltzea.
Aipatu dira, besteak beste, curriculum bat egiten ikastea, plataforma digitalak
erabiltzen eskarmentua hartzea, euskara ikastea edo gidabaimena ateratzea, beti
ere, oro har, lagungarriak izan daitezkeenen artean.
Beste alde batetik, azpimarratu da zeinen garrantzitsua den norberaren indarrak
neurtzea eta, ahal den neurrian, ongi aukeratzea nora edo zertan eman nahi diren
energiak. Hau da, gehiago epe luzera pentsatzen saiatzea, lanbideen zein sektore
edo arlotan egin nahi den aurrera eta, aukera izanez gero, horrekin koherenteak
diren prestakuntza-prozesuak eta ibilbideak hautatzea.
Lanean ari nintzen geratzeko moduko lan batean, [kontserba-lantegi bat] baina aldi
berean pentsatzen ari nintzen ez dela gelditu behar une horretan, hortik harago pentsatu
beharra dagoela. Eta nire ustez oraindik gaztea naiz, eta gauza hobeak egiteko aukera dut,
halako leku batean bizi guztirako geratu beharrean. Ez dut nahi. (…) Gauza bera egiten
jarrai nezakeen, baina ez nuen nahi, gaztea naizelako eta etorkizun hobea nahi dudalako.
Mendi-gailurrera igotzea. (SHET1)

Aldi horrek berekin galdera ugari dakartza, izan ere, apenas dagoen bermerik, eta
aurrera begira zerbaiten alde apustu eginez gero, unean uneko zenbait aukera eta
baliabide galtzea gerta daiteke. Emakume batzuek komentatu dute pazientzia
handia behar dela, eta beste batzuek kontatzen dutenez, berriz, egoera horretara
iritsita, aurrera egitea edo ez egitea, neurri handi batean, zorte-kontua da.
Pazientzia handia behar duzu, denbora luzez. Denbora asko behar da. (EMT4)
Lana lortzeko ahaleginak egiten dituzu eta gero…, nik badut titulu hori [LH Ile-apainketa]
eta gidabaimena eta guzti daukat, baina batere ez. Orain zorte-kontua da. (SHET2)

“Mendi-gailurrera igotzea” dinamikarekin lotutako ibilbideek, modu naturalean, hiru
taldeetan, etapa honetara edo ibilbidearen puntu honetara iritsita gelditzeko joera
dute, parte-hartzaileetako batzuk identifikatzen diren puntua hori baita, kasurik
onenean.
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4.2. Helmuga
Elkarrekin partekatzean zein izan zitekeen helmuga edo gailurra, topatu dugun ideia
da “lan on bat” lortzea, eta denbora-tarte bat hartu dugu lan horrek bete beharko
lituzkeen baldintzen zerrenda egiteko. Hiru taldeetan, era batean edo bestean,
baldintza berak aipatzen dira, eta enplegu zehatzei buruz hitz egiten denean ere,
ez dugu alde handirik antzematen talde baten eta besteen proposamenen artean.
Gako bereizgarri gisa, Saharaz hegoaldeko emakumeen taldean enplegu-mota bat
aipatu da, desiragarria baina lortu ezina ikusten dutena, bertako pertsonei bakarrik
omen dagokielako: enplegu publikoa. Talde horretako parte-hartzaileetako batzuek
adierazi dute eszenatoki ideal batean enplegatu publikoak izan nahi luketela, baina
guztiz konbentzituta daude hori oso zaila dela, eta gainera, maila batzuetara iristeko
(funtzionariotza) nazionalitatea lortu behar dela.
1. KOADROA. “LAN ONA”, EZTABAIDA-TALDEETAN PARTE HARTU DUTEN ATZERRITAR JATORRIKO
EMAKUMEEN IRITZIEN ETA PERTZEPZIOEN ARABERA
LAN ONAREN BALDINTZAK

SEKTORE ETA ENPLEGU DESIRAGARRIAK

Lanaldi osoa (zortzi ordu)

Ostalaritza/sukaldea

Egonkorra

Bulego edo tailerren garbiketa

Kontratuarekin

Kudeaketa administratiboa

Jaiegunak, oporrak eta egun libreak

Joskintza

Kotizatuz eta “eskubideekin”

Ile-apainketa

Aparteko orduak ordainduta

Merkataritza: dendaria

“Gustukoa duzuna”

Informatika: teknikari informatikoa
Garraioa: autobus gidaria
Etxeko zaintza-lanak “baina eskubideekin”
Enplegu publikoa eta funtzionariotza
(¿eskuragarria?)

Iturria: geure datuak.

Dinamika horren emaitzak baliagarriak zaizkigu ikusteko parte-hartzaileek beren
laneko egoera eta ibilbideak nola interpretatzen eta baloratzen dituzten, euskal
errealitatean murgildutako atzerritar jatorriko emakumeak diren aldetik, eta horren
arabera nola finkatzen dituzten etorkizuneko helburuak eta espektatibak. Aldi
berean, dinamikan aurrera egin ahala, zenbait esperientzia pertsonal partekatu
dituzte emakumeek taldearekin, eta azaldu dute nolako lanak egin dituzten, eta
zer prestakuntza egin duten, edo egiten ari diren une honetan.
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2. KOADROA. EZTABAIDA-TALDEETAN PARTE HARTU DUTEN ATZERRITAR JATORRIKO EMAKUMEEK EGIN
DITUZTEN LANAK
EMAKUME MAGREBTARRAK

EMAKUME AFRIKARRAK

EMAKUME
LATINOAMERIKARRAK

Kontserba-lantegi bateko
langilea (operarioa)

Enbalaje-enpresa bateko
langilea

Barneko zaintzailea

Etxeko lana eta zaintza

Etxeko lana eta zaintza

Egoitza bateko sukaldaria

Bulego-garbitzailea

Garbitzailea bulegoetan,
jatetxeetan…

Ikastetxe-garbitzailea

Etxeko lana eta zaintza
Atari-garbitzailea
Sukaldeko laguntzailea
jatetxean

Hoteleko zerbitzaria

Iturria: geure datuak.

3. KOADROA. EZTABAIDA-TALDEETAN PARTE HARTU DUTEN ATZERRITAR JATORRIKO EMAKUMEEK EGIN
DITUZTEN EDO EGITEN ARI DIREN PRESTAKUNTZAK
EMAKUME MAGREBTARRAK

EMAKUME AFRIKARRAK

EMAKUME
LATINOAMERIKARRAK

Gaztelania

Gaztelania

Gaztelania

Lehen eta bigarren mailako
ikasketak (HHI)

Euskara

Euskara

Garbiketa-ikastaroa

Lehen eta bigarren mailako
ikasketak (HHI)

Lehen eta bigarren mailako
ikasketak (HHI)

Mekanika-ikastaroa

Sukaldaritza-ikastaroa

Zaintza (lanbide-ziurtagiria)

Zaintza-ikastaroa

Sukaldeko laguntzaile
ikastaroa

Gidabaimena (B)

Administrazioa eta
Kudeaketa Gradu ertaina

Lanbideren hainbat ikastaro

LH Ile-apainketa
Gidabaimena (B)
Lanbideren hainbat ikastaro

Iturria: gure datuak.

Ohartarazi nahi dugu Saharaz hegoaldeko emakumeen taldea nabarmentzen
dela prestakuntzari dagokionez; izan ere, hainbat kasutan, hezkuntza-maila altuko
emakumeak dira, migrazioan abiatu baino lehen unibertsitate-ikasketak eginak
zituztenak, baina Euskadira iritsi eta homologatzerik izan ez dutenak.
Parte hartu duten emakume magrebtarren kasua diferentea da, gehienek azaltzen
baitute ez zutela ia aukerarik izan ikasketarik egiteko, migrazioan abiatu aurretik.
Euskadira iritsita, berriz, guztiak ere Helduen Heziketa Iraunkorrera joan dira
gaztelania ikastera, eta gehienek kontatzen dutenez, bestelako ikasketa‑prozesuetan
ere hasiak dira.

70

Etxeko langileak, zaintzaileak eta beste errealitate batzuk. Atzerritar jatorriko emakumeak Ermuan gizarteratu eta laneratzeari buruzko azterlana

Bai Saharaz hegoaldeko emakumeek, bai magrebtarrek, partekatzen dute hainbat
prestakuntza-prozesu garatu eta lan-mota desberdinak egin izan dituztela, baina
gure solaskide izan diren emakume latinoamerikarrek azaltzen digutenez, haiek
egin dituzten ibilbideak dezente mugatuagoak dira.
Une honetan Helduen Heziketa Iraunkorrari lotuta dagoela azaltzen duen emakume
bakarra emakume brasildar bat da, hainbat denbora daramana gaztelania ikasten,
eta orain asko ez dela euskara ikasten eta bere ikasketa-maila orokorrean aurrera
egiten ere hasia dena. Gainera, sukaldeko laguntzaile ikastaro bat ere egin duela
zehaztu du. Taldeko gainerako parte-hartzaileek, berriz, kontatzen dute Euskadira
iritsi zirenetik, batez ere zaintza-lanak egiten aritu direla, batzuetan kanpoko
langile gisa eta beste batzuetan (askotan) barneko langile gisa, eta horrek, ordutegi
eta denbora-arazoak direla medio, izugarri zailtzen du edozein ikasketa-prozesu
aurrera eraman ahal izatea.

4.3. Eragozpenak
Eztabaida taldeen abagunean, gogoeta egin da eta partekatu dira atzerritar jatorriko
emakumeen gizarteratze- eta laneratze-ibilbideetan traba izan daitezkeen hainbat
eragozpen-mota.
Hiru taldeetako parte-hartzaileen kontakizunetik abiatuta, hainbat eragozpen‑mota
identifikatu ditugu, emakume horien ibilbideetan eta bizitzan batera agertu eta
eragin dezaketenak, gizarteratzeko eta laneratzeko dituzten aukerak murriztuz, eta
aldi berean, emakumeei neke fisikoa eta emozionala eraginez.
Esku-hartze sozialaren profesionalen ildo beretik, kontsultatutako emakumeek bi
eragozpen azpimarratu dituzte, ohikoak eta garrantzitsuak direlako: adingabeko
seme-alaben zaintzarako laguntzarik ez izatea eta Ermuatik kanpora mugitzeko ez
denborarik, ez dirurik ere, ez izatea; arazo horrek eragozten die, zenbait enplegutara
iristeko aukera ez ezik, Lanbidek eskainitako prestakuntza-ikastaroetara joatea ere,
gehienetan horiek herritik kanpo egiten direlako.
Goizeko lehen orduetan autobusak falta direla diote, eta ordutegiak ez direla
bateragarriak umeen zaintzarekin, eta nolanahi ere, ez dutela, ez laguntzeko sare
sozialik, ez eta baliabide ekonomiko aski ere, eragozpen horiei beren kabuz aurre
egiteko.
Nola joanen naiz Bilboraino? Nola ordaintzen duzu txartela? Batzuetan lanaldi zatitua duzu,
eta baditut bi neskato... eta ordaintzen dizuten soldata eskasa bada, txartelean gastatzen
duzu, egunero joaten bazara. Eta lanaldia ez da osoa, zatitua da. (EMT6)
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Nik ere Berriatuan jarduten nuen lanean. Bostetan altxatzen nintzen eta mutikoaren
gauzak prestatzen nituen. Autobusa seietan hartu, Berrizera joan, eta han neska batek
hartu eta Berriatuara eramaten ninduen. Egunero. Eta itzultzeko berdin. (SHET1)
Goizeko bostetan jaiki behar duzu eta utzi behar duzu, adibidez, sei hilabeteko haur bat,
ordu biak arte lanera joateko. Eta hori konplikatu samarra da. (SHET2)
Ume txikirik baldin baduzu, beharbada deituko dizute bat-batean, bat erori delako edo
bestea gaixo delako. Eta ezin zara lanera joan, eta ezin dute zurekin ezer egin. (EMT2)

Baldintza horietan lana lortzea ez da erraza, baina lana mantentzea ere ez, eta are
gutxiago bizimodu hori prestakuntza egitearekin bateragarria egitea. Emakume
batzuek taldearekin partekatu dituzte beren esperientziak:
Nik goizeko zazpietatik hirurak arte lan egiten nuen; gero, bostetan, ikastera joaten nintzen,
eta bederatzietan ateratzen nintzen. Egunero. Lehenago urtebete eman nuen HHIn DBH
ateratzeko, eta ondoren bi urte era horretan (…) [Lana] hirurak arte zen, eta arratsaldean
ikasteko aukera nuen. Bosten bat urte eman nituen lanean eta ikasten aldi berean. Horrela
atera nuen admistrazioaren gradu ertaina, Iurretako institutuan. (SHET3)
Nik banituen umeak, baina ezagutzen nuen jendea herrian, eta lagundu egiten zidaten
prestakuntza egiten nuenean edo beste zerbaitetan jardun behar banuen. Eta nik ere HHI
egin nuen goizez, bi orduko lana nuelarik. Gaztelaniazko eta euskarazko klaseak nituen.
Eta lanera joaten nintzen eta klaseetara itzultzen nintzen. Halaxe ibiltzen nintzen. (SHET1)
Niri falta zait DBHko 3.a; DBHko bigarrena edo hirugarrena. Baina une bat iritsita, lanean
hasi beharra nintzen. Eta HHIn esan didatenez, bere horretan uzteko aukera dut, eta
ondoren jarraitu, ahal dudanean. Orain ikastaroak bilatzen ari naiz, baina aurkitzen ditudan
guztietarako DBH behar da. Bukatzea pentsatu dut, baina umeekin ez da erraza. (SHET4)

Etxeko lanean eta zaintzan aritzen direnek azaldu dutenez, haientzat ere ia
ezinezkoa da prestakuntza-prozesu bat aurrera eramatea eta aldi berean etxe
barneko zaintzaile aritzea, ordutegiak batera ezinak direlako eta, gainera, oso zaila
delako ikasten hasteko nahikoa indar eta energia biltzea (hurrengo atalean helduko
diogu zehaztasun handiagoz errealitate horri).
Zaintzaileak eta zaintzaile ez direnak bat datoz esatean haien irudiko, atzerritar
jatorriko emakumeek eskura izaten dituzten enplegu gehienak gaizki ordaindutako
enpleguak direla, prekarioak eta, oro har, herritar autoktonoek izan ohi dituzten
lan-baldintzak baino okerragoak izaten dituztenak.
Esate baterako, tabernetan, hamar edo hamaika orduz lan egitera behartzen zaituzte,
eta aparteko ordurik ez dizute ordaintzen. Atzerritarra zarenez, nahi dutena egiten dute.
Nik taberna batean lan egin nuen eta, paperik ez nuenez, lan eta lan egitera behartzen
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ninduten. Eta ezin duzu bertan utzi, horixe delako dagoena. Jan eta bizi egin behar
duzulako. Zerbait hobea nahi dut. (SHET2)
Espainiar bakar batek ere ez luke jasango etorkin batek jasan behar izaten duena. Hainbeste
etorkin zergatik dauden, eta zergatik hainbeste lan egiten duten, horra erantzuna, guk lan
egiten dugulako espainiarrek nahi ez dutena. (LET3)

Batzuek susmatzen dute, eta beste batzuek baieztatzen dute, entitate eta pertsona
enplegatzaileek aprobetxatzen dituztela atzerritar jatorriko emakumeen
ezagutza falta eta bizi duten egoera ahula (ekonomikoa, juridikoa, soziala…), izan
ere, engainatuta, esplotatuta… daudela argi ikusten dutelarik ere, horri aurre egiteko
aukera errealik ez dutela sentitzen dute, eta okerrago ateratzeko arriskua ere hor
dagoela. Egoera horien aurrean, emakume batzuek adierazten dute arreta eta
orientazioa eraginkorragoen falta sumatzen dutela.
Nik jakin nahi dudana zera da, arazo bat izanez gero nora joan behar dugun, ditugun
eskubideei buruzko informazioa jasotzera. Adibidez, haiek zu kaleratzeko asmoa dute,
eta giltza hor uzteko esaten dizute [etxeko langile baten lanarekin lotua]. Eta ondoren,
baja emateko ia bi hilabete pasa dira. Eta ez dakit zein ate jo behar dudan gauza horien
inguruan orientazioa emateko. Haiek esan dezakete lana bertan utzi dudala, eta ni
Gizarte Segurantzara joan naiz informazio bila. Eta kaleratzeko paper bat bidali didate
eta hor jartzen du halako egunetan iraungitzen dela. Eta gero, hara joan naizenean giltza
uzteko eta handik ospa egiteko esan didate. Eta hori egindako lanari dagokion likidazioa
ez ordaintzearren. Eta zuk ez dakizu, eta beldur zara, gauzak utziz gero. Hurrengo
egunean haiek salatzen zaituzte lana bertan utzi duzulako eta baja boluntarioa egin ahal
dizute. (EMT1)

Laneratzeari dagokionez, kontsultatutako emakumeek identifikatu dute batzuetan
agertzen direla aurreiritzi eta joera xenofoboak, eta are argiro arrazistak ere,
eta horiekin batera logika klasista sartzen bada, batzuetan “bigarren mailako”
enplegatuen lekuan ikusten dutela beren burua, eta beste batzuetan, haien lana
aintzat hartu ere ez dela egiten, beraiek prestakuntza izan nahiz ez izan, berdin.
Saharaz hegoalderako emakumeek salatzen dute bereziki egoera hori.
Nik hemen daukat euskara titulua, Bilbon dagoen Hermanos Larrinaga akademiakoa.
Baina lana aurkitzeko, euskararekin ere ez zaituzte hartzen (…) ile-apaintzaileek uste dute
zu ez zarela gai. Nik buru pila bat garbitu dut, hemengo jendeari. Eta ilea moztu, tinteak
eta metxak. Eta ile-ordeak egitea ere bai, minbizia duen jendearentzat. Guztia han egin
dut, baina gero ezer ez. (SHET2)
Batzuek ikusten dute azala beltza dugula eta uste dute zuhaitzetik jaitsi garela eta ezer ez
dakigula. Eta hori ez da horrela. (SHET1)

Emakume magrebtar batzuek partekatzen dituzten esperientziek agerian uzten
dute sexismoa ere bete-betean sartzen dela auzian, emakumeak bazter geratzen
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direlako umerik badute beren kargura, edo haurdun egoteagatik, edo bikotean
bizi direlako (gizonezkoekin), azken hau ikusten baita beste egoera horietara iritsi
aurreko aurre-urrats natural gisa.
Hona etorri nintzenean ez zitzaidan asko kosta, eta lana aurkitu nuen. Tarte batez lanik egin
gabe egon naiz, baina haurdun geratu nintzenetik inork ez dit deitzen. Baina hasieran, etxe
batzuk garbitzen eta horrela, banuen lana. Baina gutxi ordaintzen dizute, eta kontraturik ez
dizute egiten. Baina jakin dutenean haurdun nagoela, inork ez dit deitzen. Eta lan egiteko
gauza nintzen. (EMT2)
Behin batean elkarrizketa batera joan nintzen eta andre hark galdetu zidan ea ezkonduta
nengoen eta umerik ba al neukan. Ahaztu zitzaidan hau kentzea [ezkontza-eraztuna]… Ez
nintzen ohartu, eta iritsi nintzenean zuzen-zuzen eskura begiratu zidan. Izan ere, guk han
ez diogu horri garrantzi handirik ematen. Eta galdetu zidanean umerik ba al nuen, baietz
esan nion. Batzuetan gezurra esan behar duzu lana lortzeko. (EMT6)

Azkenik, hiru taldeetan, batzuetan justifikazio klabean, eta beste batzuetan tonu
argiro aldarrikatzailean, emakume batzuek azaldu nahi izan dute beraiek ez direla
hona etorri inolaz ere “laguntzetatik bizitzera”, ez eta inorentzako “zama izatera”
ere, eta hori ez duela jende guztiak ongi ulertzen eta errespetatzen.
Lanean ari nintzen, adineko pertsona bat zaintzen. Tabernan nengoen gizon horrekin, eta
entzuten nien esaten laguntzengatik bakarrik etortzen ginela hona. Eta erantzun nahi
nien, ernegatu egiten naizelako, baina isilik geratu naiz. (EMT2)
Hona gatoz gure helburua betetzera, lan egitera, izan ere, nork utzi nahi du bere herria,
maite dituenak, beharbada oraindik zure bularretik hartzen ari diren ume txikitxoak?
Horiengandik bereizi eta bertan utzi. Nahiago izaten dugulako haiek han egotea eta
jakitea ez direla goseak hiltzen ari. Ez gara gure herritik hona etortzen gure gustuagatik.
Etorkizun batengatik etortzen gara, aurrera egiteagatik, eta etxera zerbait eraman ahal
izateko. Nolabait lagundu ahal izateko. (LET3)

Emakumeek azpimarratu dute ez dagoela oro har hitz egiterik, “ez eta mundu
guztia zaku berean sartzerik ere” (EMT2), eta bai Ermuan, bai Euskadin ere, era
guztietako pertsonak daudela, horietako asko oso abegi onekoak atzerritar
jatorriko emakumeekin; baina eransten dute garrantzitsua dela estereotipoak eta
aurreiritziak eraisteko borrokan jarraitzea, azpi-lana eragin dezaketelako, eta kalte
erantsi handia ekarri, ahultasun handiko egoeran egoten diren emakumeentzat.
Horra Saharaz hegoaldeko emakume parte-hartzaile baten hitzak:
Oso esker oneko gaude, baita ere, Ermua bezalako herri batean egoteagatik. Nik nire burua
orain hemengo partaidetzat dut, eta oso gustura nago jendearekin, beti prest egoten
delako ahal duen neurrian laguntzeko, zuk behar duzunean. Hemengo jendea ez da
gaiztoa, onak dira. Baina gehienak itxita bezala daude, ulertzen duzu? Jendeari ikusarazi
behar zaio prestakuntza hartu dugula, bai hemen, bai gure herrian ere, ez gara trabatuta
dagoen jendea. Eta gehienek, zu lan bila zabiltzanean, zuri laguntzeko gogoa izan ahal
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dute. Eta hori oso ongi dago. Eta nik ikusten dudanez, Udala ere ahaleginak egiten ari da.
Baina bada jendea Afrika edo Senegal pentsatu eta ez dakiena zertaz ari den. Senegal
hori nik ez dut ezagutu, Senegalen bizi izanda ere. Guztia landa dela uste dute. Jendea
ur bila joaten ikusi dute, eta zuk ez duzu hori bizi izan. Guk ez dugu hori bizi izan. Orain
dagoeneko asimilatuta daukat, baina hasieran horrek lehertu egiten ninduen. (SHET1)

4.4. Zaintzaileen lekukotasunak: “beraien hitzetan”
Bai eztabaida taldeek, bai atzerritar jatorriko emakumeekin egindako banakako
elkarrizketek ere, etxeko lana eta zaintzaren inguruko esperientziak ezagutzeko
abagunea eskaintzen digute. Emakumeek gurekin partekatu dituzte iraganean
edo/eta une honetan etxeko langile eta zaintzaile gisa bizi izan dituzten edo bizi
dituzten egoerei buruzko gogoetak, eta etorkizuneko zenbait espektatiba ere bai.
Iraganean edo/eta une honetan etxeko langile edo zaintzaile gisa izandako
esperientziei dagokienez, emakumeek adierazi dute lan horien errealitatea oso
aldakorra izan daitekeela, familia enplegatzailearekin hitzartzen diren akordio
eta irizpideen arabera, eta alde batera utzita, neurri batean, kontratua eta Gizarte
Segurantzako alta egiten diren ala ez; hoberena, noski, horiek izateko aukera izatea
bada ere.
Emakume batzuek azaltzen dute beraiek gustura sentitu direla enplegu batzuetan,
kontratua izan nahiz ez izan, eta beste batzuetan, berriz, asko sufritu izan dutela, bi
egoera-mota horietan, berdin-berdin.
Nabarmentzen duten egoerarik zailena da emakume enplegatua sufritzen
ari denean lan batean, eta horri derrigor eutsi behar dionean, bere egoera
erregularizatzera iritsi ahal izateko (bizileku- eta lan-baimena lortzea), biziraun
ahal izateko edo/eta bere etxekoei zerbait bidaltzen jarraitu ahal izateko. Beraien
hitzetan:
Kontratupeko lan batetik ateratzen bazara, denbora igaroko da beste bat lortu arte. Baina,
zer gertatzen da bien bitartean? Zuk jaten jarraitu behar duzu, bizitzen jarraitu behar
duzu, eta han utzi duzun familiaren mantenua ematen jarraitu behar duzu. Maite dituzun
pertsonei laguntzen jarraitu behar duzu. (ELZ2)
Eta hemen gaudenetako batzuk ezin dugu lanik gabe egon, gure familiaren euskarria
garelako. Nire kasuan, neu naiz euskarria, eta ezin naiz hilabete batez lanik gabe geratu,
nire familia zaindu behar dudalako. (…) Eta hori da nire arazoa. Niri edozer gertatuta ere,
gaixotasun bat, edo Covida harrapatzen badut, nola moldatuko naiz? (LET5)
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Beste lan bat izan nuen, eta adierazi zidaten berari adierazi zioten arazo bera. 600 euro
ordaintzen zizkidaten, eta dokumentuak egiten bazizkidaten, 500era jaisten zidaten. Eta
baietz esan nien, onartu egin nuen. Eta txartela atera zitzaidanean, aio. Handik alde egin
nuen. (LET5)
Adibidez, lan batera sartzen gaituzte, eta esaten digute paperak egiteko garaia iristen
denean beraiek egingo dizkigutela paperak. Baina hiru urteak bete ditugunean, hori guztia
hutsean geratzen da, ikusten dutenean errenta aitorpena egin eta Gizarte Segurantza
ordaindu behar dela. (LET3)

Hainbat emakumek kontatzen dute esplotazioa, xantaia emozionala eta umiliazioegoerak ere bizi izan dituztela, batzuetan beraiek zaindu behar zuten pertsonaren
aldetik, eta beste batzuetan familia enplegatzailearen aldetik.
Adibidez, senarra ospitalean zuen emakume bat zaintzeko kontratatu ninduten. Eta senarra
ospitaletik atera zenean, biak zaintzea egokitu zitzaidan. Eta soldata eskasa zen zaintza
pertsonala egiteko. Etxea mantendu behar nuelako, eta bi neskato txiki, eta ez nintzen
iristen. Eta gainera, azkenean maite dituzu pertsona horiek eta orduan, are eta gehiago
aprobetxatzen dira. Egun librerik ere ez neukan. Egun guztia aiton-amonekin igaro behar
nuen. Eta gero ohartzen zara inor ez dela igotzen ea nola dauden ikustera, eta nik nire
umeez gain, aiton-amonak adi-adi begiratu behar nituen. Haien ondoan bizi nintzelako.
Orduan, horrek min handia egin zidan. (EMT2)
Niri “lorontzia” deitzen zidan. Eta haserretzen zenean, makilarekin kolpeka hasten zen,
ezker-eskuin. Nik aparte egon behar nuen, badaezpada ere. Eta ehun kilo pisatzen zuen,
eta metro eta laurogeita hamarreko altuera. Eta erori egiten zen, eta nik moldatu behar
izaten nuen hura altxatzeko. (ELZ2)
Baina lan harekin oso gaizki joan zitzaidan, iritsi nintzenean, andreak janaria mugatzen
zuelako. Nik ez nuen arazorik, nire janaria eramatea banuelako. Baina andreari ez zitzaion
gustatzen nik nire janaria eramatea. Eta ni etxe hartan dutxatzea ere ez, eta hango ur
beroa erabiltzea. Orduan, zain egon behar nuen, eta bi ordu libre nituenean, nire etxera
joaten nintzen eta han dutxatzen nintzen. Eta etxera otordua egitera ere joaten nintzen,
edo janaria eramaten nuen andrearen etxera, baina ez zitzaion gustatzen nik nire janaritik
jatea. Nik jan behar nuen berak esaten zidana. Ez ninduela gustukoa esaten zidan, eta
haren seme-alabak zirela kontratatu nindutenak. Arrazista zela, nolabait esan. Praktikan,
ez ninduen maite izan. (LET6)
Aurpegiratzen dizute haiek aterpea ematen dizutela, janaria ematen dizutela, eta lo egiteko
lekua eta dutxatzeko tokia ematen dizutela. Zergatik uste duzu batzuetan ilea mozten
dugula? Guri ile luzea ibiltzea gustatzen zaigu, baina hemen, hori ere arazo. Neu naiz
horietako bat. Lan batzuetan begiratzen digutelako dutxan zenbat denbora ematen dugun
ere. Eta galdetzen dizute ea zergatik dutxatzen zaren egunero. Ura gastatzen didazula eta
argia gastatzen didazula. Gauza asko dira hemen pasatu behar izaten ditugunak. (LET3)

Familia enplegatzaileekiko arazoei dagokienez, emakume batzuek azpimarratzen
dute zeinen zaila izaten zaien, batzuetan, familiarren arteko gatazketan harrapatuta
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ikustea beren burua, maiz lanerako agindu kontraesankorrak jasotzen baitituzte,
edo are okerrago, alde batekin edo bestearekin bat egitea leporatzen baitzaie.
Batzuetan pertsona bat zaintzen ari zara eta lanetik ere ito beharrean ateratzen zara. Beste
pertsona batzuek dutelako agintea zure gainetik. Zu pertsona bat zaintzen ari zara, eta lau
edo bost pertsonak agintzen dizute. Seme-alabek eta familiak. Eta haiek ez dakite etxean
zer gertatzen den. Zu zaude etxean pertsona horrekin, eta ondoren besteak datoz. Niri
egokitu zaizkit lan onak eta oso onak. Konfiantza daukat pertsona horrekin eta niri begira
atzetik inor ez dagoenean, are eta gehiago eta gusturago lan egiten dut. Atzetik norbait
begira duzunean, oso gogorra da. Lana da, eta eraman egin behar duzu. (EMT4)
Eta ondoren lan hau atera zitzaidan, orain nagoen hau. Eta okerrago atera zitzaidan. Topatu
nuelako hiru senideko familia bat eta hiru senide horiek etsaituta daudelako. Eta hori arazo
handia da, zu erdian zaudelako. Eta zaila da ikustea batek eta besteak ezin dutela elkar
ikusi. (…) Arrunt gaizki. Nik nire paperengatik onartu nuen, paperak legeztatuta izateagatik.
(…) 900 euro ematen dizkidate eta ez dut aparteko pagarik. Elkarrizketara joan nintzenean
asteburuak emango zizkidatela esan zidaten, baina hasteko unean esan zidaten hiru
asteburu emango zizkidatela, hiru senide izanik, hiru asteburu beraiek egingo zituztela,
eta nik bat egin beharko nuela. Baina ordua iritsita, ez zen han ez bata ez bestea agertzen.
Eta nik erreklamatu behar nien. Hori ez zela horrela. Eta haietako bat etorri zen, hirurak
elkarren etsaiak direnez… nik galdetzen diet ea bihar zein etorriko den eta esaten didate
halakoren txanda dela, edo urliaren txanda dela. (ELZ4)
Jaun hark [familiar enplegatzaileetako bat] gaizki hitz egin zidan. Hitz gordinak esan
zizkidan. Esan zidan, barkatu esatea, ipurdia garbitzen niola bere arrebari, bere amari
garbitu beharrean. Berak nahi zuen arrebak zer egiten zuen kontatzea… (ELZ4)

Oro har emakumeek lana falta izan ez zaiela baieztatzen badute ere, batzuek argitzen
dute horrek ez duela esan nahi etorkinak izateagatik besteen errefusa ikusteko
egoerarik bizi izan ez dutenik. Badakite familia edo pertsona enplegatzailearentzat
ez direla izan lehenengo aukera, eta horregatik pixkanaka-pixkanaka irabazi behar
izan dutela haren oniritzia.
Emakume horren etxean aurkeztu nintzen eta begiratu orduko esan zidan ez zuela uste
etorkina izango nintzenik. Eta nik esan nion ez zidatela ezer esan horri buruz, han aurkezteko,
besterik ez zidatela esan. Baina dirudienez, gustuko izan ninduen eta konfiantza hartu
zuen. (ELZ2)
Pisua nolakoa zen eta zer eskatzen zuen kontatu zidan. Eta esan zidan nabaritu zuela
doinu txiki bat nire hizkeran, eta ea Espainiako zein probintziatakoa ote nintzen. Nik esan
nion ez nintzela espainiarra, brasildarra nintzela. Eta orduan erantzun zidan ez zutela
etorkinik nahi. Eta nik esan nion ongi zegoela, berak erabaki behar zuela, baina pena zela,
nik gustukoa aurkitu nuelako.(…) Eta kontua da mundua irauli dela eta andre hori bere
bizitzako azken egunetan zaindu zuela aurpegira esanda errefusatu zuen etorkin hark
berak, etxeko jaunak gorroto zuenak. Eta bera, hil hurren zela, barkatzeko eskatzen zidan
hamaika aldiz. “Harribitxia” deitzera ere iritsi zen, eta esatera inoiz ez zuela pentsatuko
hemen bizitzen igaro behar zituen azken egunetan ni bezalako pertsona bat aurkituko
zuenik. (ELZ2)
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Batez ere etxe barneko zaintzaile jarduten duten emakumeek, baina ez beraiek
bakarrik, azaltzen dute askotan isolatuta eta desinformatuta sentitzen direla,
itomena arindu, distraitu eta aldi berean laneko errealitateari buruzko aholku
emango dien sare sozialik ez dutelako.
Adiskide, adiskide… halakorik ez dut egin. Ez bainaiz ateratzen. Eta bigarrenik, nik esaten
dudalako hobe dela oheratzea eta lo egitea. Andreak gauez ia ez duelako batere lorik
egiten, eta altxatu behar izaten dudalako aldiro, oihuka deitzen didalako. Eta ni adi-adi
egoten naiz, auzokideak esnarazi ez ditzan. Eta horregatik esaten dut, hobe dut lo egin, eta
tira. Eta pixka bat ateratzen banaiz, bakarrik ateratzen naiz. (ELZ4)
Arazoa da barneko langilea bazara ez zarela lagunartera ateratzen. Ez dugu inor ezagutzen,
(…) Niri gertatu zitzaidan barneko langile jardun nuela luze, eta ez nuen inoren informaziorik
jasotzen. Itxita nengoen. Eta badakizu zer gertatu zen? Denbora igaro zen, nik dagoeneko
hamalau urte ditut hemen, eta ezagutza faltagatik, ez nuen inoiz eskatu nazionalitatea.
Gaur arte, horretan ari bainaiz. (LET3)
Hemen eman ditudan urte guztietatik, zortzi besterik ez dut kotizatuta. Eta pena handia
ematen dit, guretzako, etorkin garen aldetik,… tira, oso garrantzitsua da guztientzat, baina
guretzat are eta gehiago. Izan ere, burugabe aritzen gara lanean, bizia lanean uzten dugu,
bizirauteagatik. (ELZ2)

Emakume batzuek partekatzen dute ondoeza fisikoa eta psikikoa bizi izan
dituztela beren lan-egoeragatik, eta haien hitzetan, ez dute ia aukerarik aurkitu
horiek kudeatzeko edo sendatzeko.
Itxita egonda, depresioa, estresa, eta gauza horiek etortzen zaizkio bati. Azaleko orbanak
ere harrapatu nituen nik. Medikuak esan zidan estresagatik zela, itxita egoteagatik eta hori
guztia. Ibiltzera ateratzeko esaten zidan, eta ezin zidala ezer eman. Nik esaten nion zerbait
errezetatzeko, eta hark esaten zidan ezin zidala ezer eman, ez zuelako ezer. Eta ibiltzera
joateko, horrek on egingo zidalako. Azkenean spray bat edo halako zerbait errezetatu
zidan. Baina esan zidan horregatik zela. Eta horrela eman nituen bi urte eta sei hilabete.
Eta han paperak legeztatu eta guzti egin behar zidaten, baina andrea hil egin zen. (ELZ4)
Kontua da hemen burua blokeatu egiten zaigula guztiz. Hainbeste ahalegintzen gara
pertsona horiek zaintzen, dena xurgatzen dugu haiengandik. Eta burua blokeatzen zaigu,
nahi gabe ere. Batzuetan ahazten zait nire seme-alabek urteak nozi betetzen dituzten. Eta
ni kezkatu egiten naiz, eta pentsatzen dut ea ez zaidan haren gaitzik itsasten (…); entzuten
diot buruko mina duela, eta nire burua ere minez sumatzen dut. Eta ez dut nahi. Berak
esaten dit errekara botatzeko moduan gaudela. Eta nik esaten diot ni botako nautela
lehenik, eta zeu hemen geratuko zarela bizirik. Energia ematen baitiot nik, eta berak niri
xurgatu egiten dit. Baina hori da dagoena. (LET3)
Berak [taldekide batek] negarrez ikusi nau eta bendajeak ere jarri dizkit hemen, gauerdian
oinazea ezin eraman dudanean. Ni jadanik gaizki geratu nintzen pertsonak altxatzearen
ondorioz. Ez didate garabirik jarri, eta neuk altxatu, dutxatu eta lehortzen ditut, jaisten
ditut… eta garbiketa. Hori debekatu egin zidaten, baina, zertaz biziko naiz orduan? (LET3)
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Emakume hori [taldekidea] erori egin zen eta gizona ez zen gauza izan dirua eman eta
farmaziara bidaltzeko, medikamenturen bat erostera, eta emakumea ospitalera joan zen,
kolpeak bizkarra eta hanka bat ukitu zizkiolako. Eta emakume honek ez du ezer egin, lan
horri ezin diolako uko egin, besterik ez duelako. (LET2)

Enpleguaren inguruko etorkizuneko espektatibei buruz galdetuta, emakume
batzuek adierazten dute beste sektore batzuetan jardun nahiago luketela:
ostalaritza, kudeaketa administratiboa, merkataritza, erizaintza… beste emakume
batzuek diote gustukoa dutela adinekoak zaintzeko lana; haien hitzetan, hori da
ikasi dutena, eta horretan jarraitu nahi lukete, baina zehazten dute lan-baldintza
hobeekin jarraitu nahi luketela, esate baterako, haien ustez adinekoen egoitzetan
dauden baldintzekin.
Kasurik gehienetan, “enplegu hobe bat” lortzearekin lotutako etorkizuneko
espektatibak berekin dakar prestakuntza-prozesuak aurrera eraman behar izatea.
Horri buruz hitz egiten dugunean, emakume askok aitortzen dute oso zaila egiten
zaiela (edo ezinezkoa) prestakuntza-ibilbide bat aurrera eramatea etxe barneko
zaintzaile jarduten duten bitartean. Gauzak horrela, prestakuntza online egitea
aukera baliagarria eta hobea dela balioesten da, baina ez ideala, batez ere ikasketarik
eta gaikuntza digitalik ia egin ez denean. Emakume guztiek adierazi dute nahiago
luketela prestakuntza espazio presentzialetan edo erdi-presentzialetan egitea,
online prestakuntzaren osagarriak, beren prozesuak aberasteko eta indartzeko.
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4.5. Atzerritar jatorriko emakumeen proposamenak
Orain arte hitz egin diren errealitate eta inguruabarren ildo beretik, gure kontsultetan
parte hartu duten atzerritar jatorriko emakumeek Udalari zuzendutako hainbat
eskaera eta iradokizun sartu dituzte beren hitzaldietan, eta guk hemen jaso ditugu,
jarduketa-proposamen zehatz moduan aurkeztuta.
Profesionalen proposamenen kasuan bezala, proposamen horiek bost multzotan
sailkatu ditugu: etxeko lana eta zaintza; prestakuntza; aholkularitza, orientazioa eta
bidelaguntza; enplegua sustatzea; eta asoziazionismoa eta sareak. Proposamenak
aurkezteko hurrenkera azaltzeko moduari dagokio soilik, eta ez du inolaz ere
lehentasunik adierazten.

Etxeko lana eta zaintza
― Etxeko lana eta zaintzaren sektoreko kontratuen elaborazioari buruzko
informazioa, aholkularitza eta orientazioa eskuratzea enplegatuei nahiz
familia enplegatzaileei.
― Laneko eskubideei buruzko prestakuntza-ikastaroen antolaketa sustatzea,
arreta berezia jarriz atzerritar jatorriko emakume langileei lotutako
errealitate espezifikoetan eta etxeko lana eta zaintzaren sektorean
(prestakuntzaren inguruko hurrengo proposamen-sortan ere sartzen da).

Prestakuntza
― Prestakuntza egiteko prest egon daitezkeen emakumeekin kontsulta egitea
denbora eta ordutegi aldetik dituzten aukerak jasotzeko, eta ondoren,
horiek kontuan hartuta, diseinatu ahal izateko jarduera hori, aintzat hartuta,
era berean, familia eta lana bateragarriak egiteko duten beharra.
― Prestakuntza-ikastaroak eskaintzea hainbat modalitatetan:
- Online prestakuntzak, malguak denborari eta ordutegiari dagokienez,
barneko zaintzaile ari diren emakumeek horiek egiteko aukera izan
dezaten beren atseden denboran.
- Online modalitatea eta presentziala konbinatzen dituzten prestakuntzak, presentzialari lehentasuna emanez, ikaskuntza errazteko taldeko
interakzioaren bidez, eta prestakuntza presentziala asteburuko ordutegian egiteko aukera baloratuz.
- Prestakuntza presentzialak, gaitasun digitalak eta baliabide teknologikoak falta dituzten emakumeek prestakuntzarako sarbidea izan
ditzaten.
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― Prestakuntzaren eskaintza ez mugatzea etxeko lana eta zaintzaren inguruko
ikastaroetara, eta bestelako lan-alor batzuekin lotutako prestakuntzaikastaroetarako sarbidea erraztea (ostalaritza, merkataritza, kudeaketa
administratiboa…).
― Laneko eskubideei buruzko prestakuntza-ikastaroen antolaketa sustatzea,
arreta berezia jarriz atzerritar jatorriko emakume langileei lotutako
errealitate espezifikoetan eta etxeko lana eta zaintzaren sektorean (etxeko
lana eta zaintzaren inguruko aurreko proposamen-sortan ere jasoa dago).
― Prestakuntza-ikastaroak Ermuan egitea erraztea.
― Oinarrizko ikasketarik gabeko pertsonentzat egokitutako prestakuntzaikastaroen sorrera sustatzea.
― Prestakuntzarako materialak eta bestelako baliabideak hizkuntza ofizialak
ez diren beste hainbat hizkuntzatan eskuratzeko aukera baloratzea.

Aholkularitza, orientazioa eta bidelaguntza
― Orientazioaren eta esku-hartze sozialaren profesionalen eta zerbitzu
horien erabiltzaileen arteko komunikazio-kanal arinak eta zuzenak sortzea
sustatzea, bidelaguntza eta sustapena errazteko egoera zailetan.
― Prestakuntzari, lanari eta kudeaketa administratiboari buruzko komunikazioen transmisioa sustatzea, Udalaren ohiko komunikazioen bidez ez ezik
(iragarkien taula ofiziala, publizitate-kartelak leku publikoetan…), sakelako
telefonoaren bidez (SMS edo Whatsapp) eta posta elektronikoaren
bidez ere.

Enpleguaren sustapena
― Enplegua sustatzeko kontratu gehiago sustatzea, lehenengo enplegu
erregularra lortzea errazteko.
― Ermuatik kanpora lanera, goizaldeko lehen orduetan, joan behar duten
langileen beharren arabera egokitutako garraio publikoen ordutegi bat
ezartzea baloratzea.

Asoziazionismoa eta sareak
― Ermuan bizi diren atzerritar jatorriko pertsonen artean elkar topatzeko eta
asoziazionismoa sustatzeko guneen sorrera bultzatzea.
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5
PROPOSAMENEN
ESPARRU OROKORRA
Azterlan hau aurrera eraman dugularik, Ermuan
bizi eta atzerritar jatorria edo/eta arbasoak dituzten
herritarren egoeraren argazki orokor bat zabaldu
zaigu, eta herri honetan bizi diren atzerritar jatorriko
emakumeek laneratzeko eta gizarteratzeko egiten
dituzten prozesu eta ibilbideetara hurbiltzeko aukera
izan dugu. Batez ere, etxeko lana eta zaintza egiten
jarduten duten emakumeen egoeran sakondu dugu,
eta ikuspegi anitz jaso ditugu bertan, bai esku-hartze
sozialaren profesionalen aldetik, bai errealitate hori
lehenengo pertsonan bizi duten atzerritar jatorriko
emakumeen aldetik ere.
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Esku-hartze sozialerako –gizarteratzeko eta laneratzeko arloari lotua– zerbitzu eta
baliabideei buruzko eta horiek erabiltzen dituzten atzerritar jatorriko emakumeen
ezaugarriei eta egoerei buruzko hainbat informazio bildu dira. Gainera, lekukotasun
zehatzek giza esperientziaren kontakizunak zabaltzen duen leihora hurbiltzeko
aukera eman digute.

Azkenik, profesionalek eta atzerritar
jatorriko emakumeek aldaketa eta
hobekuntza zehatzak irudikatzeko partekatu
dituzten gako espezifikoei esker, hainbat
jarduketa‑proposamen igorri ahal izan dizkiogu
Ermuako Udalari. Horiek osatzen dute, hain
zuzen ere, azterlan honek funtsean eman duen
ekarpen praktikoa.
Itxiera gisa, hemen bildu ditugu atzerritar jatorriko emakumeen eta gizarte‑arloko
profesionalen aldetik jaso ditugun proposamen guztiak, eta sei multzotan
sailkatuta aurkezten ditugu. Lehenbiziko bost multzoetan biltzen dira Ermuan bizi
diren atzerritar jatorriko emakumeen laneratzearekin eta gizarteratzearekin lotzen
diren bost jarduketa-arloei dagozkien proposamenak, barne direla etxeko lanean
eta zaintzan jarduten duten emakumeen beharrak eta interesak, baina ez horiek
bakarrik. Hona hemen bost arlo horiek:
― Aholkularitza, orientazioa eta bidelaguntza
― Enpleguaren sustapena
― Prestakuntza
― Asoziazionismoa eta sareak
― Udal departamentu eta zerbitzuen arteko koordinazioa
Azkenik, proposamenen seigarren multzoa erabili dugu berariaz etxeko lanean
eta zaintzan jarduten duten langileen inguruabarrekin lotuta formulatzen diren
proposamenak biltzeko.
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PROPOSAMENEN ESPARRU
OROKORRA ARLOKA

ARLOA: AHOLKULARITZA, ORIENTAZIOA ETA BIDELAGUNTZA
PROFESIONALEN PROPOSAMENAK

ATZERRITAR JATORRIKO EMAKUMEEN PROPOSAMENAK

• Gizarteratzea eta laneratzea
helburu duten udal-zerbitzuak
hornitzea baliabide eta bitarteko
egokiez, epe luzeko jarraipen- eta
bidelaguntza‑prozesu malguak aurrera
eraman ahal izateko, ahal den neurrian,
laguntza ez-formala erraztuko duten
harreman-sareak eratzeko aukera
emango duten talde-dinamikak sortzen
laguntzeko.

• Orientazioaren eta esku-hartze sozialaren
profesionalen eta zerbitzu horien
erabiltzaileen arteko komunikazio-kanal
arinak eta zuzenak sortzea sustatzea,
bidelaguntza eta sostengua errazteko egoera
zailetan.

• Berariazko laguntza-zerbitzu bat sortzea
izapide burokratikoen praktikak egiteko,
beste erakunde batzuetatik egiten den
orientazio- eta aholkularitza-lanaren
osagarri eta indargarria izan dadin.

• Prestakuntzari, lanari eta kudeaketa
administratiboari buruzko komunikazioen
transmisioa sustatzea, Udalaren ohiko
komunikazioen bidez ez ezik (iragarkien
taula ofiziala, publizitate-kartelak leku
publikoetan…), sakelako telefonoaren
bidez (SMS edo Whatsapp) eta posta
elektronikoaren bidez ere.

ARLOA: ENPLEGUAREN SUSTAPENA
PROFESIONALEN PROPOSAMENAK

ATZERRITAR JATORRIKO EMAKUMEEN PROPOSAMENAK

• Enplegurako udal-planak eratzea, lehenengo enplegu erregularra lortzen laguntzeko.
• Udal-haurtzaindegien zerbitzuak
antolatzea, doakoak edo diru-sarreren
arabera ordaintzekoak, laneratzea eta
lana eta familia bateragarriak izatea
errazteko.

• Ermuatik kanpora lanera, goizaldeko lehen
orduetan, joan behar duten langileen
beharren arabera egokitutako garraio
publikoen ordutegi bat ezartzea baloratzea.
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ARLOA: PRESTAKUNTZA
PROFESIONALEN PROPOSAMENAK

ATZERRITAR JATORRIKO EMAKUMEEN PROPOSAMENAK

• Kolektibo zehatzei zuzendutako
ikastaroak eta prestakuntza-prozesuak
sortzea eta diseinatzea sustatzea, haien
gaitasun eta ahalmen espezifikoak
kontuan hartuta.

• Prestakuntza egiteko prest egon daitezkeen
emakumeekin kontsulta egitea, denbora
eta ordutegi aldetik dituzten aukerak
jasotzeko, eta ondoren, horiek kontuan
hartuta, diseinatu ahal izateko jarduera hori,
aintzat hartuta, era berean, familia eta lana
bateragarriak egiteko duten beharra.

• Helduen Heziketa Iraunkorrarekiko
koordinazioa sustatzea, gaztelania
ikastea errazteko eta erakunde eta
entitate desberdinek une honetan
herrian eskaintzen dituzten ikastaroen
baldintzekin eta eskakizunekin
egokitzen ez diren pertsonen
ikasketa‑beharrak ase ahal izateko.
• Tresna digitalak erabiltzen ikasteko
tailer eta ikastaroen antolaketa
sustatzea.
• Laneko kulturari buruzko tailer eta
ikastaroen antolaketa sustatzea, alderdi
informalagoak eta kultura aldetik izan
litezkeen baldintzatzaileak jasoz.
• Berdintasunari buruzko eta indarkeria
matxistari aurre egiten ikasteko
berariazko tailerrak eta ikastaroak
programatzea, atzerritar jatorriko
emakumeek ikas dezaten beren gizarteratze eta laneratzeko ibilbideetan, edo
bestelako esparruetan, gerta daitezkeen
abusu edo indarkeriazko egoerak
identifikatzen, eta horiei aurre egiteko
eskura dituzten tresnak eta baliabideak
ezagutu ditzaten.
• Prestakuntza-ikastaroen eskaintzan
jasotzea haurtzaindegi-zerbitzua,
etorriko diren pertsonek beren kargura
dituzten umeak zainduko dituena.
• Udalaren dirulaguntzak antolatzea
prestakuntza-prozesu ofizialetara
joateko bidaiak ordaintzen laguntzeko,
ahultasun ekonomiko eta sozial
bereziak bizi dituzten pertsonei
zuzenduak, gizarte-bazterkeriaren
irizpideak kontuan hartuta.
• Atzerritar jatorriko emakumeentzako
prestakuntza-ibilbideak diseinatzea,
haien jatorrizko eskualdeak eta hemen
bizitzen daramaten denbora kontuan
izanda.
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• Prestakuntzarako materialak eta bestelako
baliabideak hizkuntza ofizialak ez diren
beste hainbat hizkuntzatan eskuratzeko
aukera baloratzea.
• Prestakuntza-ikastaroak eskaintzea hainbat
modalitatetan:
- Online prestakuntzak, malguak denborari
eta ordutegiari dagokienez, barneko
zaintzaile ari diren emakumeek horiek
egiteko aukera izan dezaten beren atseden
denboran.
- Online modalitatea eta presentziala
konbinatzen dituzten prestakuntzak,
presentzialari lehentasuna emanez,
ikasketa errazteko taldeko interakzioaren
bidez, eta prestakuntza presentziala
asteburuko ordutegian egiteko aukera
baloratuz.
- Prestakuntza presentzialak, gaitasun
digitalak eta baliabide teknologikoak falta
dituzten emakumeek prestakuntzarako
sarbidea izan ditzaten.
• Oinarrizko ikasketarik gabeko pertsonentzat
egokitutako prestakuntza-ikastaroen sorrera
sustatzea.
• Laneko eskubideei buruzko prestakuntzaikastaroen antolaketa sustatzea, arreta
berezia jarriz atzerritar jatorriko emakume
langileei lotutako errealitate espezifikoetan
eta etxeko lana eta zaintzaren sektorean
(etxeko lana eta zaintzaren inguruko
proposamen-sortan ere jasoa dago).
• Prestakuntzaren eskaintza ez mugatzea
etxeko lana eta zaintzaren inguruko
ikastaroetara, eta bestelako lan-arlo
batzuekin lotutako prestakuntzaikastaroetarako sarbidea erraztea (ostalaritza,
merkataritza, kudeaketa administratiboa…).
• Prestakuntza-ikastaroak Ermuan egitea
erraztea.
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DIMENTSIOA: ASOZIAZIONISMOA ETA SAREAK
PROFESIONALEN PROPOSAMENAK

ATZERRITAR JATORRIKO EMAKUMEEN PROPOSAMENAK

• Asoziazionismoa, elkar laguntzeko
taldeak eta elkar babesteko dinamikak
sustatzea atzerritar jatorriko emakumeen
artean, horiek aurrera eramateko
baliabideak eta lekuak eskainiz.

• Ermuan bizi diren atzerritar jatorriko
pertsonen artean elkar topatzeko eta
asoziazionismoa sustatzeko guneen sorrera
bultzatzea.

• Atzerritar jatorriko emakumeek hainbat
gunetan duten parte-hartzea sustatzea,
adibidez Ermuako Emakumearen Etxean
eta Ahalduntze Eskolan, eta jardueren
eskaintza antolatzeko unean kontuan
hartzea haien beharrak eta interesak.

DIMENTSIOA: UDAL-DEPARTAMENTU ETA -ZERBITZUEN ARTEKO KOORDINAZIOA
PROFESIONALEN PROPOSAMENAK

ATZERRITAR JATORRIKO EMAKUMEEN PROPOSAMENAK

• Ermuan dauden atzerritar jatorriko
emakumeen gizarteratzearekin eta
laneratzearekin lotutako udal-zerbitzuen
arteko koordinazioa sustatzea eta
areagotzea, hobeto ezagutzeko une
bakoitzean eskura dauden baliabideak
eta laguntzak eta, era horretan, unean
uneko errealitateari buruzko informazio
osoagoa izanik, proiektuak eta
jarduerak antolatu ahal izateko. Zehazki,
Ermuan gizarteratzeko eta laneratzeko
dauden berariazko zerbitzuen,
gizarte‑zerbitzuen eta immigrazio- eta
berdintasun-zerbitzuen arteko zuzeneko
komunikazio-kanalak eratzea eta
koordinazioa sustatzea.
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DIMENTSIOA: ETXEKO LANA ETA ZAINTZA
PROFESIONALEN PROPOSAMENAK

ATZERRITAR JATORRIKO EMAKUMEEN PROPOSAMENAK

• Prestakuntza-ikastaroak programatzea,
era presentzialean ez ezik, era birtualean
eta online ere, barneko langileek
prestakuntza gehien komeni zaien
ordutegian egiteko aukera izan dezaten.
Era berean, baliabide teknologikoak
(tableta esaterako) maileguan emateko
aukera baloratzea, beharrezkoa duten
kasuetan.

• Etxeko lana eta zaintzaren sektoreko
kontratuen elaborazioari buruzko
informazioa, aholkularitza eta orientazioa
eskuratzea enplegatuei nahiz familia
enplegatzaileei.

• Etxeko lana eta zaintzaren
erregularizazioa erraztea, eta horretarako,
izapideak aurrera eramateko informazioa
eta laguntza ematen dituzten
udal‑zerbitzu publikoak ezagutaraztea
langileei eta familia enplegatzaileei.
• Lanbidearen ziurtagiria lortzeko
ikastaroen eskaintza handitzeko
ahalegina egitea, kontuan izanik eskaera
handia dagoela, Euskadin sektore
horretan aspaldi ari diren atzerritar
jatorriko emakumeen aldetik.
• Aholkularitza eta defentsa juridikoa
eskainiko dituen zerbitzu publiko bat
antolatzea, etxeko lana eta zaintzaren
errealitateari erantzuteko aukera emango
duena. Adibidez, hitzarmen bat lotuz
Ermuako sindikatu nagusiekin, zerbitzu
hori ere beren eginkizuntzat har dezaten.
• Familia enplegatzaileen sentiberatasuna
lantzea eta prestakuntza ematea
atzerritarren egoerari buruz eta etxeko
langileek eta zaintzaileek bizi izaten
dituzten faktore psikosozialei buruz,
arreta bereziz begiratuz pertsona horien
prestakuntza-beharrei.
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• Laneko eskubideei buruzko
prestakuntza‑ikastaroen antolaketa
sustatzea, arreta berezia jarriz atzerritar
jatorriko emakume langileei lotutako
errealitate espezifikoetan eta etxeko lana
eta zaintzaren sektorean (prestakuntzaren
inguruko proposamen-sortan ere jasoa
dago).
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