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Sarrera

Txosten hau Barakaldoko Udaleko immigrazio-teknikari Jone Pariza Vidalek eskatu du, eta 
Oier Ochoa de Aspuru Gulinek eta Iraide Fernández Aragonek egin dute, biak Ikuspegi 
– Immigrazioaren Euskal Behatokiko kideak . 

Helburu nagusia Barakaldoko migrazio-fenomenoaren ikuspegi orokorra lortzea da, 
Barakaldoko Biztanleen Etengabeko Erroldako datuak ustiatuz 2020ko otsailean, bai eta 
beste iturri ofizial batzuetakoak ere –Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa, Lanbide Euskal 
Enplegu Zerbitzua, Estatistikako Institutu Nazionala– .

Txostena urtarrilean hasi zen, eta COVID-19aren intzidentzia zela eta, eskuragarri zeuden 
datuak eguneratzea erabaki zen, errealitate berria ahal zen neurrian isla zezaten . Hala 
da enpleguarekin lotutako datuen kasua, eta horien azterketan 2020ko apirileko eta 
maiatzeko datuak aurkituko ditugu .

Lehenik eta behin, atzerriko jatorriko pertsonen datu soziodemografikoen ikuspegi orokorra 
eskaintzen da, betiere bertako biztanleenekin alderatuta, haien banaketa, sexuaren 
araberako osaera, adina, jatorrizko herrialdea eta finkatzeko jarraibideak ezagutzeko .

Bigarrenik, Barakaldon bizi diren atzerritarren administrazio-egoerari buruzko datuak eta 
jatorriaren araberako nazionalizazio-tasa ustiatu dira . Gainera, txosten honen berrikuntza 
gisa, Barakaldon bizi diren langabeen datuak aztertu dira .

Hurrengo atalean udalerriko ikastetxeen datuak aztertzen dira, eta arreta berezia jartzen 
da atzerriko nazionalitatea duten ikasleek ikastetxeetan eta hizkuntza-ereduetan duten 
banaketan .
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Azkenik, Enplegua Sustatzeko Estatuko Zerbitzuak emandako enplegu-datuak aztertzen 
dira . Langabeziari buruzko azterketa bat gauzatu da, kolektibo desberdinentzat egina, 
atzerritar jatorriko populazio osoarentzat .
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Alderdi demografikoak

2020ko otsailean 102 .242 pertsona zeuden erroldatuta Barakaldon –1 . taula–, eta 
horietatik 11 .072 atzerrian jaiotakoak ziren, hau da, guztizkoaren %  10,8 . 1998ko 
datuekin alderatuta, bi hamarkada baino gehiagotan 2 .232 biztanle gehiago izan ditu 
udalerriak . Igoera horren iturria aztertzeari ekiten badiogu, ikus dezakegu igoera hori, 
neurri handi batean, atzerritar jatorriko pertsonen etorrerari zor zaiola; izan ere, 1998tik 
8 .831 pertsona gehiago etorri dira . Aldi berean, ordea, espainiar jatorriko pertsonen 
kopuruak behera egin du etengabe, 6 .599 pertsona gutxiago 1998ko datuekin alderatuta .

1. taula. Barakaldoko biztanleriaren bilakaera jatorriaren arabera, 1998-2020

(Hurrengo orrian jarraitzen du)

1

J . espainiarra J . atzerritarra J . atzerritarrekoen urte 
arteko hazkundearen %-a Guztira J . atzerritarren %-a

1998 97 .633 1 .016 - 98 .649 1,0

1999 97 .166 1 .046 3,0 98 .212 1,1

2000 96 .135 1 .146 9,6 97 .281 1,2

2001 95 .109 1 .312 14,5 96 .421 1,4

2002 94 .021 1 .494 13,9 95 .515 1,6

2003 92 .956 1 .771 18,5 94 .727 1,9

2004 92 .842 2 .125 20,0 94 .967 2,2

2005 92 .627 2 .633 23,9 95 .260 2,8

2006 92 .335 3 .305 25,5 95 .640 3,5

2007 92 .387 4 .025 21,8 96 .412 4,2

2008 92 .390 4 .938 22,7 97 .328 5,1

2009 92 .566 5 .894 19,4 98 .460 6,0
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Iturria: EIN eta Barakaldoko Udala.

Urte arteko hazkundeari erreparatuz gero, hau da, atzerriko jatorriko egoiliarren kopurua 
aurreko urtearekin alderatuta aldatu dela kontuan hartuta, azken bi hamarkadetan hiru 
fase edo une zehatz bereiz ditzakegu . Alde batetik, 2000 . eta 2006 . urteen artean, lan-
aukeren ondorioz, atzerriko jatorriko pertsonen etorrerak nabarmen egin zuen gora . Une 
horretatik aurrera, etorreren erritmoa moteltzen hasi zen, harik eta, krisi ekonomikoaren 
unerik gordinenean, saldo negatiboa erregistratu zen arte . 2013 . eta 2014 . urteen 
artean, udalerria utzi zuten pertsonak baino gutxiago iritsi ziren Barakaldora . Adierazle 
ekonomikoen hobekuntzarekin, 2015etik aurrera, etorrerek gora egin zuten berriro . 
Hazkunde hori arina izan zen hasieran, baina indarra hartu du oraintsu . Bereziki, igoera 
hori handiagoa izan da azken bi urteetan: %  9,7 eta %  12,4 2019an eta 2020an, 
hurrenez hurren . 

1 . grafikoak adierazten du aipatu dugun hazkunde hori . Ikus daitekeenez, oparo-aldi 
ekonomikoan, udalerriko atzerriko jatorriko biztanleriaren hazkundea azkarra izan zen, 
eta, ondoren, gelditu eta murriztu egin zen krisia iritsi zenean . Ikusten dugu, halaber, 
hazkunde hori berpiztu egin dela, batez ere azken bi urteetan 

Barakaldoko datuekin batera, grafikoak erakusten du migrazio-fluxuen bilakaera Bizkaian 
eta Estatuan . Barakaldoko atzerriko jatorriko biztanleen ehunekoak estatuko datuak baino 
txikiagoak dira, baina alde horiek pixkanaka murriztu egin dira . Probintziako datuei 
dagokienez, 2015era arte Bizkaiak izan zuen atzerriko jatorriko biztanleriaren ehuneko 
handiena . Urte horretatik aurrera, Barakaldora iristeko erritmoa probintziakoa baino 
handiagoa izan zen, eta, ordutik, ehunekoa handiagoa izan da udalerrian; 2020an, 
bien arteko aldea % 0,5ekoa izan da .

J . espainiarra J . atzerritarra J . atzerritarrekoen urte 
arteko hazkundearen %-a Guztira J . atzerritarren %-a

2010 92 .726 6 .595 11,9 99 .321 6,6

2011 92 .827 7 .234 9,7 100 .061 7,2

2012 92 .689 7 .680 6,2 100 .369 7,7

2013 92 .652 7 .850 2,2 100 .502 7,8

2014 92 .553 7 .527 -4,1 100 .080 7,5

2015 92 .484 7 .744 2,9 100 .228 7,7

2016 92 .057 7 .968 2,9 100 .025 8,0

2017 91 .882 8 .431 5,8 100 .313 8,4

2018 91 .461 8 .974 6,4 100 .435 8,9

2019 91 .034 9 .847 9,7 100 .881 9,8

2020 91 .170 11 .072 12,4 102 .242 10,8

1998-2020 -6 .599 8 .831 2 .232 8,7



Alderdi demografikoak 9

1. grafikoa. Barakaldo, Bizkaia eta Espainiako atzerriko jatorriko biztanleen ehunekoaren 
bilakaera, %, 1998-2020

Iturria: EIN eta Barakaldoko Udala.

Barakaldoko bilakaera Bizkaiko beste hiri handi batzuetakoarekin alderatuz gero –2 . 
grafikoa–, azken bi hamarkadetan Barakaldok atzerriko jatorriko biztanleen ehuneko 
txikiagoa izan du beste bi udalerriek baino . 2000 . urtetik 2006 . urtera, Getxo zen 
atzerritar jatorriko biztanleriaren ehunekorik handiena zuen udalerria, eta, ondoren, 
Bilbo . Hain zuzen ere, 2007an Getxo gainditu zuen, eta ordutik portzentajerik handiena 
izan duen udalerria izan da .

Azken urteetan izan diren mugimenduei erreparatzen badiegu, 2016tik Barakaldok 
Getxok baino urte arteko –portzentajezko– hazkunde handiagoa izan du . Udalerri baten 
eta bestearen arteko aldea % 0,9koa zen 2016an, eta 2019an, berriz, % 0,3koa . Hala, 
eta 2020rako Getxoko datuak egiaztatzerik ez dagoenez, pentsatzekoa da Barakaldok, 
2019arekin alderatuta izan duen igoera handiaren ondorioz, Getxo berdindu edo 
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Espainia 2,9 3,1 3,6 4,8 6,2 7,7 8,6 10,0 10,8 11,6 13,1 13,8

Bizkaia 1,4 1,5 1,7 2,1 2,6 3,1 3,5 4,2 4,9 5,5 6,3 7,0
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gaindituko duela datozen urteetan, eta Bizkaiko bigarren hiri handia izango dela atzerriko 
jatorriko biztanleen ehunekoari dagokionez betiere1 .

2. grafikoa. Barakaldo, Bilbo eta Getxoko atzerriko jatorriko biztanleen ehunekoaren 
bilakaera, %, 2000-2020

Iturria: EIN eta Barakaldoko Udala.

1Kapitulu hau egiteko, Barakaldoko Udalak berak 2020 . urteko otsailean emandako datuak erabili dira . Hala ere, udal 
mailan 2020ra arte eguneratutako datuak eskuratzeko ezintasunak 2019ra arteko konparazioa egitera behartu du, 
Estatistikako Institutu Nazionalak –INE– argitaratutako azken datuekin bat etorriz . 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bilbo 2,1 2,7 3,5 4,1 4,7 5,6 6,6 7,4 8,4 9,3 9,6

Barakaldo 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,8 3,5 4,2 5,1 6,0 6,6

Getxo 3,1 3,5 4,3 5,0 5,4 6,2 6,7 7,1 7,6 7,7 7,8
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Atzerriko jatorriko biztanleriaren azterketa demografikoa ehunekoen bidez egin ohi den 
arren, horien pisu erlatiboa ezagutzeko, kasu honetan interesgarria da euskal udalerri 
handietako datu absolutuak aztertzea, Barakaldo bere testuinguruan kokatzeko . 3 . 
grafikoak, hain zuzen ere, atzerritar jatorriko pertsonen bolumen handiena duten euskal 
udalerriak erakusten dizkigu, eta, grafikoan ikus daitekeen bezala, lurralde historikoetako 
hiriburuen atzetik Barakaldo dago, laugarren lekuan, atzerritar jatorriko 9 .847 
pertsonarekin . 

3. grafikoa. Euskadiko udalerri handiak, atzerriko jatorriko herrialdearen arabera, 2019

Iturria: EIN.

Barakaldon erroldatutako biztanleen jaioterriari dagokionez –4 . grafikoa–, biztanle 
gehienak (% 64,5) Bizkaiko lurralde historikoan eta Estatuko beste autonomia-erkidego 
batzuetan jaiotakoak dira (% 23,9) . Biztanleriaren % 10,8 atzerriko herrialde batean jaio 
da, eta % 0,7 baino ez beste lurralde historikoren batean .

4. grafikoa. Barakaldoko biztanleria osoaren jaiolekua, %, 2020

Iturria: Barakaldoko Udala.

Jaioterriarekin batera, udalerrian erroldatutako pertsonen nazionalitatea ere jasotzen du 
erroldak . 5 . grafikoan ikus daitekeen bezala, bi adierazleek antzeko bilakaera izan dute 
2012 . eta 2013 . urteetara arte, atzeraldi ekonomikoarekin batera bi fenomeno paralelo 
gertatu diren arte . Alde batetik, behera egin du Barakaldora iristen diren pertsonen kopuruak, 
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eta, bestetik, nazionalizazio-prozesuaren ondorioz, lehenengo urteetan udalerrira –edo 
Estatura– iritsitako pertsonak Espainiako nazionalitatera iristen dira, eta desagertu egiten 
dira atzerritarren erregistrotik2 . Bi gertakari horien baturaren ondorioz, handitu egin ziren 
bi datuen arteko aldeak –5 . grafikoan ikus daitekeen bezala– .

Berriki, biztanle atzerritarren ehunekoak gora egin du berriro –atzerriko jatorriko pertsonen 
ehunekoak bezala–, eta horrek adierazten digu udalerrirako migrazio-fluxuak berriro 
aktibatu direla .

5. grafikoa. Barakaldoko atzerriko nazionalitateko biztanleriaren eta atzerriko 
immigrazioaren (atzerriko jatorria) ehunekoaren bilakaera, %, 1998-2020

Iturria: EIN eta Barakaldoko Udala.

Atzerriko jatorriko biztanleen osaerari dagokionez, sexuaren arabera –6 . grafikoa–, gaur 
egun erroldatutako pertsonen % 54,9 emakumeak dira, eta % 45,1 gizonak . Eboluzioari 
dagokionez, urteetan zehar sexuen arteko oreka aurkitzen dugu, baina aldaketa 
batzuekin . 2008tik 2013ra bitarteko aldian oreka handiagoa lortzeko joera nabarmendu 
da, Barakaldoko Immigrazio Panoramikan (2016) adierazi genuen bezala . Joera horrek 
lotura izan dezake aldi horretan birrelkartzeen kopuruak gora egitearekin . Azken urteotan 
gora egin du emakumeen ehunekoak, zenbait jatorrik gora egin dutelako –feminizazio-
tasa handiak dituzte–, hala nola Nikaraguak eta Paraguaik .

2Naziotasun-irizpideari soilik erreparatzen bazaio, nazionalizazio-prozesuak migrazio-fenomenoaren irudi desitxuratua 
transmititzera irits daiteke . Joera hori saihesteko, gero eta gehiago, jaioterriaren aldagaia erabiltzea aukeratzen da, 
atzerritar jatorriko pertsona guztiak aztertu ahal izateko, espainiar edo atzerritar nazionalitatea dutenak . Gainera, ezin 
dugu alde batera utzi nazionalizazio-prozesua ez dela modu homogeneoan gertatzen ari nazionalitate guztien artean, eta 
bereziki garrantzitsua dela jatorri Latinoamerikarreko biztanleen kasuan .
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6. grafikoa. Barakaldoko atzerriko jatorriko biztanleen sexuaren araberako bilakaera, %, 
1998-2020

Iturria: EIN eta Barakaldoko Udala.

Adinari dagokionez –7 . grafikoa–, atzerritar jatorriko biztanleria Barakaldoko bertako 
biztanleria baino nabarmen gazteagoa da . Atzerriko jatorriko biztanle gehienak ( % 89,0) 
lan egiteko adinean daude, % 64,6 16 eta 44 urte bitarteko adin-tartean . Biztanleria 
autoktonoa zaharragoa da, eta biztanleen erdiak baino gehiagok 45 urte baino gehiago 
ditu ( % 56,9) . 

7. grafikoa. Barakaldoko jatorri espainiarreko eta atzerritarreko biztanleen adin-egitura, %, 
2020

Iturria: Barakaldoko Udala.

Joera hori Barakaldon ez ezik, Bizkaian eta Euskadin ere gertatzen da, eta atzerriko jatorriko 
biztanleria nabarmen gazteagoa da . Datu horrek pertsonak migratzera bultzatzen dituen 
benetako arrazoia islatzen du: lan-arlokoa . Hala, atzerriko jatorriko biztanleen faktore 
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bultzatzaile handienetako bat euskal lan-egitura bera izan da, gazteen profilak behar 
dituzten lan-nitxoak bete behar izan baititu, batez ere eraikuntzaren, nekazaritzaren, 
ostalaritzaren eta etxeen eta pertsonen zaintzaren sektoreetan, baina baita industriaren 
zenbait lanbidetan eta arrantzari lotutako lanetan ere . Aipatu ohi den dei efektuaren 
aurrean, beharrezkotasun efektuaren izendapena egokiagoa izango litzateke .

Hurrengo bi grafikoek –8 . eta 9 . grafikoa– adin-tartearen araberako adin-datuetan 
sakonago sakontzen dute . Ikus dezakegunez, atzerriko jatorriko biztanle gehienak 35 eta 
39 urte bitartekoen artean daude (% 13,9), ondoren 30 eta 34 urte bitartekoen artean, 
40 eta 44 urte bitartekoen artean eta 25 eta 29 urte bitartekoen artean . 

8. grafikoa. Atzerriko jatorriko biztanleen adin-egitura, %, 2020

Iturria: Barakaldoko Udala.

Espainian jaiotakoen artean, berriz, % 6,2 baino ez dira 35 eta 39 urte bitartekoak . Kasu 
horretan, adin-tarteen araberako banaketa askoz orekatuagoa da, baina nabarmentzekoa 
da lau pertsonatik batek (% 25,6) 65 urte edo gehiago dituela .

9. grafikoa. Espainiar jatorriko biztanleriaren adin-egitura, %, 2020

Iturria: Barakaldoko Udala.

1,5 1,9
3,1

5,4

8,9

11,4

13,4 13,9

12,2

9,1

7,2

4,9
3,2

3,9

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 eta
gehiago

4,1 5,2 4,7 3,6 2,9 3,3 4,5 6,2
8,8 8,5 7,7 7,6 7,5

25,6

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 eta
gehiago



Alderdi demografikoak 15

Mendekotasun-tasak mendekotasuna duten biztanleen –14 urtetik beherakoak eta 64 
urtetik gorakoak– eta biztanleria aktiboaren artean dagoen proportzioa islatzen du . 
Hori funtsezko adierazlea da; izan ere, mendekotasun-tasak gora egiten duen heinean, 
handitu egiten da ekonomikoki mendekoa den alderdiari eusteak biztanleriaren ekoizpen-
alderdiari eragiten dion zama . 

Bertako eta atzerriko biztanleen artean dauden adin-ezberdintasunetatik abiatuta, 
lehenengoaren mendekotasun-tasa 1,5 pertsona aktibokoa da mendeko pertsona 
bakoitzeko, eta 8,1 pertsona daude atzerriko jatorriko mendeko pertsona bakoitzeko 
premiei aurre egiteko ahaleginetan –2 . taula– . Alde horiek, gehienbat, atzerriko jatorriko 
biztanleen artean 65 urtetik gorako pertsonarik ez egotearen ondorio dira ( % 3,9) . Ikusi 
dugun bezala, ez dator bat talde horrek bertako biztanleen artean duen pisuarekin .

2. taula. Mendekotasun-tasa jatorriaren arabera Barakaldon, 2020

Iturria: Barakaldoko Udala.

Udal-erroldaren oinarriak ematen digun beste datu bat pertsonak udalerrian bizi diren 
denbora da . 10 . grafikoak jasotzen duen bezala, 2020ko otsailean, erroldatutako 
atzerriko jatorriko pertsonen % 48,5ek 3 urte baino gutxiago daramatzate udalerrian 
bizitzen, % 16,0k 3 eta 5 urte artean, % 17,5ek 5 eta 10 urte bitartean, eta % 18,0 soilik 
bizi izan da Barakaldon 10 urte baino gehiagoz .

10. grafikoa. Barakaldoko atzerriko jatorriko biztanleen bizileku-denbora, %, 2020

Iturria: Barakaldoko Udala.

Horrela, erroldatutako antzinatasun txikiko pertsonen ehuneko handia udalerri batetik 
bestera mugimendu ugari egitearen seinale da, bai erkidegoan bertan, bai Estatu osoan .

Guztira J . espainiarra J . atzerritarra Guztira J . espainiarra J . atzerritarra

0-15 14,0 14,8 7,1 14 .287 13506 781

16-64 62,8 59,6 89,0 64 .215 54 .361 9 .854

65 urte eta + 23,2 25,6 3,9 23 .740 23 .303 437

Guztira 100,0 100,0 100,0 102 .242 91 .170 11 .072

Mendekotasun 
tasa 1,7 1,5 8,1

48,5

16,0 17,5 18,0

3 urte baino gutxiago 3-5 urte 5-10 urte 10 urte baino gehiago
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Osaera, kontinente- 
eremuen eta jaioterrien 
arabera

Kapitulu honetan, udal-erroldak 
eskaintzen dizkigun datuetan sakontzen 
jarraitzen dugu, atzerrian jaiotako 
biztanleen herrialdeari eta jatorrizko 
eremu geografikoari buruzko datuetan 
eta sexuaren araberako banaketari 
buruzko datuetan arreta jarriz . 

11 . grafikoan ikus daitekeenez, 2020ko 
otsailean, Barakaldoko atzerritar 
jatorriko eremu nagusia Latinoamerika 
zen, erroldatutako biztanle guztien 
(% 61,0) bi heren inguru Latinoamerikako 
herrialderen batean jaiotakoak baitira . 
Ondoren, Magreb (%  12,2), azken hiru herrialdeak –batez ere Errumania– Europar 
Batasunari atxikitzen zaizkio (% 6,7), Saharaz hegoaldeko Afrika (% 6,0) eta Europar 
Batasuna osatzen duten 243 herrialdeak daude (% 5,7) .

3Barakaldoko Udalak emandako datuak 2020ko otsailekoak dira, eta data horretarako Erresuma Batuak Europar Batasuna 
utzi zuen, 2020ko urtarrilaren 31n ofizialduta . Ondorioz, Batasunari buruz aurkezten diren datu guztiek egungo 27 kideei 
bakarrik egiten diete erreferentzia –26 Espainia kontuan hartzen badugu– .

2

11. grafikoa. Barakaldoko atzerriko jatorriko 
biztanleen osaera jatorri-eremuka, %, 2020

5,7
6,7

2,2

12,2

6,0

61,0

2,6 3,0 0,5
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Magreb
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Latinoamerika
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Asiako g.
Gainerakoa

Iturria: Barakaldoko Udala.
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Datu horiek aurreko urteetakoekin alderatuz gero –12 . grafikoa–, ikusten da jatorri 
latinoamerikarreko biztanleek nabarmen handitu dutela beren ehunekoen pisua, 
zehazki % 8 2015 . urtearekin alderatuta . Gainerako jatorrien kasuan, Latinoamerikaren 
hazkundeak eragin du, jatorri horien etorrerek gora egin duten arren, horiek pisu erlatiboa 
galtzea . Hori gertatzen da Europar Batasunetik datozen pertsonen kasuan (% 1,8 gutxiago, 
2015 . urtearekin alderatuta) edo Magrebetik datozenen kasuan (% 0,6 gutxiago, 2015 . 
urtearekin alderatuta) .

12. grafikoa. Barakaldoko atzerriko jatorriko biztanleen jatorrizko eremuen araberako 
osaera, %, 2015, 2017 eta 2020

Iturria: Barakaldoko Udala.

13. grafikoa. Atzerriko jatorri eta nazionalitateko eremuen araberako osaera Barakaldon, %, 
2020

Iturria: Barakaldoko Udala.
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Jatorriko/jaiotzako eremuaren eta nazionalitateko eremuaren araberako populazioaren 
portzentajezko pisua alderatzen badugu –13 . grafikoa–, berriz ere ikusten dugu 
garrantzitsua dela jatorriaren datua kontuan hartzea nazionalitatearen aldagaiaren 
erabileraren aldean . Latinoamerika jaio zen herrialdearen kasuan Barakaldon 
erroldatutako atzerriko jatorriko pertsona guztien % 61,0 bazen, atzerritar nazionalitateko 
pertsona guztien % 51,7 baino ez zen biltzen –ehuneko 9,3 puntuko aldea– . Era berean, 
Latinoamerikako nazionalitatearen ondoren, Barakaldon atzerriko nazionalitatea duten 
eremu nagusiak magrebtarra (%  15,0), Europar Batasunean sartu diren azken hiru 
herrialdeak (% 10,8) eta Saharaz hegoaldeko herrialdeak (% 7,4) dira .

14 . grafikoak ikusi berri duguna datu absolutuetan irudikatzeko balio du . Atzerritarrek 
nazionalitatea lortu ahala, nazionalitatea desagertu egiten da atzerritarren estatistiketatik, 
eta kolektiboaren irudi orokorra lausotu egiten da . Termino absolutuetan, desoreka horrek 
2 .640 pertsonako aldea dakar datu baten eta bestearen erabileraren artean . Hala, 
atzerrian jaio eta Barakaldon bizi diren 11 .072 pertsonen artean, 8 .432 pertsonak dute 
atzerriko nazionalitatea .

Nazionalizazio-prozesua garrantzitsuagoa da jatorri latinoamerikarreko biztanleen 
artean; izan ere, hiru pertsonatik batek Espainiako nazionalitatea lortu du –Barakaldon 
erroldatutako jatorri latinoamerikarreko 6 .757 pertsonetatik 2 .399 espainiarrak dira– . 
Prozesu hori nabarmen txikiagoa da magrebtarren (86 pertsona), Saharaz hegoaldekoen 
(42 pertsona) eta, bereziki, asiarren (38 pertsona) kasuan .

14. grafikoa. Barakaldoko atzerriko jatorri eta nazionalitateko eremuen araberako osaera, 
absolutuak, 2020

Iturria: Barakaldoko Udala.

11.072   

57   

328   

291   

6.757   

662   

1.350   

248   

743   

636   

8.432   

46   

290   

346   

4.358   

620   

1.264   

154   

909   

445   

Guztira

Gainerakoak

Asiako g.

Txina

Latinoamerika

Saharaz H. Afrika

Magreb

Europako g.

EB27

EB24
Nazionalitatea Jatorria



20 Immigrazioaren panoramika Barakaldon . 2020

Jaioterriaren arabera, Barakaldon erroldatutako atzerriko jatorriko 11 .072 pertsonetatik 
1 .562 Kolonbiakoak ziren, hau da, herrialde latinoamerikar nagusia, guztizkoaren 
% 14,1 –3 . taula– . Hain zuzen ere, Kolonbia izan da Barakaldon izan den jatorririk 
garrantzitsuena . Jatorri horretako biztanleak izan ziren udalerrira iritsi ziren lehen 
jatorrietako bat, eta, horregatik, horietako askok Espainiako nazionalitatea dute jada . 
Herrialde horren atzetik daude Marokoko (% 10,5) eta Paraguaiko (% 9,5) ehunekoak . 

Guztira, 2020an 105 herrialdetan jaiotako pertsonak zeuden, eta horietatik seik –lehen 
aipatutako hirurek gehi Venezuelak, Errumaniak eta Boliviak– udalerrian erroldatutako 
atzerritar jatorriko pertsonen erdiak baino gehiago biltzen zituzten (% 54,1) . 

Halaber, 15 jatorri nagusietatik hamar latinoamerikarrak ziren, bi EBkoak (Errumania 
eta Portugal), bi asiarrak (Txina eta Pakistan) eta magrebtar bat (Maroko) . Datu horiek 
agerian uzten dute Latinoamerikako biztanleek garrantzi handia dutela atzerriko jatorriko 
kolektiboaren barruan, eta jatorrizko eremu hori garrantzitsuagoa dela udalerrirako 
migrazio-fluxuak hasi zirenetik .

3. taula. Barakaldoko atzerriko jatorri nagusiak sexuaren eta jatorriaren arabera, 2020

Iturria: Barakaldoko Udala.

Gizona Emakumea Guztira Bert . % Met . %

Kolonbia 620 942 1 .562 14,1 14,1

Maroko 792 373 1 .165 10,5 24,6

Paraguai 343 709 1 .052 9,5 34,1

Venezuela 369 428 797 7,2 41,3

Errumania 341 385 726 6,6 47,9

Bolivia 272 420 692 6,3 54,1

Nikaragua 135 383 518 4,7 58,8

Peru 147 204 351 3,2 62,0

Brasil 90 260 350 3,2 65,1

Ekuador 163 177 340 3,1 68,2

Honduras 92 247 339 3,1 71,3

Txina 131 160 291 2,6 73,9

Argentina 120 132 252 2,3 76,2

Portugal 113 117 230 2,1 78,3

Pakistan 149 58 207 1,9 80,1

Gainerakoak 1 .122 1 .078 2 .200 19,9 100,0

Guztira 4 .999 6 .073 11 .072 100,0
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15 . grafikoan, azken zazpi urteetan jatorri nagusiak nola aldatu diren ikus dezakegu . 
Gehien handitu diren herrialdeen artean Kolonbia eta, oraintsuago, Venezuela ditugu, 
horien hazkundea jatorrian bizi den egoera ekonomiko, sozial eta politikoaren ondorio 
izan baitaiteke .

Marokok eta Paraguaik ere pisua pixka bat handitu dute, eta biak nabarmendu dira, 
ekonomiaren atzeraldian ere hazkundeari eutsi diotelako . Boliviak behera egin du 2019ko 
datuekin alderatuta, eta Errumaniak beherakada sendotu du, aurreko hamarkadaren 
bigarren erdian izandako hazkunde azkarraren ostean .

15. grafikoa. Barakaldoko atzerriko jatorri nagusien bilakaera, absolutuak, 2014-2020

Iturria: EIN eta Barakaldoko Udala.

16. grafikoa. Barakaldoko biztanleriaren feminizazioa (emakumeen %-a) jatorriaren, 
kontinenteen eta eremu geografikoen arabera, 2020

Iturria: Barakaldoko Udala.
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Kolektiboen feminizazioari dagokionez –16 . grafikoa–, atzerriko jatorriko biztanleen 
feminizazioa handiagoa da (% 54,9) bertakoena baino (% 51,5) . Hala ere, kolektiboaren 
beraren barruan desberdintasunak ikus ditzakegu jatorrizko eremuaren arabera . Jatorrizko 
eremu batzuk (Magreb, esaterako) (% 33,3), Txinaz bestelako Asiako herrialdeak (% 33,8) 
eta Saharaz hegoaldeko Afrika (% 42,3) maskulinizatuago daude beste batzuk baino, 
Latinoamerika, adibidez (% 62,2) . Ezberdintasun horien oinarrian arrazoi ekonomikoak 
daude, batez ere jatorrizko eremu bakoitzak euskal lan-merkatuan –eta Barakaldoko lan-
merkatuan– sartzeko dituen aukerei lotuta . 

4 . taulak hiru agertoki erakusten ditu jatorrizko herrialdearen arabera: gizonezkoen 
nagusitasun-gehiengoa, emakumezkoen nagusitasun-gehiengoa eta bien arteko oreka . 
Emakumeen nagusitasuna jatorri bateko barne-osaeraren % 70 baino gehiago emakumeei 
dagokienean ulertzen dugu; emakumezkoen gehiengoa emakumeen ehunekoa %  55 
eta % 70 artean mugitzen denean; oreka-egoera portzentajea % 45 eta % 55 artean 
oinarritzen denean; gizonezkoen gehiengoa emakumeen ehunekoa % 30etik % 45era 
bitartean dagoenean; eta gizonezkoen nagusitasuna %  30 baino gutxiago denean . 
Tipologia horretan oinarrituta, honako banaketa hau dugu jatorri nagusien artean . 

4. taula. Jatorri nagusien feminizazio-tipologia, %, 2020

Iturria: Barakaldoko Udala. 

Jatorri feminizatuenak Brasil (%  74,3), Nikaragua (%  73,9) eta Honduras (%  72,9) 
dira . Guztira, emakumeen nagusitasuna edo gehiengoa duten zortzi jatorrietatik, 
zazpi latinoamerikarrak dira, eta horrek erakusten du aurreko grafikoan aipatu genuen 
feminizazio-maila . Beste muturrean, Pakistan (%  28,0) eta Maroko (%  32,0) dira 
emakume gutxien dituzten jatorri nagusiak; Barakaldora herrialde horietatik iristen diren 
hiru pertsonatik bat baino ez da emakumea . 

Gizonezkoen nagusitasuna 
eta gehiengoa [0-44,9] Oreka [45-54,9] Emakumezkoen nagusit . 

eta gehiengoa [55-100]

Maroko 32,0 Venezuela 53,7 Brasil 74,3

Pakistan 28,0 Errumania 53,0 Nikaragua 73,9

Argentina 52,4 Honduras 72,9

Ekuador 52,1 Paraguai 67,4

Portugal 50,9 Bolivia 60,7

Barakaldoko 
jatorri atzerr . 54,9 Kolonbia 60,3

Barakaldo 51,8 Peru 58,1

Txina 55,0
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Bizitegi-dimentsioa: 
barrutiak eta auzuneak

Udal-erroldak aztertzen uzten digun beste elementuetako bat Barakaldoko biztanleriaren 
finkapen-jarraibideak dira, eta, zehazki, atzerriko jatorriko biztanleenak . 

Lehenik eta behin, barrutiko datuei erreparatzen badiegu –5 . taula–, ikus dezakegu 
atzerritar jatorriko pertsonen ehuneko handiena duen barrutia Erdialdea-Zaballa dela 
(% 15,6), eta ondoren Basamortua-Lasesarre (% 13,5) eta Arronategi (% 12,6) . Beste 
muturrean, San Bizente eta Arteagabeitia dira atzerriko jatorriko biztanleen ehuneko 
txikiena duten barrutiak (% 6,9 eta % 8,6, hurrenez hurren) .

Atzerritar jatorriko biztanleek dagokien barrutietan izan dezaketen portzentaje-pisuaz 
harago, termino absolutuetan, Basamortua-Lasesarre da atzerritar jatorriko pertsona 
gehien dituen barrutia, 2 .094 pertsona . Horren atzetik, Gurutzetako (1 .487 pertsona) 
eta Erdialdea-Zaballako (1 .213 pertsona) kasuak nabarmentzen dira . Atzerriko jatorriko 
biztanleria gehiago banatzen da Sustapen Ministerioak kalteberatzat jotako eremu 
(edo auzo) batzuetan, atzerriko jatorriko biztanleen eta maila sozioekonomiko baxuko4 
biztanleen arteko harreman estua erakutsiz horretarako . 

Aurretik aipatuko dugun bezala, jatorrizko herrialdearen aldagaia kontuan hartu 
beharrean nazionalitatearen aldagaia badugu, taulak dauden aldeak erakusten dizkigu . 
Hala, proportzioa mantendu arren, atzerriko jatorriko pertsonen ehunekoa apur bat 

4Hiri kalteberatasunaren Atlasa Sustapen Ministerioak garatu zuen 2011ko erroldako datuetan oinarrituta, eta Espainiako 
udalerri guztietako hiri-kalteberatasunari buruzko estatistika-informazioa eskaintzen du . Zehazki, kalteberatasun 
soziodemografikoari, zaurgarritasun sozioekonomikoari, bizitegi-kalteberatasunari eta zaurgarritasun subjektiboari buruzko 
informazioa eskaintzen du . Atlasaren emaitzak esteka honetan daude eskuragarri: http://atlasvulnerabilidadurbana .
fomento .es/#l=es

3
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handiagoa da atzerriko nazionalitateko pertsonen ehunekoa baino, eta horrek jatorrizko 
herrialdeko aldagaia erabiltzearen garrantzian berriro azpimarratzeko balio digu .

5. taula. Barakaldoko jatorri espainiarreko, atzerriko eta nazionalitate atzerritarreko 
biztanleen banaketa barrutiaren, absolutuen eta % horizontalen arabera, 2020

Iturria: Barakaldoko Udala.

1 . mapak Barakaldoko atzerriko jatorriko pertsonen banaketa dakar, eta kolore 
ilunagoarekin markatutako barrutietan dago atzerriko jatorriko biztanleen proportziorik 
handiena .

1. mapa. Barakaldoko barrutiak, atzerriko jatorriko biztanleriaren %-en arabera, %, 2020 

Iturria: Barakaldoko Udala.

Biztanleria Atzerriko 
B . N . tasa

Atzerriko 
J . B . tasaGuztira J . espainiarra J . atzerritarra

1 .B . Erdialdea-Zaballa 7 .752 6 .539 1 .213 12,4 15,6

2 .B . Basamortua-Lasesarre 15 .556 13 .462 2 .094 10,2 13,5

3 .B . Arronategi 7 .813 6 .825 988 9,2 12,6

8 .B . Lutxana-Burtzeña 9 .261 8 .160 1 .101 8,8 11,9

9 .B . Gurutzeta 13 .000 11 .513 1 .487 8,6 11,4

4 .B . Bagatza-Beurko 11 .688 10 .508 1 .180 7,9 10,1

7 .B . Kareaga-Errekatxo 8 .667 7 .853 814 7,7 9,4

6 .B . Arteagabeitia 13 .477 12 .318 1 .159 6,5 8,6

5 .B . San Bizente 15 .028 13 .992 1 .036 5,1 6,9

Barakaldo 102 .242 91 .170 11 .072 8,2 10,8
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Biztanleria baten eta bestearen finkatze-logikan sakonduz, 17 . grafikoak Espainiako eta 
atzerriko jatorriko biztanleriaren barrutiko banaketa zehatz-mehatz behatzeko aukera 
ematen digu . Ikus daitekeenez, alde handiak daude bi kolektiboen artean . Alde batetik, 
atzerriko jatorriko biztanleak Erdialdea-Zaballako barrutietan bizi dira gehien –biztanleria 
osoaren % 11,0 eta bertako biztanleriaren % 7,2– edo Basamortua-Lasesarreko barrutietan 
–% 11,0 eta % 14,8– . Bestalde, biztanle autoktonoak, neurri handiagoan, San Bizente 
(% 15,3) eta Arteagabeitia (% 13,5) barrutietan bizi dira .

17. grafikoa. Barakaldoko jatorri espainiarreko eta atzerritarreko biztanleriaren banaketa 
barrutien arabera, % bertikalak, 2020

Iturria: Barakaldoko Udala. 

Barrutiak erreferentziatzat hartu beharrean, gizarte-mailan ezagunagoak diren erakundeak 
izan daitezkeen auzoei erreparatzen badiegu, ikusten dugu atzerritar jatorriko biztanleen 
ehuneko handiena duen auzoa Burtzeña dela, auzotar guztien %  15,9 baitira –18 . 
grafikoa– . Auzo horren atzetik, beste auzo batzuk daude, hala nola Foruak –biztanleriaren 
% 15,1– eta Larrea –% 14,9–, eta bi kasuetan guztizkoaren % 15 inguruko ehunekoak 
dituzte .

Aitzitik, San Bizente eta Beurko auzoak dira atzerritar jatorriko biztanleen ehuneko 
txikiena duten auzoak; izan ere, bi kasuetan, kolektibo hori auzotar guztien % 6,9 baino 
ez da .   Barakaldoko auzorik zaharrena da lehena, eta eraikuntza berrikoa bigarrena . 
Barakaldoko batez-bestekoa baino nabarmen baxuagoak diren ehunekoak dituzten beste 
auzo batzuk Zuazo (% 7,5) eta La Paz (% 8,0) dira .
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18. grafikoa. Barakaldoko auzoak, atzerriko jatorriko biztanleriaren ehunekoaren arabera, %, 
2020

Iturria: Barakaldoko Udala.

6 . taulan, atzerriko jatorriko biztanleen banaketan azken sei urteetan auzoz auzo 
izan diren aldaketak ikus daitezke . Ikus daitekeenez, 2014tik gaur arte, Barakaldoko 
auzo guzti-guztietan handitu da atzerriko jatorriko pertsonen ehunekoa . Hala ere, auzo 
guztietan ez da igoera bera izan . 

6. taula. Barakaldoko atzerriko jatorriko biztanleen banaketa, % horizontalak, 2014, 2016, 
2018, 2020

Iturria: Barakaldoko Udala. 

15,9 15,1 14,9 14,2 13,8 13,4 13,2 12,7 12,2

9,9 9,3 9,1 9,0 8,9 8,0 7,5 6,9 6,9

2014 2016 2018 2020
Arteagabeitia 5,9 5,9 7,3 9,1
Beurko 5,5 5,7 6,3 6,9
Burtzeña 10,5 10,4 11,1 15,9
Gurutzeta 8,6 9,5 10,7 13,2
Karmen 8,7 9,5 10,8 14,2
Errekatxo 7,7 7,6 8,8 9,9
Foruak 10,7 11,3 12,7 15,1
La Paz 5,4 5,2 6,2 8,0
Landaburu 7,9 6,7 6,6 9,3
Larrea 8,9 9,9 11,9 14,9
Lasesarre 9,5 10,8 11,6 13,4
Llano 6,2 7,0 7,1 8,9
Lutxana 9,2 8,8 9,5 12,2
Errekaortu 6,3 6,2 7,0 9,0
Arronategi 8,9 9,5 10,7 12,7
San Bizente 5,3 5,6 6,6 6,9
Santa Teresa 9,8 10,8 11,4 13,8
Zuatzu 4,9 5,1 6,0 7,5
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Horrenbestez, hazkunderik handiena Larrea auzoan gertatu da: atzerriko jatorriko 
pertsonen ehunekoa % 6,0 hazi da, 2014an erroldatutako pertsona guztien % 8,9 izatetik 
2020an % 14,9 izatera igaro baita . Larrea auzoaren atzetik Karmen auzoa (% 5,6) eta 
Burtzeña auzoa (% 5,4) daude . Bestalde, ehuneko hori gutxien hazi den auzoak honako 
hauek dira: Landaburu (% 1,4), Beurko (% 1,5) eta San Bizente (% 1,6) .

Azkenik, Barakaldoko auzoetan bizi diren bertakoen eta atzerrian jaiotakoen banaketa 
alderatuz gero –19 . grafikoa–, desberdintasun batzuk ikus daitezke horien artean . 
Barakaldoko bertako biztanleriaren zati handi bat San Bizente auzoan bizi da (% 15,6), 
baina hori egiten duten atzerritarren ehunekoa nabarmen txikiagoa da (% 9,4) . Hain 
zuzen ere, atzerritar jatorriko biztanle gehienak Foruen (% 12,9), Karmengo (% 11,4) eta 
Gurutzetako (% 10,3) auzoetan bizi dira .

19. grafikoa. Barakaldoko jatorri espainiarreko eta atzerritarreko biztanleen banaketa 
auzoen arabera, % bertikalak, 2020

Iturria: Barakaldoko Udala. 
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Dimentsio administratiboa

Barakaldon bizi diren atzerriko biztanleen administrazio-egoerari dagokionez, 
erregulartasun-tasa erabiltzen dugu aztertzeko . Tasa hori indarrean dauden bizileku-
baimenen proportzioaren kalkulua da, Bizkaian erroldatutako nazionalitate bakoitzeko 
pertsona guztiekiko . Ondoren, Barakaldon dauden nazionalitateei aplikatuko diegu .

Horrela, gure kalkuluen arabera, Barakaldon erroldatutako atzerritarren % 79,4, gutxi 
gorabehera, administrazio-erregulartasuneko egoeran daude –7 . taula– . Nazionalitateen 
araberako datuetan jartzen badugu arreta, ikus dezakegu desberdintasun handiak 
daudela nazionalitate batzuen eta besteen artean . Alde batetik, zirkulazio askeko 
akordioak direla eta, Europar Batasuneko herrialderen bateko herritar guztiak egoera 
erregularrean daude . Europako nazionalitateekin batera, Txinaren eta Ekuadorren kasua 
ere nabarmentzen da, % 100eko erregulartasun-tasarekin . 

Kontrako muturrean, Nikaragua (%  28), Honduras (%  32) eta Kolonbia (%  39) dira 
erregulartasun-tasa txikiena duten nazionalitate nagusiak . Inguruabar hori herrialde 
horietatik azken urteetan iristen diren eta, irregulartasun-prozesu baten ondoren, haien 
administrazio-egoera erregularizatzen ari diren pertsonen kopuruarekin lotu dezakegu . 
Horrela, gaur egun sartzen ari diren migrazio-fluxuen ezaugarri nagusia irregulartasun 
iragankorra da, denborarekin murriztu egiten dena .

4
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7. taula. Barakaldoko biztanle atzerritarren zenbatespena, 2020

Iturria: Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa, EIN, Barakaldoko Udala.

Erregulartasunari buruzko azken datuak aurreko urteetako datuekin alderatzean 
–20 . grafikoa–, bi fase bereiz ditzakegu . Alde batetik, 2010etik 2016ra bitartean, 
erregulartasunak nabarmen egin zuen gora, eta egoera erregularrean zeuden pertsona 
atzerritarren ehunekoa guztizkoaren %  93,9ra iritsi zen . Bestela esanda, 2016an 
Barakaldon bizi ziren hamar atzerritarretik bederatzi egoera irregularrean zeuden . 
Egoera hori krisi ekonomikoaren testuinguruan ulertu behar dugu . Atzeraldian, Euskal 
Autonomia Erkidegora –eta, zehazki, Barakaldora– bideratutako migrazio-fluxuek 
beherakada nabarmena izan zuten . Aldi berean, Barakaldon ordurako bizi ziren 
atzerritarrek administrazio-prozesuetara jo ahal izan zuten beren administrazio-egoera 
erregularizatzeko .

Berrikiago, udalerrirako migrazio-fluxuak berpiztu egin dira, eta pertsona berriak iritsi 
dira udalerrira, baina oraindik ezin izan dute haien egoera erregularizatu . Hala, azken 

Barakaldon errodaturiko 
atzerritarrak

Erregulazio tasa 
Bizkaia

Barakaldon erregularizaturiko 
atzerritarren zenbatespena

Maroko 1 .099 0,66 725

Errumania 894 1,00 894

Paraguai 882 0,52 459

Kolonbia 840 0,39 328

Venezuela 607 0,48 291

Nikaragua 526 0,28 147

Bolivia 378 0,80 302

Txina 346 1,00 346

Honduras 291 0,32 93

Brasil 267 0,66 176

Nigeria 211 0,56 118

Pakistan 203 0,81 164

Portugal 195 1,00 195

Peru 162 0,56 91

Aljeria 129 0,66 85

Senegal 122 0,70 85

Italia 121 1,00 121

Argentina 111 0,64 71

Ekuador 80 1,00 80

Kuba 78 0,76 59

Gainerakoak 890 0,91 810

Guztira 8 .432 0,79 6 .661
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lau urteetan, egoera irregularrean dauden atzerritarren ehunekoa %  14,5 igo da, 
guztizkoaren % 20,6ra iritsi arte .

20. grafikoa. Barakaldoko biztanleria erregularizatuaren estimazioa, % horizontalak, 2010-
2020

Iturria: Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa, EIN, Barakaldoko Udala.

Lan-baimena eta bizileku-baimena lortzeaz gain, egoera administratiboa behin betiko 
erregularizatzeko berebiziko garrantzia duen beste izapide bat Espainiako nazionalitatea 
lortzea da . Erroldako datuei buruzko atalean aipatu bezala, egoera hori gertatzen 
denean, pertsona horiek atzerritartasun-estatistiketan jasotzeari uzten diote, eta, horren 
ordez, Espainiako herritar bihurtzen dira . Hala, 2020 . urteko otsailean, Barakaldon 
erroldatutako atzerriko jatorriko pertsona guztien % 30,1ek Espainiako nazionalitatea 
lortu zuen –8 . taulan ageri da– .

Arreta jatorri nagusietan jartzen badugu, Frantzia da nazionalizazio-tasa handiena duen 
jatorria, Espainiako nazionalitatea duten pertsonen %  84,3rekin . Frantziaren atzetik, 
Ekuador da nazionalizazio-tasarik altuena duen herrialdea (% 78,8) . Arretaz begiratuz 
gero, ikus dezakegu –Frantziaren salbuespenarekin– nazionalizazio-ehuneko handienak 
dituzten jatorri gehienak Latinoamerikako herrialdeei dagozkiela . Akordio eta baldintza 
berezi batzuen ondorioz, jatorri latinoamerikarreko pertsonek erraztasun handiagoak 
dituzte Espainiako nazionalitatea eskuratzeko .

Guztiz kontrako egoeran daude Errumania (% 1,1), Nigeria (% 4,6) edo Pakistan (% 6,8), 
hamar pertsonatik batek baino gutxiagok lortu baitu nazionalitate espainiarra . Era berean, 
Nikaraguaren kasua ere deigarria da nazionalizazio-tasa txikiena duten herrialdeen 
artean . Latinoamerikako gainerako jatorriekin gertatzen den bezala, jatorri nikaraguarra 
duten pertsonek ere erraztasunak dituzte espainiar nazionalitatea eskuratzeko, baina 
Barakaldon bizi diren jatorri horretako pertsonen % 1,7k baino ez dute lortu espainiar 
nazionalitatea . 
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8. taula. Jatorri nagusien nazionalizazioa Barakaldon, 2020.

Iturria: Barakaldoko Udala.

Espainiarrak Atzerritarrak Nazionalizazio-tasa

Kolonbia 731 831 46,8

Maroko 189 976 16,2

Paraguai 174 878 16,5

Venezuela 183 614 23,0

Errumania 8 718 1,1

Bolivia 351 341 50,7

Nikaragua 9 509 1,7

Peru 185 166 52,7

Brasil 91 259 26,0

Ekuador 268 72 78,8

Honduras 62 277 18,3

Txina 30 261 10,3

Argentina 121 131 48,0

Portugal 82 148 35,7

Pakistan 14 193 6,8

Frantzia 161 30 84,3

Nigeria 8 166 4,6

Kuba 83 79 51,2

Dominikar Errepublika 94 62 60,3

Aljeria 23 111 17,2

Gainerakoak 465 918 33,6

Guztira 3 .332 7 .740 30,1
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Hezkuntza

Ikerketa soziologikoetan, hezkuntza integrazioaren oinarri gisa agertzen da, batez ere 
atzerriko jatorriko biztanleen seme-alabei dagokienez . Izan ere, hezkuntza gizarte-
berdintzaile bat izan daiteke, edo gizarte-desberdintasunak erreproduzitu, hau da, 
goranzko edo beheranzko gizarte-mugikortasunean lagundu dezake . Zentzu horretan, 
ikasleen banaketa, ikastetxe mota edo hizkuntza-gaitasunak elementu erabakigarriak 
dira . Atal honetan arreta jarriko dugu atzerriko ikasleen banaketan, ikastetxe motaren 
eta hizkuntza-ereduaren arabera . Era berean, beste alderdi batzuk ere aztertzen ditugu, 
hala nola atzerriko ikasleak nazionalizatzeko prozesua edo ikasle horiek Barakaldoko 
ikastetxeetan banatzea .

2018-2019 ikasturtean, guztira, atzerritar jatorriko 1 .223 ikasle zeuden matrikulatuta 
Barakaldoko ikastetxeetan, hau da, udalerriko ikasle guztien % 8,4 . 21 . grafikoan ikus 
daitekeenez, atzerriko jatorriko ikasleen % 23,1ek udalerriko itunpeko ikastetxeetan ikasten 
zuten, eta gehienek titulartasun publikoko ikastetxe batean (% 76,9) . 

21. grafikoa. Jatorri atzerritarreko ikasleak, ikastetxearen titulartasunaren arabera, %, 2018-
2019 ikasturtea

Iturria: Barakaldoko Udala.

5

72,7 76,9

27,3 23,1

EAE Barakaldo

Publikoa Itunpekoa



34 Immigrazioaren panoramika Barakaldon . 2020

Ikasle atzerritarrek ikastetxe publikoekiko duten joera hori ez da Barakaldokoa bakarrik, 
gainerako euskal udalerrietan ere identifika dezakegu, eta EAE osorako, berriz, hainbat dira 
egoera hori eragiten duten arrazoiak . Hala ere, familiaren egoera sozioekonomikoarekin 
lotutakoa nabarmentzen da, batzuetan ezin baita ikastetxe pribatu edo itundu bat onartu . 
Desoreka horren beste adibide bat matrikulazioen datuak ikastetxearen eta jatorriaren 
arabera aztertzean sortzen da, 22 . grafikoa . Ikusi dugu, bertako ikasleen kasuan, % 51,8 
joaten dela itunpeko ikastetxeetara, eta atzerriko jatorriko ikasleen % 27,3 soilik joaten 
dela ikastetxe horietara . Ondorioz, atzerriko jatorriko biztanleek hezkuntza publikorako 
joera handiagoa dutenez, eta bertako jatorriko biztanleek itunpekoek baino lehentasun 
handiagoa dutenez, kapitulu honetan bertan ikusiko dugun moduan, biztanle bakoitza 
ikastetxe jakin eta berezituetan biltzen da .

22. grafikoa. Ikasleak, jatorriaren eta ikastetxearen titulartasunaren arabera, %, 2018-2019 
ikasturtea

Iturria: Barakaldoko Udala.

Hala ere, atzerriko jatorri guztiak ez daude neurri berean, eta ez dituzte ildo berberak 
jarraitzen . Kontinenteen arabera –9 . taula–, jatorri amerikarreko eta, zehatzago, 
latinoamerikarreko ikasleak ziren nagusi, atzerriko jatorriko bi ikasletik batekin (% 49,2), 
eta ondoren afrikar jatorriko ikasleak (% 27,6) . Bi jatorrien artean, atzerriko ikasle guztien 
% 75 baino zertxobait gehiago ziren ( % 76,8) .

9. taula. Barakaldoko atzerriko ikasleen banaketa, ikastetxe motaren eta jatorrizko 
kontinentearen arabera, 2018-2019 ikasturtea

Iturria: Barakaldoko Udala.
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Publikoak 40,6 68,0 37,4 57,5 49,6

Institutu publikoak 13,0 10,1 14,8 19,2 14,1

Itunpekoak 39,1 12,1 30,4 14,5 23,1
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Azken bederatzi urteetan eskolatutako atzerriko ikasleen ehunekoak izan duen bilakaera 
aztertuz gero5, –23 . grafikoa–, ikusten da 2011 . urteaz geroztik ehuneko 1,7 puntu baino 
ez dela handitu . Gainera, eta salbuespenak salbuespen, ehuneko hori ia ez da aldatu, 
2013tik % 8,4ko tartean baitago . 

23. grafikoa. Barakaldoko atzerriko ikasleen tasaren bilakaera, %, 2011-2019

Iturria: Barakaldoko Udala.

Ikastetxe motari dagokionez –24 . grafikoa–, argi ikusten dugu alde handiak daudela 
atzerriko eta bertako ikasleen artean . Bertako ikasle gehienek itundutako titulartasuneko 
ikastetxeren batean ikasten dute (% 51,8), baina atzerriko ikasleen % 23,1ek soilik ikasten 
du mota horretako ikastetxeetan . Atzerriko jatorriko ikasle gehienek ikastetxe publikoetan 
ikasten dute (% 76,9) . 

Hala ere, eta joera orokorra hori bada ere, nabarmendu behar da jatorriari dagokionez 
ere alde nabarmenak daudela . Ildo horretan, 2018-2019 ikasturtean afrikar jatorriko 
( % 87,9) eta europar jatorriko ( % 85,5) ikasle gehienek ikastetxe publikoetan ikasten 
zuten, Asiako eta Amerikako –Latinoamerikako– Ikasleen % 39,1ek eta % 30,4k, hurrenez 
hurren, itunpeko ikastetxeetan . 

Aipatu dugun bezala, desberdintasun horien oinarrian, ziur asko, faktore sozioekonomiko 
eta estrategiko desberdinen konbinazioa dago, ikastetxe bat edo bestea aukeratzerakoan 
eragina dutenak . Ildo horretan, egoera ekonomikoa eta familia-errenta –txinatar jatorriko 
biztanleen kasuan gainerako jatorrietan baino handiagoa– funtsezkoak izan daitezke 
ikastetxea aukeratzeko orduan . Faktore horri beste elementu batzuek izan dezaketen 
eragina gehitzen zaio, hala nola hizkuntza –eta informazioa– menderatzeak edo euskal 
hezkuntza-sistema bera ezagutzeak . 

5Azpimarratu behar da 2011-2016 urteetako datuak Ikuspegik 2016rako egindako txostenean jasota daudela . Garai 
hartan, azterlanetan nazionalitatearen aldagaia erabiltzen zen artean, gaur egun erabiltzen den jaiotza-herrialdearen 
aldagaiaren ordez . 
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24. grafikoa. Atzerritar jatorriko ikasleen banaketa ikastetxe motaren eta jatorrizko 
kontinentearen arabera, %, 2018-2019 ikasturtea

Iturria: Barakaldoko Udala.

Atzerriko ikasleak Barakaldoko ikastetxeen arabera banatzeari erreparatzen badiogu 
–10 . taula–, ikusten dugu Larrea Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxea dela atzerriko 
jatorriko ikasle gehien jasotzen dituen ikastetxea –ehunekotan–, non ikasle guztien 
%  64,7 atzerriko herrialderen batean jaio diren . Ikastetxe horren atzetik daude Juan 
Ramón Jiménez Zentro Publikoa (atzerriko ikasleen % 45,5) eta Bituritxa (% 38,9) . Beste 
muturrean, El Regato (% 0,5), Beurko (% 1,2), Alkartu (% 1,5) eta Ibaibe (% 1,7) dira 
atzerriko ikasleen kopuru txikiena –erlatiboa– duten ikastetxeak .

Azpimarratzekoa da atzerriko biztanleen ehuneko handiena duten hamar zentroetatik 
bederatzi titulartasun publikokoak direla, eta itundutako titulartasun bakarra hamargarrena 
dela . Datu horrek 24 . grafikoan ikusten genuena egiaztatzen du, hau da, atzerriko jatorriko 
ikasle gehienak sare publikoko ikastetxeetan matrikulatuta daudela . Gainera, datuek 
erakusten dutenez, oro har, eta azterketa estatistiko sakonik ezean, atzerriko jatorriko 
ikasleen proportzio handiena duten ikastetxeak atzerriko jatorriko biztanle gehien dituzten 
auzoetan daude, eta, horrela, agerian geratzen da espazio-kontzentrazioak nolabaiteko 
eragina duela eskola-kontzentrazioan . Esate baterako, Larrea zentro publikoa, izen 
bereko auzoan kokatua eta biztanle atzerritarren ehunekorik altuena duena (% 15), edo 
Juan Ramón Jimenez zentroa Gurutzetako auzoan (% 13,2) . Aitzitik, atzerriko biztanleek 
ordezkaritza txikia duten zentroak ditugu: El Regato, Beurko BHI edo Alkartu . Horiek 
guztiak atzerriko jatorriko pertsonen ehunekoa batez bestekoaren azpitik duten eremuetan 
daude –Beurko % 6,9; El Regato % 9,9; San Bizente % 6,9– . 

Azken hamarkadan joera zein izan den ikusteko esparrua zabalduz gero, ikusten da J .R . 
Jiménez –% 27,7ko igoera 2009tik–, Larrea (% 23,9), Trueba (% 15,5) eta Bagatza-Beurko 
(% 15,0) direla, hain zuzen ere, atzerriko ikasleen ehuneko handiena duten udalerriko 
bost ikastetxeetatik lau . Ildo horretan, ikus dezakegu azken hamar urteetan Barakaldoko 
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ikastetxeen arteko aldeak areagotu egin direla, eta hori, bestalde, ez da Barakaldokoa 
bakarrik, EAEko beste udalerri batzuetan ere ikusten baita, hiriburuetan adibidez .

10. taula. Ikasleen banaketa Barakaldoko ikastetxeetako atzerritartasun-ehunekoaren 
arabera, %, 2009-2019

Iturria: Barakaldoko Udala.

Ikastetxearen titulartasunarekin batera, Barakaldoko Udalak emandako datuek udalerriko 
ikasleak matrikulatuta dauden hizkuntza-ereduari buruzko informazioa ere ematen digute . 
Alde horretatik, eta 11 . taulan ikus dezakegunez, atzerriko jatorriko ikasleak nahiko modu 
orekatuan banatzen dira hiru ereduen artean –A, B eta D–, baina B eredua nagusitzen 
da pixka bat (% 39,7) . 

Ikastetxeak 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2009-
2019

IP Larrea 40,8 38,5 41,4 41,0 48,5 47,9 47,9 41,3 64,7 23,9

IP J .R . Jiménez 17,8 20,3 29,6 20,0 17,7 34,0 34,0 41,2 45,5 27,7

IP F .P .B . Bituritxa 38,9 38,9

IP Bagaza-Beurko 15,3 22,0 22,0 24,2 20,8 19,6 19,6 20,5 30,3 15

IP I .E .S . Trueba 4,9 11,9 16,4 17,2 26,8 26,3 26,3 26,5 20,4 15,5

IP Zuazo 34,4 34,5 27,4 29,1 28,9 26,8 27,1 31,8 16,5 -17,9

IP Munoa-Llano 14,2 11,4 10,5 15,1 15,8 14,7 14,7 17,8 12,7 -1,5

IP I .E .F .P .S . Larburu 5,1 5,5 5,2 7,9 5,8 5,0 5,0 8,2 9,9 4,8

IP Pilar 2,9 5,8 11,2 13,3 6,9 6,6 6,6 8,6 8,9 6

II La Inmaculada 10,0 8,2 7,4 6,3 7,9 7,5 9,1 6,9 8,6 -1,4

II Alazne 10,8 11,0 12,5 10,5 14,4 12,7 12,7 9,3 8,2 -2,6

IP Rontegi 6,1 6,4 6,3 6,3 8,8 8,2 8,2 9,5 7,3 1,2

IP I .E .S . Minas 5,7 5,3 6,4 4,2 4,9 5,1 7,4 7,8 7,3 1,6

IP I .E .S . Cruces 2,6 3,3 5,1 3,7 6,5 4,7 2,8 7,9 6,3 3,7

II N .S . del Rosario 11,4 10,0 9,3 9,0 9,1 8,8 8,0 4,6 5,7 -5,7

IP Arteagabeitia 4,6 6,6 8,9 7,9 8,4 7,3 7,3 7,6 5,3 0,7

II San Vicente Paul 1,7 1,6 1,4 1,9 2,3 2,6 3,2 1,7 4,9 3,2

II Salesianos Barakaldo 0,3 3,5 2,7 2,8 3,0 3,2 1,3 3,5 4,2 3,9

IP Gurutzeta 2,6 2,8 2,0 3,4 2,7 3,0 3,0 2,4 4,1 1,5

IP Mukusuluba 0,3 0,2 2,3 2,4 3,0 3,6 3,6 3,7 3,9 3,6

II N .S . de Begoña 0,6 0,9 2,6 3,1 1,7 1,8 1,8 2,2 3,8 3,2

II San Juan del Bosco 1,3 1,2 1,7 1,8 1,6 1,3 2,6 1,0 2,1 0,8

IP Ibaibe 2,5 1,6 0,0 1,7 2,0 0,4 0,4 0,4 1,7 -0,8

IP Alkartu 1,6 1,0 0,5 0,9 0,7 0,6 0,6 0,9 1,5 -0,1

IP I .E .S . Beurko 0,9 0,9 0,7 0,0 0,7 0,2 0,2 0,3 1,2 0,3

II El Regato 1,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 -0,5
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Oro har, atzerriko ikasle gehienek euskara apur bat duen hezkuntza-ereduren batean 
ikasten dute –B eta D ereduen artean, atzerriko ikasle guztien %  73,4 dira– . Hala 
ere, hezkuntza-etaparen arabera banatzen badugu, hezkuntza-mailaren arabera alde 
nabarmenak daudela ikusiko dugu . Haurtzaroan –0-6 urte bitartean– atzerriko jatorriko 
ikasle gehienak D ereduan matrikulatuta daude (% 63,3), baina adinak gora egin ahala, 
behera egiten du euskaraz matrikulatutako ikasleen ehunekoak . Lehen hezkuntzan –6 
eta 12 urte bitartekoak– Ikasleen erdiek (%  50) B ereduan ikasten dute, eta bigarren 
hezkuntzan –12 eta 16 urte bitartekoak– beste erdiek A ereduan ikasten dute .

Ereduaren eta hezkuntza-mailaren araberako desberdintasun horiek atzerriko ikasleak 
udalerrira –eta komunitatera– iristen diren unearekin lotu ditzakegu . Euskal Autonomia 
Erkidegoan bi hizkuntza ofizial batera egoteak zailtasunak eragiten dizkie zaharragoak 
diren ikasleei, gaztelaniatik harago euskara ere ikasi behar baitute . 

11. taula. Atzerriko jatorriko ikasleen banaketa hizkuntza-ereduen eta hezkuntza-mailaren 
arabera, %, 2018-2019 ikasturtea

Iturria: Barakaldoko Udala.

Udal-erroldari buruzko datuetan ikusi ahal izan dugun bezala, denborak aurrera egin 
ahala, atzerritar jatorriko biztanleak nazionalizazio-prozesuaren bidez sartzen dira 
espainiar nazionalitatera . Ildo horretan, Barakaldon matrikulatutako ikasleak ez dira 
salbuespena . Hurrengo orrialdeetan Barakaldon atzerriko ikasleak nazionalizatzeko 
prozesuari buruzko informazioa aurkezten dugu, bai eta bigarren belaunaldiei buruzko 
informazioa ere . Atal hau egiteko, ikastetxeek Barakaldoko Udaleko hezkuntza-arlora 
bidaltzen dituzten inprimakiak erabili dira; hala ere, ikastetxeek ikasleen jatorriari zein 
nazionalitateari buruzko datuak bete dituzten inprimakiak bakarrik hartu dira kontuan . Ildo 
beretik, inprimaki horietan ez da gurasoen jatorriari buruzko informaziorik jasotzen, eta, 
beraz, ezin dira ezkontza mistoetako seme-alabak aztertu . Hala eta guztiz ere, jarraian 
aurkezten diren datuek gutxi gorabeherako irudi bat adierazten dute; beharrezkoa da 
datuak kontu handiz hartzea, egungo joera irudikatzea baita helburua .

Hala, 12 . taulak Barakaldoko atzerriko ikasleen nazionalizazio-tasari buruzko 
informazioa ematen du . Udalerriko ikastetxeetan matrikulatutako atzerriko jatorriko 694 
ikasleetatik 103k Espainiako nazionalitatea lortu dute –atzerriko jatorriko ikasle guztien 
% 14,8–, eta horietatik 2k nazionalitate bikoitza dute . 

A eredua B eredua D eredua Guztira

Haur H . 9,1 27,6 63,3 100,0

Lehen H . 15,0 50,0 35,0 100,0

Bigarren H . 50,0 37,0 13,0 100,0

Guztira 26,6 39,7 33,7 100,0
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Ikastetxeetako matrikulazio-datuek bigarren belaunaldiei buruzko informazioa ere 
ematen digute, hau da, gurasoen harrera-herrialdean jaio diren atzerriko pertsonen seme-
alabei buruzko informazioa . Taulan ikus daitekeenez, aurreko ikasturtean 80 ikaslek 
Espainiakoa ez zen nazionalitatea zuten, nahiz eta lurralde nazionalean jaio, eta horien 
artean nazionalitate bikoitzeko 11 kasu zeuden . Hala ere, hainbat azterlanen arabera6, 
pentsatzekoa da datu horiek izozmendiaren punta adierazten dutela eta kopuru hori 
handiagoa dela .

12. taula. Barakaldon jatorria duten ikasle atzerritarren nazionalizazio-tasa, absolutuak eta 
%, 2018-2019 ikasturtean

Iturria: Barakaldoko Udala.

Nazionalizazio-prozesuari buruzko datuetan sakonduz gero –25 . grafikoa–, ikusten da 
atzerriko ikasle nazionalizatuak batez ere Latinoamerikatik datozela, nazionalizatutako 
atzerriko jatorriko pertsonen % 68,5 eskualde horretako herrialderen batean jaio baitira . 
Horrela, erroldaren atalean ikusten genuen joerak bere horretan jarraitzen duela ikusten 
dugu . Latinoamerikaren atzetik, Magreb (% 14,1) eta Saharaz hegoaldeko Afrika (% 8,7) 
daude . 

Jatorri autoktonoko baina atzerriko nazionalitatea duten ikasleei dagokienez, nazionalitate-
eremu nagusiak –jatorriz kanpokoak ez direnak– Europar Batasuna –guztien % 28,8–, 
Magreb (% 27,5) eta Saharaz hegoaldeko Afrika (% 21,3) dira . 

6Ikuspegik 2011n egindako “Haur eta gazteen aniztasuna EAEn zifratan” azterlanaren arabera, Euskadin atzerritar 
jatorriko 46 .609 pertsona zeuden guztira . Azterlan hori egiteko 2011ko Biztanleriaren eta Etxebizitzen Erroldaren datuak 
erabili zirenez, pentsatzekoa da gaur egun kopuru horrek gora egingo duela .

K %

Jatorri espainiarreko ikasleak 7 .113 91,1

Jatorri atzerritarreko ikasleak 694 8,9

Ikasle nazionalizatuak 103 14,8

Nazionalitate bikoitza duten jatorri atzerritarreko ikasleak 2 0,3

Jatorri espainiarreko eta nazionalitate atzerritarreko ikasleak 80 11,5

Nazionalitate bikoitzeko jatorri espainiarreko ikasleak 11 1,6
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25. grafikoa. Jatorri nazionalizatuko eta jatorri espainiarreko ikasle atzerritarrak Barakaldon, 
jatorri-eremuaren arabera, %, 2018-2019 ikasturtea

Iturria: Barakaldoko Udala.
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Atal honetan lan-eremua aztertzen da; zehazki, langabezian dauden atzerritarren 
egoerari buruzko datuetan, kontratazioetan eta, COVID-19ak sortutako ezohiko egoeraren 
ondorioz, EEEei eta ABEEei buruzko datuetan jartzen dugu arreta . Datu horiek guztiak 
LANBIDEtik eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikotik (SEPE) datoz . Ildo horretan, zehaztu 
behar da, iturria dela eta, kapitulu honetan eskaintzen diren datuek nazionalitatearen 
aldagaia hartzen dutela kontuan, orain arte dokumentuan erabilitako jatorriaren aldagaia 
izan beharrean . Inguruabar hori mugatua da, eta azterketatik kanpo geratzen dira 
atzerriko herrialde batean jaio eta Espainiako nazionalitatea eskuratu duten pertsonak . 
Gainera, datuek ez dituzte barne hartzen oraindik lan- eta bizileku-baimena lortu ez duten 
pertsonak, kolektibo hori baita ahulena .

Horrekin guztiarekin, 26 . grafikoan ikus daitekeen bezala, 2020ko maiatzean 7 .704 
langabe zeuden Barakaldon . Horietatik 1 .063 atzerritarrak ziren, hau da, udalerriko 
langabe guztien % 13,8 . exuen arabera, langabeen kopurua handiagoa zen emakumeen 
artean (% 55,8) gizonen artean baino (% 44,2) . Hala, alde horiek Barakaldoko etorkinen 
artean emakume gehiago egoteari egotz dakizkioke, udal-erroldako datuek erakusten 
dutenez . 

6
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26. grafikoa. Bizilekua Barakaldon duten langabeak, nazionalitatearen eta sexuaren 
arabera, absolutuak, 2020ko maiatza

Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.

Konparazio batera, Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuaren datuen arabera, aldi berean 
Barakaldon langabezia-tasa orokorra %  15,9koa izan zen . Langabezian dauden 
atzerritarren kopurua eta lan egiteko adinean dauden atzerritarren kopurua erlazionatzen 
baditugu, ikus dezakegu maiatzean Barakaldoko biztanle atzerritarren7 langabezia-tasa 
% 15,3koa izan zela –27 . grafikoa– . Horrenbestez, atzerriko kolektiboaren langabezia-
tasaren eta biztanleria osoaren arteko aldeak ez dira bereziki esanguratsuak . Are 
gehiago, nabarmentzekoa da COVID-19aren testuinguruan atzerritarren langabezia-tasa 
nabarmen baxuagoa dela .

27. grafikoa. Guztizko langabezia-tasa eta bizilekua Barakaldon duten atzerritarrena, 
ehunekoa, 2020ko maiatza

Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa, Lanbide eta Barakaldoko Udala.

Datuak nazionalitate-herrialdearen arabera aztertuz gero –13 . taula–, termino absolutuetan, 
Marokok zituen langabe gehien (198), eta ondoren Errumaniak (131) . Bi nazionalitate 
horietatik oso urrun, Bolivia (65), Paraguai (62) eta Kolonbia (58) nabarmentzen dira .

Langabezian dauden atzerriko nazionalitateko pertsonen kopurua eta nazionalitate 
horretako pertsonen kopurua erlazionatzen baditugu, ikusiko dugu, balio absolutuetatik 

7Kopuru hori Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren maiatzeko datuak eta Barakaldoko otsaileko udal-erroldako datuak 
gurutzatu ondoren lortutako kalkulua da . Beraz, informazio hori gutxi gorabeherakoa da .
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harago, nazionalitate batzuek langabezia-kuota erlatibo altuak zituztela . Kamerunen 
kasuan, Barakaldon erroldatutako nazionalitate horretako pertsona guztien erdiak 
(%  48,0) langabezian zeuden . Kamerunen atzetik beste nazionalitate batzuk zeuden, 
hala nola Aljeria (%  38,8) eta Senegal (%  32,8); horien artean, hiru pertsonatik bat 
langabezian zegoen . Beste muturrean, Barakaldon bizi diren nikaraguar nazionalitateko 
pertsonen % 4,8 baino ez zegoen langabezian 2020ko maiatzean, baita kolonbiarren 
eta paraguaitarren % 6,9 eta % 7,0 ere, hurrenez hurren .

13. taula. Bizilekua Barakaldon duten 10 pertsona baino gehiago dituzten langabetuen 
tasa, nazionalitatearen arabera, 2020ko maiatza

Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.

Adin-tartearen arabera –28 . grafikoa–, Barakaldon langabezian dauden atzerritar 
gehienak 25 eta 44 urte bitartekoak dira (% 64,3), eta 45 eta 54 urte artekoak asko 
dira (% 20,4) . Hala ere, langabezian dauden atzerritarrak eta egoera berean dauden 
espainiar nazionalitateko biztanleak alderatzen baditugu, ikusten dugu lehenengoa askoz 
gazteagoa dela bigarrena baino . Horrenbestez, atzerritar langabeen hiru laurden inguruk 
44 urte baino gutxiago dituzten bitartean ( % 72,2), espainiar langabeen erdiak 45 urtetik 
gora ditu ( %  51,7) . Berriz ere, datu horiek udal-erroldaren datu soziodemografikoek 

Langabetuak, abs . Erroldaturikoak, 2020, abs . Langabetuen tasa, %

Kamerun 12 25 48,0

Aljeria 50 129 38,8

Senegal 40 122 32,8

Guinea Bissau 15 56 26,8

Nigeria 47 211 22,3

Ekuador 16 80 20,0

Maroko 198 1 .099 18,0

Bolivia 65 378 17,2

Portugal 31 195 15,9

Brasil 41 267 15,4

Argentina 17 111 15,3

Errumania 131 894 14,7

Kuba 11 78 14,1

Peru 20 162 12,3

Italia 14 121 11,6

Pakistan 22 203 10,8

Venezuela 52 607 8,6

Paraguai 62 882 7,0

Kolonbia 58 840 6,9

Nikaragua 25 526 4,8

Guztira 1 .063 8 .432 12,6
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ematen diguten irudia oinarri hartuta ulertu behar ditugu . Bi herriek dituzten egiturak oso 
adin desberdinekoak dira, eta atzerriko nazionalitatea duten biztanleak gazteagoak dira 
Espainiako nazionalitatekoa baino .

Bestalde, nazionalitateen artean ere alde nabarmenak daude . Hala, langabe guztien 
%  38,8k 34 urte baino gutxiago dituzte, baina Nikaraguan (%  64,0), Pakistanen 
(% 63,6), Kuban (% 63,6), Ginea Bissaun (% 53,3) edo Ekuadorren (% 50,0) ehuneko 
hori nabarmen handiagoa da . Beste muturrean daude Peru (% 40,0), Brasil (% 39,0), 
Ekuador (% 37,5), Aljeria (% 36,0) eta Portugal (% 35,5), 45 urtetik gorako langabeen 
ehunekoa handiagoa delako .

28. grafikoa. Bizilekua Barakaldon duten langabeak, nazionalitatearen eta adin-tartearen 
arabera, %, 2020ko maiatzean

Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.
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Sexuaren aldagaia langabeen adinarekin gurutzatzen badugu, ez dugu alde handirik 
ikusten adinaren arabera –29 . grafikoa– . Bi kasuetan, langabe gehienak 25 eta 54 urte 
bitartekoak dira . Zenbaki absolutuetan, emakume atzerritarren artean, 502 langabek 25 
eta 54 urte bitartean dituzte, eta 399 gizonek egoera berean .

29. grafikoa. Atzerriko nazionalitatea duten langabeak, sexuaren eta adin-tartearen arabera, 
absolutuak, 2020ko maiatza

Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.

30 . grafikoak biztanle atzerritar langabeek urte hasieratik 2020ko maiatzeko azken 
datuak arte izan duten bilakaera erakusten du . Urtarriletik otsailera bitartean, langabezian 
zeuden atzerritarren kopuruak behera egin zuen: urtarrilean 881 ziren, eta otsailean, 
berriz, 874 . Hala ere, martxoan jaitsiera hori gelditu eta alderantzikatu egin zen COVID-
19aren ondorioz .

30. grafikoa. Atzerriko nazionalitatea duten pertsona langabeen bilakaera, absolutuak, 
2020ko urtarrila-maiatza

Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.

Testuinguru horretan, 2020ko otsaila eta martxoa bitartean, langabezian zeuden 
atzerritarren kopurua % 10,4 hazi zen, eta 965 langabe zeuden . Hurrengo hileetan, 
kopuru horrek gora egiten jarraitu zuen, lehenik eta behin 1 .034 pertsonara arte, eta, 
gero, maiatzean, 1 .063 pertsonara arte . Horrekin guztiarekin, 2020ko urtarriletik 
maiatzera bitartean 182 pertsona gehiago zeuden langabezian Barakaldon .
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Langabeziari buruzko datuekin batera, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren –SEPE– 
oinarriek eskaintzen diguten beste datu bat kontratazio-datuak dira . Horrela, bada, 
2020ko maiatzean Barakaldon 689 lan-kontratu berri baino ez ziren sinatu, eta horietatik 
97 (guztizkoaren %  14,1) Espainiako nazionalitatea ez zuten atzerritarrei zegozkien 
–14 . taula– .

Langabeziari buruzko datuekin gertatu bezala, sinatutako kontratuen kopuruan ere eragin 
handia izan du koronabirusak sortutako ezohiko egoerak . Urtarriletik otsailera bitartean, 
sinatutako kontratuen kopuruak gora egin zuen –langabeziaren datuen alderantzizko 
joera proportzionala– . Hala ere, martxotik aurrera kontratazioa nabarmen murriztu zen . 
2020ko otsaila eta martxoa bitartean 200 kontratu berri sinatu ziren, otsailean baino 
% 27,3 gutxiago . Beheranzko joera horrekin jarraituz, kontratazioa % 35,5 murriztu zen 
apirilean eta, berriro ere, % 24,8 maiatzean, 97 kontratu berrien kopurura iritsi arte .

Atzerritarren egoera eta espainiarrena alderatzen baditugu, arreta berezia jarriz martxotik 
maiatzera bitarteko aldian, ikusten dugu atzerritarrek hobeto eutsi dietela COVID-19aren 
ondorioei espainiar biztanleek baino . Martxotik apirilera bitartean sinatutako kontratuen 
kopurua atzerritarren artean % 35,5 murriztu zen, eta Espainiako biztanleria martxoan 
1 .303 kontratu berri sinatzetik 638 sinatzera pasa zen, hau da, kontratuen % 50 baino 
gehiago jaitsi zen .

14. taula. Barakaldon sinatutako kontratu kopuruaren bilakaera, nazionalitatearen, 
absolutuen eta %, 2020ko urtarrila-maiatza

Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.

Sektore ekonomikoen arabera –31 . grafikoa–, maiatzean sinatu ziren kontratu gehienak 
zerbitzuen sektoreari dagozkio (atzerritarrentzako kontratu guztien %  73,2) . Sektore 
horren atzetik daude, oso urrun, eraikuntzaren sektorea (%  16,5), industria-sektorea 
(% 8,2) eta, azkenik, nekazaritza-sektorea (% 2,1) .

SEPEren datuek erakusten dutenez, sektoreka sinatutako kontratuen banaketa antzekoa da 
atzerritarren eta populazio osoaren artean: zerbitzuen sektorea da gehiengoa (% 71,8), 
eta ondoren eraikuntzaren sektorea (% 14,6), industria (% 13,3) eta nekazaritza (% 0,4) 
daude . Hala ere, bi kolektiboen artean desberdintasun batzuk daude . Hala, atzerritarren 
kasuan, nekazaritza-sektorea kontratazio guztien %  2,1 da, eta biztanleria osoaren 

Guztira Espainiarrak Atzerritarrak Dif . %

Urtarrila 2 .267 1 .997 270 -

Otsaila 2 .116 1 .841 275 1,9

Martxoa 1 .503 1 .303 200 -27,3

Apirila 767 638 129 -35,5

Maiatza 689 592 97 -24,8
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kasuan, berriz, % 0,4 . Bestalde, industria-sektoreak pisu nabarmen handiagoa du biztanle 
guztien artean (% 13,3) atzerritarren artean baino .

31. grafikoa. Sinatutako lan-kontratuak, nazionalitatearen eta jarduera-sektorearen arabera, 
%, 2020ko maiatzean

Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.

Jarduera-sektorearen araberako kontratuen bilakaerari dagokionez, 15 . taulan ikusten 
da koronabirusaren krisiak zer eragin izan duen horietan . Hala, beherakada handiena 
industria-sektorean gertatu da: kontratu-kopuruak % 76,5 egin du behera urtarrilarekin 
alderatuta, eta, ondorioz, kontratu-kopurua urtarrilean 34 izatetik maiatzean 8 izatera 
igaro da . Industria-sektorearen atzetik, zerbitzuen sektorea izan da gehien kaltetutako 
beste sektore bat, kontratuen kopurua % 64,1 jaitsi baita –urtarrilean 198 kontratu sinatu 
ziren maiatzean, baina kopuru hori 71ra murriztu da– .

Eraikuntzaren sektorean ere eragina izan du COVID-19ak, sinatutako kontratuen kopuruak 
% 54,3 egin baitu behera . Hala ere, sektore horretako datuei sakon erreparatzen badiegu, 
ikusten da eraikuntzaren sektoreak murrizketa-uneak eta hazkunde-uneak tartekatu dituela; 
izan ere, martxoaren ondoren, kontratuen kopuruak gora egin zuen apirilean, eta, gero, 
maiatzean, berriz ere behera .

Azkenik, datuak ikusita, nekazaritza-sektorea izan da larrialdi-egoerak gutxien kaltetu 
duena, sinatutako kontratuen kopurua % 33,3 jaitsi baita . Hala ere, termino absolutuetan, 
jaitsiera horren ondorioz, kontratu bakarra egin da urtarriletik maiatzera bitartean –3 
kontratu urtarrilean eta 2 kontratu maiatzean– . Nekazaritza-sektorea ez da Barakaldon 
erroldatutako atzerritarrentzat funtsezko lan-sektorea .
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15. taula. Atzerriko nazionalitatea duten biztanleen kontratuen bilakaera, sektorearen, 
absolutuen eta %, 2020ko urtarrila-maiatza

Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.

Koronabirusaren krisian, enpresek eta negozio txikiek hartutako neurri nagusietako bat 
aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak izan dira, ABEE izenez ezagunagoak . 
Enplegu-erregulazioko espedienteek ez bezala, aldi baterako enplegu-erregulazioko 
espedienteek ez dakarte langilea bere lanpostutik behin betiko bereiztea, aldi baterako 
neurria baizik . 

Neurri horrek abantaila handiak eskaintzen dizkie langileei, bai eta enpresei eurei ere . 
Lehen taldearen kasuan, ABEEek abantaila bat –agerikoa– eskaintzen dute, kaleratzea 
saihesteko aukera ematen baitute; izan ere, langileek enpresaren legezko konpromisoa 
dute beren lanpostuetara itzultzeko, ABEE aplikatzea eragin zuten inguruabarrek 
ahalbidetzen dutenean . Era berean, lanera itzultzen direnean, lanera itzuli eta hurrengo 
sei hilabeteetan ezin izango dituzte kaleratu .

Enpresen kasuan, ABEEek beren kostuak nabarmen murrizteko aukera ematen diete, horiek 
aplikatzera eraman zuen egoera gainditzeko . Izan ere, enplegu-erregulazioko espedienteak 
irauten duen bitartean, Gizarte Segurantza arduratzen da langileei ordaintzeaz –oinarri 
arautzailearen % 70 lehenengo sei hilabeteetan eta % 50 seigarrenetik aurrera– . Era 
berean, langile horiek inor kaleratzeko egoeran ez daudenez, behin normaltasunera 
itzulita, ABEEei esker, berehala ekin diezaiokete jarduera ekonomikoari .

Testuinguru horretan, apirila eta maiatza bitartean, Barakaldon pertsona asko egon 
dira ABEEn –16 . taula– . SEPEren datuen arabera, 2020ko apirilean 5 .573 pertsona 
zeuden egoera horretan, eta kopuru hori 4 .650era jaitsi zen maiatzean . Nazionalitateari 
dagokionez, gehienek espainiar nazionalitatea zuten; izan ere, apirilean eta maiatzean 
ABEEn zeuden pertsonen artean, apirilean eta maiatzean, soilik 497k eta 444k zuten, 
hurrenez hurren, atzerriko nazionalitatea, guztizkoaren % 10 baino pixka bat gutxiago .

Urtarrila Otsaila Martxoa Apirila Maiatza Dif . urt-maiatza

Nekazaritza 3 1 0 1 2 33,3

Industria 34 25 22 29 8 76,5

Eraikuntza 35 31 14 24 16 54,3

Zerbitzuak 198 218 164 75 71 64,1
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16. taula. Barakaldon ABEEn dauden pertsonak, nazionalitatearen arabera, absolutuak, 
2020ko apirila-maiatza

Iturria: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa.

Sexuen arabera, ABEEn zeuden gizon atzerritarren kopurua egoera berean zeuden 
emakumeena baino pixka bat handiagoa izan zen . Hala ere, zehaztu behar da ez dela 
inola ere alde gaindiezina: 2020ko maiatzean, gizonen % 54,5 izan ziren ABEEn zeuden 
atzerritarrak, eta emakumeen % 45,5 .

Guztira Atzerritarrak Gizonak Emakumeak

Apirila 5 .673 497 273 224

Maiatza 4 .650 444 242 202
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Ondorioak

Alderdi demografikoak

2020ko otsailean, Barakaldok 102 .242 pertsona zituen; horietatik 11 .072 atzerrian 
jaiotakoak ziren, hau da, udalerriko biztanleria osoaren % 10,8 . Azken 22 urteetan, 
1998tik 2020ra, Barakaldok 2 .232 pertsona gehiago izan ditu . 

Hala ere, hazkunde hori atzerriko jatorriko pertsonen etorrerak eragin du neurri 
handiagoan –8 .831 pertsona gehiago etorri dira–, eta ez hainbeste bertako jatorriko 
biztanleen etorrerak –6 .599 pertsona gutxiago etorri dira– . Hau da, atzerritar jatorriko 
biztanleengatik izan ez balitz, Barakaldok biztanleria-galerak izango zituzkeen .

Barakaldoko udalerria ez da soilik EAEko laugarren handiena, atzerriko jatorriko 
biztanleentzako erakargarri ere bada . Biztanle atzerritarren artean, laugarren udalerria 
da, EAEko hiru hiriburuen atzetik . Barakaldok kapital-logika batekin funtzionatzen du, 
udal-logikarekin baino gehiago, migrazio-terminoetan . 

Barakaldoko atzerriko jatorriko biztanleria-fluxuen erritmoek lotura estua dute ekonomiaren 
egoerarekin, eta, horrenbestez, argi eta garbi bereizitako hiru fase identifikatzen dira, eta 
hori ere gertatzen da EAEren gainerakoan . Hasiera batean, oparoaldi ekonomikoaren 
ondorioz, atzerritarren ehunekoa etengabe hazi zen 2013 . urtera arte, orduan % 7,8koa 
baitzen . Une horretatik aurrera, krisi ekonomikoaren inpaktuaren ondorioz, behera 
egin dute atzerriko jatorriko pertsonen etorrerek susperraldi ekonomikoaren aldira arte, 
2015etik aurrera, orduan berriro aktibatzen baitira migrazio-fluxuak . Hala, Barakaldoren 
kasuan, esan genezake etorrera berrien suspertzea eta jada udalerrian finkatuta dagoen 

7
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atzerriko jatorriko populazioa uztartzen direla . Kudeaketa instituzionalari dagokionez, 
horrek harrera-politikak eta bizikidetza kudeatzeko politikak konbinatzea dakar

Ildo horretan, Barakaldon bizi diren bitartean, atzerrian bizi diren biztanleak duela gutxi 
finkatu dira . Ia erdiek hiru urte baino gutxiago daramatzate (% 48,5) . Bestalde, biztanleria 
finkatua dago, % 35,5ek 5 urte baino gehiago daramatzate udalerrian bizitzen .

Bizileku-denborari lotuta, nazionalizazio-prozesua da fenomeno bereziki esanguratsua . 
Barakaldoren kasuan, gehienak latinoamerikarrak direnez, jatorri atzerritarreko pertsona 
askok nazionalitate espainiarra lortu dute . Hala, 2020ko otsailean 8 .432 pertsona 
zeuden Barakaldon atzerriko nazionalitateren batekin . 

Osaera, sorterrien eta sorlekuen arabera 

Atzerriko jatorriko pertsonen tasak 2 puntu gainditzen du atzerriko nazionalitateko 
pertsonen tasa, eta % 8ra igotzen da . Estatutik kanpo jaiotako pertsonen nazionalizazio-
prozesuak direla eta, bi adierazle horien arteko distantzia gero eta handiagoa da, eta, 
ondorioz, aniztasunaren analisietan bereziki garrantzitsua da jatorria kontuan hartzea . 

Barakaldoko atzerritar jatorriko eremu nagusia Latinoamerika da, erroldatutako biztanle 
guztien (% 61,0) bi heren inguru Latinoamerikako herrialderen batean jaiotakoak dira . 
Gainera, jatorri horrek gora egin du udalerrian 2016tik . Ondoren, Magreb (% 12,2), 
azken hiru herrialdeak –batez ere Errumania– Europar Batasunari atxikitzen zaizkio 
(% 6,7), Saharaz hegoaldeko Afrika (% 6,0) eta Europar Batasuna osatzen duten 24 
herrialdeak daude (% 5,7) .

Hain zuzen ere, gutxienez 105 herrialdetatik etorritako pertsonak daude . Kultura-
aniztasuna inoiz baino handiagoa da . Garrantzitsuenak Kolonbia (%  14,1), Maroko 
(% 10,5) eta Paraguai (% 9,5) dira .

Kolektiboen feminizazioari dagokionez, atzerriko jatorriko biztanleen feminizazioa 
handiagoa da (%  54,9) bertakoena baino ( %  51,5) . Hala ere, kolektiboaren beraren 
barruan desberdintasunak ikus ditzakegu . Jatorrizko eremu batzuk, Magreb (%  33,3) 
edo Saharaz hegoaldeko Afrika (%  42,3), besteak baino maskulinizatuago daude, 
Latinoamerika kasu, feminizazio-tasa % 62,2koa baita .
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Bizitegia

Atzerriko jatorriko biztanleen bizitegi-banaketari dagokionez, zenbait hiri-eremutan 
atzerritarren ordezkaritza txikia da, eta beste batzuetan, berriz, gehiegizko ordezkaritza . 
Barrutien arabera, biztanle atzerritarren pisu handiena Erdialdea-Zaballakoa da (% 15,6) . 
Erdialdeko barrutia atzerriko jatorriko pertsonen presentzia erlatibo handienekoa bazen 
ere, pisua handitu egin da 2016tik, eta biztanle atzerritar gehien dituen hiri-eremua da . 
Hala ere, kopuru absolutuetan bolumenik handiena Desertua-Lasesarreri dagokio .

Kontrako muturrean San Bizente barrutia dago, hiriko barrutirik jendetsuena eta zaharrena, 
baina atzerriko jatorriko biztanleriaren ehuneko txikiena duena, % 6rekin .

Auzoaren arabera, atzerriko jatorriko biztanleen ehuneko handiena Burtzeñan bizi da 
(% 15,9), eta atzetik beste auzo batzuk daude, hala nola Foruak (% 15,1) eta Larrea 
(% 14,9) . Aitzitik, San Bizente eta Beurko auzoak dira jatorri atzerritarreko biztanleen 
ehuneko txikiena duten auzoak .

Egoera administratiboa

Dimentsio administratiboari dagokionez, egindako kalkuluaren arabera, Barakaldoko 
atzerriko jatorriko biztanleen %  79,4 administrazio-erregulartasuneko egoeran daude . 
2020an aurreikusitako erregulartasun-ehunekoa 14 puntu jaitsi da 2016koarekin 
alderatuta, seguruenik atzerritar jatorriko pertsonen etorrerak berraktibatu direlako .

Europako nazionalitateekin batera, Txinaren eta Ekuadorren kasua ere nabarmentzen 
da, % 100eko erregulartasun-tasarekin . Kontrako muturrean, Nikaragua (% 28), Honduras 
(% 32) eta Kolonbia (% 39) dira erregulartasun-tasa txikiena duten nazionalitate nagusiak . 
Horren arrazoia izan daiteke azken urteetan herrialde horietatik iristen diren pertsonen 
kopuruak gora egin duela .

Hezkuntza

2018-2019 ikasturtean, guztira, atzerritar jatorriko 1 .223 ikasle zeuden matrikulatuta 
Barakaldoko ikastetxeetan, hau da, udalerriko ikasle guztien % 8,4 . 2011 . urteaz geroztik, 
ehuneko hori % 1,7 igo da .

Desoreka dago ikastetxearen titulartasunaren artean, jatorria kontuan hartuta . B 
Barakaldoko bertako ikasleen % 51,8 itunpeko ikastetxeetara joaten da, eta atzerriko 
jatorriko ikasleen %  27,3 soilik joaten da zentro horietara (%  72,7 sare publikora) . 
Atzerriko jatorriko biztanleen gehiengoak hezkuntza publikora jotzen du . Ildo horretan, 
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azken hamarkadan ikastetxe batzuen eta besteen arteko aldeak areagotu egin dira EAEko 
beste udalerri batzuetan ikusten dugun antzeko prozesu batean .

Ikastetxea aukeratzeko jarraibideak nabarmen aldatzen dira jatorrien artean . Hala, 
Asiako eta Latinoamerikako biztanleek itunpeko sarerako joera duten bitartean (% 39,1 
eta % 30,4, hurrenez hurren), Afrikako biztanleria zentro publikoetan biltzen da gehienbat 
(% 87,9) . Horrela, eta enpleguari buruzko datuak ikusita, badirudi lotura dagoela gizarte- 
eta lan-arloko egokitzapenaren eta zentroaren aukeraketaren artean .

Hizkuntza-ereduari dagokionez, atzerriko ikasleak nahiko modu orekatuan banatzen dira 
hiru ereduen artean, eta B eredua nagusitzen da pixka bat (% 39,7) .

Enplegua

Enpleguaren eta migrazioaren dimentsioari dagokionez, 2020ko maiatzeko datuek 
erakusten digute Barakaldoko 7 .704 langabeetatik % 13,8 atzerritarrak direla (1 .063 
pertsona) . Ehuneko hori ia ez da aldatzen 2016arekin alderatuta, orduan % 13,5 baitzen 
(1 .124 pertsona) . Gainera, maiatzean atzerriko biztanleriaren langabezia-tasa (% 15,3) 
udalerri osoarena (% 15,9) baino nabarmen txikiagoa izan zen .

Atzerritar langabeen profilari dagokionez, langabeziak emakume atzerritarrei eragiten die 
gehien: % 55,8 emakumeen artean eta % 44,2 gizonen artean . Espainiako nazionalitatea 
duten pertsonen artean dagoen banaketaren oso antzekoa da . Espainiako nazionalitatea 
duten pertsonen artean dagoen banaketaren oso antzekoa da . Langabeziak jatorrietan 
duen eraginari dagokionez, Kamerun da kaltetuena, Barakaldon bizi den biztanleriaren 
%  48 langabezian baitago; ondoren, Aljeria (%  38,8) eta Senegal (%  32,8) daude . 
Nikaragua (% 4,8), Kolonbia (% 6,9) eta Paraguai (% 7) langabezia erlatiboko tasarik 
txikienekin kontrako muturrean egongo lirateke . Beraz, esan dezakegu latinoamerikar 
jatorriak lan-munduratze ona erakusten duela euskal merkatuan eta, hala ere, afrikarrak 
(Magreb zein Saharaz hegoaldeko Afrika) zailagoak direla . Adinari dagokionez, 
atzerritar langabeen hiru laurdenek 44 urte baino gutxiago dituzte ( % 72,2) .

COVID-19ak eragin negatiboa izan du euskal lan-merkatuan, batez ere konfinamendu-
hilabeteetan . Covid aurreko unean jasotako langabezia-datuak (urtarrila eta otsaila) eta 
Covidek (martxoa-maiatza) hala adierazi dute atzerritarren kasuan, % 10,4ko igoera izan 
baitute langabeen kopuruan . Kolpe gogorra, halaber, udalerriko herritartasun espainiarra 
duten biztanleentzat . 

Aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak, ABEE izenez ezagutzen direnak, 
krisi sozial, sanitario eta ekonomiko horren adierazle ere badira . Apirila eta maiatza 
bitartean, Barakaldon, 5 .573 pertsona egon dira ABEEn, eta horietatik % 10 atzerritarrak 
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ziren . Aldi baterako ezintasuneko egoeran zeuden gizon atzerritarren kopurua egoera 
berean zeuden emakumeena baino pixka bat handiagoa izan zen .








