
MIGRAZIO-FLUXUEN URREZKO HAMARKADA

2011ko lehen panoramika honetan azken urteotan EAEn izandako migrazio-fluxuen datuak aztertuko ditugu, eta bertako

migrazioaren egoera Estatuko testuinguruarekin lotuko dugu. 1998tik 2008ra bitartean eta, hedaduraz, gaur arte, eragin

handia izan du gure inguruan egondako atzerritar-kopuruaren gorakada nabarmenak. Gorakada hori, hein handi batean, eko-

nomiak izandako lan-beharrizanek baldintzatu dute. Egungo egoeran, krisi ekonomikoak lan-beharrizanei eta, hortaz,

migrazio -fluxuei eragiten dien garaian, interesgarria dirudi atzera begiratu eta azken urteotako migrazio-fenomenoaren fun -

tsezko gakoak zein izan diren ikusteak. Horrez gainera, 2010ean erroldatutakoen behin betiko datuak berriki jakinarazi dire-

nez gero, panoramika hau eguneratutako datuak aurkezteko erabili nahi dugu.

Panoramika honetan oinarrituta, ohiko edukiekin eta gaiekin batera, beste atal batzuk gehituko ditugu.Atal horietan nobe-

dade bibliografiko esanguratsuenak eta berrienak erakutsiko ditugu, baita migrazio-fenomenoarekin zerikusia duten deialdi

eta ekitaldi interesgarriak ere.

1. taulan ikusten denez, 1998ko atzerritar-kopurua oso txi-
kia zen, bai EAEn eta bai Estatuan. Turismoaren garrantzia
eta turisten ezarpena agerikoak ziren zenbait autonomia-
 erkidegotan izan ezik (Balear Uharteak –%4,8– eta Kanariak
–%3,4– esaterako), beste guztietan ia-ia hutsetik abiatzen
da eta gutxitan da atzerritar-kopurua biztanleria osoaren
%1a baino handiagoa. EAEren kasuan, zehazki, ehunekoa
%0,7 zen.

Egungo egoera oso desberdina da, urte horretatik aurrera
atzerritar-kopurua asko handitu baita, 5.747.734 pertsona
izateraino; hau da, 12 urtean bost milioi atzerritar baino
gehiago iritsi dira Espainiara eta, beraz, 637.085 izatetik
egungo zifrara igaro da, ia zortzi bider handiagoa, alegia.
Izan ere, demografia-hazkundea prozesu horren emaitza da
hein handi batean, eta zenbait autonomia-erkidegotan,
migrazio-fluxuengatik izan ez balitz, gaur egun saldoa nega-

1. Migrazio-fluxuen gorakada gure inguruan: faktoreak eta ezaugarriak
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1. taula. Guztizko zein atzerritar biztanleria Espainian, autonomia-erkidegoaren arabera 2010 eta 1998

Guztira Atzerritarrak Atzerritarren %a 2010ean Atzerritarren %a 1998an

Balear Uharteak 1.106.049 242.256 21,9 4,8

Valentzia 5.111.706 893.759 17,5 2,5

Madril 6.458.684 1.079.944 16,7 2,3

Murtzia 1.461.979 241.865 16,5 1,1

Katalunia 7.512.381 1.198.538 16,0 2,0

Kanariak 2.118.519 307.379 14,5 3,4

Errioxa 322.415 46.680 14,5 1,0

Aragoi 1.347.095 173.086 12,8 0,7

Espainia 47.021.031 5.747.734 12,2 1,6

Nafarroa 636.924 71.369 11,2 0,8

Gaztela-Mantxa 2.098.373 229.554 10,9 0,6

Andaluzia 8.370.975 704.056 8,4 1,4

Gaztela eta Leon 2.559.515 169.498 6,6 0,6

Kantabria 592.250 39.201 6,6 0,6

EAE 2.178.339 139.369 6,4 0,7

Asturias 1.084.341 49.286 4,5 0,6

Galizia 2.797.653 109.670 3,9 0,7

Extremadura 1.107.220 39.356 3,6 0,4
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tiboa izango litzateke. Hori da EAEren kasua, denbora-tarte
horretan pertsona autoktonoen kopurua %2,1 jaitsi baita eta
biztanleriaren hazkundea –%3,8– atzerritar biztanleriari
esker bakarrik izan baita.

Beste zenbait zifrek ere hazkunde hori erakusten dute. 2.
taulan ikusten den gisan, 2000tik 2001era Estatuan atze-
rritar-kopurua ia-ia bikoiztu egin zen –%48,4–. Halaber,
ehunekoen gorakada handienak 2000 eta 2003 urteen arte-
an biltzen direla hauteman daiteke. EAEn gorakada handie-
nak beste lurralde batzuetan baino geroago izan direla diru-
di. Horrela, 2004tik aurrera urtetik urterako hazkundearen
ehunekoa Espainiako batez bestekoa baino handiagoa da
eta, beraz, beranduago iristeko eredua nabaritzen da.

Fluxu horien guztien ondorioz, Espainia izan da azken urte-
otan etorkin gehien jaso dituen Europar Batasuneko herrial-
dea; baita, kopuru absolutuei dagokienez, 2000tik 2008ra
atzerritar gehien jaso dituen KHEEko bigarren herrialdea
ere, Estatu Batuen atzetik, eta lehenengoa kopuru erlatibo-
ei dagokienez. Nola izan da posible halako dinamika bat?
Zifra horiek ulertzeko eta aztertu ahal izateko, nahitaez kon-
tuan hartu beharko dira espainiar ekonomiaren ezaugarriak
eta azken urteotan izan duen garapena. 2000tik 2008ra
bitartekoa ekonomia-hazkunde handiko garaia izan da eta
BPG urteko %3,5 igo da batez beste, EBko beste herrialde
batzuetan baino nabarmen gehiago. Hazkunde horrekin
batera, garai horretan biztanleria landunak nabarmen egin
du gora, batik bat bertako emakumeak lan-merkatura sartu
direlako, atzerritar biztanleria iritsi delako, eta baita erai-
kuntzaren eta zerbitzuen sektoreak garatu direlako ere.
Horrela, lan- beharrizanak migrazio-fluxuen erakargune
nagusi izan dira. Gainera, beharrizan horiek fluxuen kopurua
erabat baldin tzatu dute eta horien gizarte- eta demografia-
ezaugarriak moldatu dituzte; besteak beste, adina, sexua eta
geografia-eremua aldagaiak zehaztuz.

1.1. Atzerritarren ehunekoa

1. taulan ikusi ahal izan den moduan, atzerritarren ehune-
koa nabarmen aldatzen da autonomia-erkidegoaren arabera,
eta desberdintasun hori lurralde bakoitzeko ekonomia- eta
lan-egituraren baitan dago. Horrela, lan-nitxo jakin batzuk
(nekazaritza, eraikuntza eta turismoa, esaterako) garrantzi -
tsuak diren lekuetan (etorkinen kolektiboa lan-merkatura
sartzeko nitxo nagusiak), atzerritarren ehunekoa handiagoa
da eta txikiagoa, ordea, aipatutako sektoreak garrantzitsuak
ez diren autonomia-erkidegoetan. Zehazki, bigarren kasua
da EAErena. Hori dela-eta topa ditzakegu ehuneko hain des-
berdinak; adibidez, Balear Uharteak –%21,9–, Extremadura
–%3,6– eta Galizia –%3,9–. 

Eredu hori autonomia-erkidegoen barruan ere hautematen
da. EAE bera egoera horren adibide da. Bizkaiko eta
Gipuzkoako ehunekoak batez bestekoaren oso parekoak dira
–%6 eta %6,4–; Arabakoa, ordea, %8,9 da.

Desberdintasunaren funtsa, neurri batean, Araban nekazari -
tzak duen garrantzi handia da. Horregatik, etorkinen kolek-
tiboarentzat lurralde historiko erakargarriagoa da eta inguru-
ko beste autonomia-erkidegoen ezaugarri antzekoagoak ditu,
Nafarroarenak eta Errioxarenak esate baterako.

1.2. Adina

Pentsa daitekeenez, lan-merkatuak ere eragiten du iristen
diren etorkinen adinean. Gehienak lan egiteko adin-
 tarteetan daude, batik bat gazteenetan. Beraz, atzerritarren
eta autoktonoen adin-banaketa oso desberdina da. Lan-
 adinean dagoen atzerritar biztanleria %83,1 da eta autokto-
noa, aldiz, %65,7. Dena den, EAEn 65 urtetik gorako atze-
rritarrak %1,8 bakarrik dira eta autoktonoak, berriz, %20,4.
Datu horiek guztiek azpimarratzen dute migrazio-proiektuan
lanak ardatz gisa duen garrantzia, eta konnotazio nabarme-
nak dituzte lanarekin lotutako gaietan; besteak beste,
Gizarte Segurantza eta horren kudeaketa, osasun-gastuak
eta mendetasuna.

Horrenbestez, ez dira harritzekoak Biztanleria Aktiboaren
Inkestak 2010eko lehen hiruhilekoari buruz emandako
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2. taula. Urtetik urterako atzerritar biztanleriaren hazkunde erlatiboa EAEn eta Espainian. 1998-2010

1. grafikoa. Atzerritarren %a EAEn, lurralde historikoaren ara-

bera 2010

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Espainia 637.085 17,6 23,4 48,4 44,3 34,7 13,9 22,9 11,1 9,1 16,6 7,2 1,8

EAE 15.198 10,5 25,9 29,8 40,0 28,2 20,2 23,2 17,4 15,2 19,1 13,2 4,9
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2. grafikoa. Biztanleria autoktono eta atzerritarraren banaketa

EAEn, adin-taldeetan sailkatuta. 2010
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datuak: Estatuan atzerritarren aktibotasun-tasa bertakoena
baino 20 puntu altuagoa da eta, atzerritarren artean langa-
betu gehiago egon arren, horien okupazioaren ehunekoa
zazpi puntutik gora altuagoa da. Zer esan nahi du horrek
guztiak? Nahiz eta krisi-garaian egon eta langabezia han-
diagoa izan kolektiboak garrantzi handia duen sektoreetan,
atzerritarrek autoktonoek baino lan gehiago egiten dute
kopuru erlatiboetan.

1.3. Jatorrizko eremu geografikoa eta sexua

Migrazio-fluxuetan jatorrizko eremu geografikoa eta sexua
elkarrekin agertzen diren bi aldagai dira. Lan-beharrizanen
arabera, nazionalitate jakin batzuk eta sexu bat edo bestea
nagusitzen dira. Beraz, arau orokor batzuk daudela esan
dezakegu. Nekazaritza eta eraikuntza garrantzitsuak diren
lurraldeetan, europar jatorriko nazionalitateak eta, batez ere,
afrikarrak eta gizonezkoak dira ugarienak. Aldiz, zerbitzuak
edota etxeko zainketa eta zainketa pertsonalak garrantzi
handia dutenetan, ugariagoak dira latinoamerikar nazionali-
tateak eta emakumeak.

Ideia hori argitzeko, jarraian (3. grafikoa) aurkeztuko dugu
Bizkaiko eta Almeriako jatorrizko eremu geografikoaren ara-
berako banaketa. Esan beharra dago bi probintzia horiek
ekonomia- eta lan-egitura guztiz aurkakoak dituztela.
Lehenengo kasuan, nekazaritzak eta eraikuntzak ez dute
garrantzi handirik, eta etorkinentzako lan-nitxo nagusienak
etxeko zainketa eta zainketa pertsonala dira. Bigarrenean,
nekazaritza da probintziako sektore nagusia.

3. grafikoan ikusten den moduan, atzerritar biztanleriaren
osaketa guztiz desberdina da. Almerian afrikar biztanleria
%37 da eta Bizkaian, berriz, %19,6. Desberdintasuna are
handiagoa da latinoamerikar biztanleriaren kasuan: Bizkaian
atzerritar biztanleriaren ia erdia da –%48,6– eta Almerian,
aldiz, %12,2 baino ez da. Era berean, atzerritar emakume-
en ehunekoa %49,7 da probintzia euskaldunean, eta
%42,1 andaluziarrean.

EAEn jatorrizko eremu geografiko bakoitzak duen garrantziak
eta sexuaren araberako banaketak lehen aipatutako eredua
berretsi besterik ez dute egiten. Horrenbestez, datu orokorra
begiratzen badugu, atzerritar biztanleriaren %48,4 emaku-
mezkoa dela ikus dezakegu, eta %51,6 gizonezkoa. Datu
horiek sexuen arteko nolabaiteko oreka adierazten dute. 

Hala eta guztiz ere, datu hori bera jatorrizko eremu geogra-
fikoaren arabera aztertzen badugu, desberdintasun handiak
daudela ikusiko dugu. Europar Batasuna, Afrika eta Asiako
gainerako herrialdeak (Asia Txina gabe) gizonak ugariagoak
diren eremuak dira. Afrikaren kasuan, esaterako, hirutik bi
baino gehiago –%67,4– gizonak dira. Asiako gainerako
herrialdeen kasuan, ehunekoa are handiagoa da; %69,5.
Latinoamerikarena aurkako kasua da, jatorrizko eremu
horretako biztanleriaren %60,1 emakumeak baitira. Azken
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3. grafikoa. Atzerritar biztanleria Bizkaian eta Almerian, jato-

rrizko eremu geografikoaren arabera 2010
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4. grafikoa. Atzerritar biztanleria EAEn jatorrizko eremu geo-

grafikoaren eta sexuaren arabera. 2010
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kasu horretan, beste garai batzuetan emakumezkoen ehune-
koa izan da handiagoa ere. Baretzearen arrazoi nagusia
honakoa da: denbora gehien daramaten nazionalitateetan
(Kolonbia eta Ekuador) familia berriz elkartzeko prozesuak
gertatu dira, bai formalak bai informalak, eta horrek sexuen
artean oreka egoteko joera ekarri du.

1.4. Nazionalitateen banaketa

Migrazio-fluxuen faktoreetan eta garapenean egondako alda-
ketek eragin handia izan dute nazionalitateen banaketan eta
nazionalitate horietako bakoitzak etorkinen kolektiboan
izandako garrantzian. 4. taulak aipatutako aldaketa horiek
egiaztatzen ditu zenbait momentutan EAEn izandako nazio-
nalitate nagusiak erakutsiz. Aldaketa horien adibide argiena
honakoa da: errumaniar nazionalitatea ez zegoen lehenengo
hamarren artean 1998an; 2010ean, ordea, nazionalitate
nagusia da; 1998an 100 pertsona izatetik, 15.217 izatera
igaro da.

Hasieran, atzerritarren ehunekoa oso txikia zenean, naziona-
litate garrantzitsuenak herrialde garatuenak ziren, eta langi-
le espezializatuak ekartzen zituzten prestakuntza handiko
lanpostuak betetzeko. 1998an, adibidez, EAEko hamar
nazionalitate nagusien artean zeuden Frantzia, Alemania,

Erresuma Batua eta baita Estatu Batuak ere. Fluxuen gora-
kaden ondorioz, baita inguruko lan-beharrizanen ondorioz
ere, nazionalitate horiek indarra galtzen joan ziren momen-
tu horretatik aurrera. Izan ere, 2007rako ez daude lehenen-
go hamarren artean, eta horien lekua Kolonbiak,
Ekuadorrek, Boliviak eta Errumaniak beteko dute. Beste
nazionalitate batzuk, Portugal eta Maroko esaterako, denbo-
ran barrena garrantzitsuenen artean mantendu dira.

4. taulan esandakotik zera ere ondoriozta daiteke: batez ere
azken urteotan, latinoamerikar nazionalitateak indar pixka
bat galtzen ari dira, besteak beste, Errumania eta Maroko ez
bezala. Baieztapen hori egia izan arren, ezin dugu ahaztu
nazionalitate horiek direla hain zuzen ere nazionalizazio
gehien izaten ari direnak, erraztasun handiagoak dituztelako
eta denbora gutxiago behar dutelako espainiar nazionalita-
tea lortzeko. Izan ere, EAEko nazionalizazio guztien ia %90
–%89,9– latinoamerikar nazionalitatearena izaten da, eta
Kolonbia eta Ekuadorren artean %63,1 batzen dute. Gaur
egun, datu horiek ez dituzte gehiegi desitxuratzen atzerritar
biztanleriari dagozkien datuak, baina epe ertainera kontuan
hartzeko gaia izango da. Bestela, icebergaren tontorreko
ikuspuntua bakarrik izango dugu eta, gainera, ur azpian
dagoen zatia gero eta handiagoa egingo da.

2. Zer egoeratan gaude orain?

1998 2001 2007 2010

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. %

Guztira 15.198 100,0 Guztira 27.438 100,0 Guztira 98.524 100,0 Guztira 139.369 100,0

Portugal 3.241 21,3 Portugal 4.031 14,7 Kolonbia 11.630 11,8 Errumania 15.217 10,9

Maroko 1.615 10,6 Kolonbia 2.845 10,4 Bolivia 9.568 97, Maroko 14.447 10,4

Frantzia 1.130 7,4 Maroko 2.720 9,9 Errumania 8.715 8,8 Kolonbia 12.845 9,2

Alemania 813 5,3 Brasil 1.404 5,1 Maroko 8.627 8,8 Bolivia 12.048 8,6

Erresuma Batua 787 5,2 Frantzia 1.375 5,0 Portugal 7.437 7,5 Portugal 9.350 6,7

Kuba 529 3,5 Ekuador 1.219 4,4 Ekuador 7.436 7,5 Ekuador 7.406 5,3

Estatu Batuak 513 3,4 Erresuma Batua 1.145 4,2 Brasil 4.320 4,4 Brasil 5.824 4,2

Argentina 496 3,3 Alemania 1.013 3,7 Argentina 2.916 3,0 Aljeria 4.676 3,4

Brasil 439 2,9 Kuba 984 3,6 Txina 2.810 2,9 Paraguai 4.627 3,3

Txina 423 2,8 Txina 900 3,3 Aljeria 2.532 2,6 Txina 4.338 3,1

Guztira 10 9.986 65,7 Guztira 10 17.636 64,3 Guztira 10 65.991 67,0 Guztira 10 90.778 65,1

Gainerakoak 5208 34,3 Gainerakoak 9802 35,7 Gainerakoak32.533 33,0 Gainerakoak 48.591 34,9
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4. taula. Atzerritar biztanleriaren bilakaera EAEn, nazionalitate nagusien arabera. 1998-2010

Aurreko ataletan ikusi ahal izan denez, migrazio-fluxuen
gorakada, bai Estatuan bai EAEn, oso handia izan da eta,
epe ez oso luzean, atzerritarren kopuruak anekdota hutsa
izateari utzi dio; orain, ordea, migrazio-fenomenoak gero eta
garrantzi handiagoa hartu du. 

Aurkakoa pentsa daiteke, baina zifren handitasuna ikusita,
fluxu horiek ez dira kaotikoki edo nahasiki gertatu, eta eredu
argi eta antolatu bat jarraitu dute. Horrenbestez, lan-
 beharrizanek egin dute posible migrazio-fluxuen urrezko
hamarkada hau, eta fluxu horien ezaugarriak zehaztu dituz-

te. Beraz, eremu geografiko jakin bateko ekonomia- eta lan-
egitura bakarrik jakinda, sumatu eta asmatu ere egin ditza-
kegu, adibidez, immigrazio-ehunekoa, eremu horretako
nazionalitate nagusiak, eta kolektiboan gizonak edo emaku-
meak diren ugariagoak. Hau da, lekuan lekuko lan-
 merkatuaren botere integratzailea izan da migrazio-
 fenomenoaren neurria eta edukia ulertzeko ardatz nagusia.

Oraindik ezin da gaian sakondu, baina esan daiteke fluxuen
harrerak eta etorrerak ez duela arazo handirik ekarri.
Gainera, kolektiboak testuinguru apropos samarra topatu



du, batez ere lanagatik eta aurrerago egoitza-baimena esku-
ratzeko aukeragatik. Izan ere, egoitza-baimena adierazle
ontzat jo daiteke harrera-prozesua eta etorkinen kolektiboa-
ren lehenengo egonaldia ebaluatzeko. Datuek azpimarratzen
dutenez, azken urteotan aurrerapauso handiak eman dira eta
gero eta etorkin gehiagok dute egoitza-baimena. Gaur egun,
erregularizazio -tasa %76,5 da EAEn. Horrenbestez, nahiz eta
batzuetan iritzi publikoak oraindik uste etorkin gehienak
legez kontrako administrazio-egoeran daudela, errealitatea
beste bat da. Are gehiago, Estatuan, fluxuak urte batzuk
lehenago izan direnez, tasa hori oraindik eta altuagoa da.
Autonomia-erkidego batzuetan %100aren inguruan daude.
Hori da Errioxako kasua –%99– eta Aragoikoa –%98,4–, bes-
teak beste. Estatuko batez bestekoa %83,4 da.

6. taulan hauteman dezakegun eredua jarraituta, hiru etapa
bereiz daitezke EAEn erroldatutako eta egoitza-baimendun
atzerritarren arteko erlazioaren bilakaeran.

• Lehenengoa, 1998tik 2000ra doana. Momentu horre-
tan atzerritar-kopurua txikia da, eta gehienak adminis-

trazio-egoera erregularizatuan daude. Ikusten den
moduan, erroldatutako pertsonak baino baimen gehiago
ematen dira.

• Lehenengo aldi horren ondoren, 2001etik 2005era
doana azpimarra daiteke. Etapa horren ezaugarri nagu-
sia honakoa da: migrazio-fluxuen gorakada azkarra ez
dator egoitza-baimenak gehitzearekin batera. Beraz,
baimenak erroldatzeen azpitik daude, eta 2004an, adi-
bidez, EAEko erregularizazio-tasa %50 baino txikiagoa
da –%48,3–. Esan daiteke momentu horretan nolabai-
teko oreka eza dagoela migrazio-fluxuen eta horien erre-
gulazio administratiboaren eta juridikoaren artean.

• 2006tik aurrera, bi zifra horien arteko desberdintasuna
txikitzen doa, gaur egungo egoerara iritsi arte. Joera hori
ulertzeko, batez ere kontuan izan behar dira unean
uneko bi faktore eta beste faktore iraunkorrago bat. Alde
batetik, 2005ean gertatu zen ohiz kanpoko erregulariza-
zioa. Horri esker, pertsona askok egoitza-baimena esku-
ratu ahal izan zuten. Izan ere, 2005etik 2006ra

20.000tik gora pertsonentzat gehitzen da bai-
mena, eta erregularizazioa %51tik %67,1era
igo tzen da. Bestalde, ezin da ahaztu 2007ko
urtarrilaren 1ean Bulgaria eta Errumania
Europar Batasuneko herrialde egin zirela.
Aldaketa politiko eta administratibo horren
ondorioz, bi herrialdeetako biztanleriak askoz
ere erraztasun gehiago ditu baimena lor tzeko,
tokialdatzeko eta etorri ahal izateko. Azkenik,
errotze sozialaren bidez egindako erregulariza-
zioa erregulatzeko modu oso garrantzi tsu bihur-
tu da azken urteotan. Horrenbestez, badirudi
erregularizazio orokorrak egin beharrean bana-
kako bidea hartzea hautatu dela. Zaila da jarrai-
tu beharreko eredua nolakoa izango den esatea,
baina pentsa daiteke baimen-kopuruak gora egi-
ten jarraituko duela eta, aldi berean, krisiaren
ondorioz atzerritar berrien etorrera man tsotuko
dela. Hori dela eta, erroldatzeen eta baimenen
arteko erlazioa oraindik eta orekatuagoa izan
daitekeela dirudi.

Hori da gutxi gorabehera krisiaren aurretik zego-
en egoera. Lehen esan bezala, egoki samartzat
jo daiteke eta lan-merkatuak botere integratzai-
le handia du. Hala eta guztiz ere, badirudi bat-
bateko krisiak eta kolektiboarentzako sektore
garrantzitsuenetako langabeziaren igoerak (erai-
kuntza eta zenbait zerbitzu, esaterako) ziurga-
betasun-garaia dakartela, baita, hein batean,
aurreko hamarkadarekiko ziklo-aldaketa bat ere.

Iturria: EINek dituen datuekin egina

Iturria: EINek eta Lan eta Immigrazio Ministerioak (MTIN) dituzten datuekin egina

6. taula. EAEn erroldatutako eta egoitza-baimedun atzerritar biztanleriaren bilakaera 1998-2010

5. taula. Espainian erroldatutako eta baimendun atzerritar biztanleria,

autonomia-erkidegoaren arabera. 2010

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Erroldatzeak15.198 16.794 21.140 27.438 38.408 49.231 59.166 72.894 85.542 98.524 116.650 132.865 139.369

Baimenak 15.647 16.995 18.622 18.822 19.515 24.201 28.600 37.150 57.395 64.228 83.875 96.635 106.658

% Baimen. 103,0 101,2 88,1 68,6 50,8 49,2 48,3 51,0 67,1 65,2 71,9 72,7 76,5

Erroldatzeak Baimenak Errol./Baim.

Gaztela eta Leon 169.498 204.517 120,7

Extremadura 39.356 41.846 106,3

Errioxa 46.680 46.211 99,0

Aragoi 173.086 170.273 98,4

Kantabria 39.201 36.161 92,2

Nafarroa 71.369 64.687 90,6

Katalunia 1.198.538 1.061.079 88,5

Murtzia 241.865 210.103 86,9

Andaluzia 704.056 597.243 84,8

Balear Uharteak 242.256 202.365 83,5

Espainia 5.747.734 4.791.232 83,4

Galizia 109.670 90.738 82,7

Asturias 49.286 40.749 82,7

Madril 1.079.944 880.613 81,5

Kanariak 307.379 239.312 77,9

EAE 139.369 106.658 76,5

Gaztela-Mantxa 229.554 175.516 76,5

Valentzia 893.759 610.279 68,3



Alde horretatik, 2009tik 2010era egondako atzerritar -
 kopuruaren gorakadari erreparatzen badiogu, autonomia-
erkidego gehienetan fluxuen nolabaiteko mantsotzea haute-
mango dugu. Hala ere, azken urtean ez da aurreko urteetan
bezain handia izan. Izan ere, autonomia-erkidegoen gehien-
goa %3aren azpitik dago eta atzerritar asko dauden erkide-
goetan, Valentzian –%0,5– eta Katalunian –%0,8– esate
baterako, 0tik oso hurbileko gorakada izan dute. Fluxuen
geldialdi handi samar hori azal dezakete, hein batean, kri-
siak datu horietan izandako eragin handiak eta, besteak
beste, eraikuntzaren sektorean aktibitateak izandako behe-
rakadak. Hala ere, nekazaritza sektore garrantzitsuena den
autonomia -erkidegoetan ere fluxuek eredu berdina jarraitu
dute, krisiak sektore horretan izandako eragina hain handia
izan ez den arren. Kasu hori da, adibidez, Nafarroakoa
–%1,1– eta Aragoikoa –%0,6–. Beraz, badirudi Estatuko
zenbait autonomia -erkidegok ezin dituztela atzerritar gehia-
go hartu. Gainera, neurri batean, saturazio-egoera batera
iritsi gara eta botere integratzaileak muga jo du. Are gehia-
go, azkenaldian lehendabizikoz behera egin du atzerritar
biztanleriak autonomia -erkidego batean. Errioxan, 2009an
46.931 atzerritar egotetik 2010ean 46.680 egotera igaro
da; hau da, zehazki %0,5eko beherakada.

Esan beharra dago erroldatzeen zifrek atzerritarrei dagokien
informazioa bakarrik jasotzen dutela eta, beraz, lehen esan
bezala, nazionalizazio-prozesuak ez dituztela kontuan har -
tzen. Hori dela eta, zifra horiek ezin gaituzte okerrera era-
man, eta pentsatzekoa da autonomia-erkidego guztietan
erroldak dioena baino gehiago hazten dela atzerritar-
 kopurua. Dena den, deigarria da azken 10-15 urteotan
lehendabizikoz zenbait autonomia-erkidegotan atzerritar-
kopurua ia-ia ez haztea.

EAEk ez du erabat jarraitzen Estatuko eredua. Ikus daiteke-
en bezala, EAEk izandako hazkundea –%4,9– batez beste-
koa baino nabarmen handiagoa da –%1,8– eta, kopuru erla-
tiboei dagokienez, Extremaduraren azpitik bakarrik dago.
Gainera, azken autonomia-erkidego horren kopuru absolu-
tuak nabarmen txikiagoak dira eta, hein batean, ehunekoe-
tako emaitzak desitxuratzen dituzte. Kopuru absolutuetan
ere EAEren gainetik daude, esaterako, Andaluzia, Katalunia
eta Madril. Autonomia-erkidego horiek gureak baino biztan-
leria askoz ere handiagoa dute

Datu horiek ikusita pentsa daiteke EAE oraindik ez dela iri -
tsi beste autonomia-erkidego batzuetako saturazio-egoerara
eta, datozen urteetan, gehiago edo gutxiago, baina atzerrita-
rrak etortzen jarraituko dutela. Gure kasuan, etorkinen
kolektiboarentzat lan-nitxo garrantzitsuena etxeko lanak eta
zainketa pertsonala dira. Dirudienez, sektore horiek ez
daude krisiaren eraginei beste batzuk bezain lotuak. Izan
ere, EAEko lan-merkatua oso arautua dago eta horrek atze-
rritarrak sartzea zailtzen du. Baina emakume autoktonoak

lan-merkatura sar tzearen ondorioz tarteak irekitzen ari dira
eta beharrak sor tzen dira alor informalagoetan, hau da,
kolektiboa errazago sar daitekeen alorretan. EAEren bilakae-
ra demografikoa, mendetasun-alorreko beharrak eta gizarte-
eta osasun- zaintza alorreko beharrak gehituko bagenizkio
horri, pentsa tzekoa da zaintza pertsonalen lan-nitxoak
garrantzia izaten jarraituko duela eta gure inguruko
migrazio -fenomenoa egituratuko duten ardatzetariko bat
izango dela.

Laburbilduz, badirudi krisi ekonomikoak Estatuko migrazio-
fluxuen ezohiko hazkunde-garaiarekin bukatu duela eta,
hemendik aurrera, fluxu horiek mantsotu egingo direla. Era
berean, horrelako testuinguru batean, fluxu horiek finkatua-
go daudenean, erronka handiena izango da migrazio- eta
harrera-politikak egiteari uztea eta integrazio-politikak egi-
ten hastea. Alde horretatik, zenbait elementu, lana eta
hezkun tza esaterako, ezinbestekoak izango dira epe labur
eta ertainean. Hala ere, etorkizunera begiratzen dugun
arren, ezin dugu orainaldia ahaztu. Krisiaren ondorioz atze-
rritar askok zailtasunak dituzte egoitza-baimena mantentze-
ko, dagoeneko galdu ez badute. Horregatik, garrantzitsua da
epe ertain horretan pentsatzea, baina gaur egun gertatzen
ari dena ahaztu gabe.

Iturria: EINek dituen datuekin egina

7. taula. Atzerritar biztanleria Espainian, autonomia-erkidego-

aren arabera. 2009-2010 eta urtetik urterako hazkundea

2009 2010 Hazk.

Extremadura 37.223 39.356 5,7

EAE 132.865 139.369 4,9

Asturias 47.119 49.286 4,6

Andaluzia 675.180 704.056 4,3

Kantabria 38.096 39.201 2,9

Galizia 106.637 109.670 2,8

Murtzia 235.991 241.865 2,5

Kanariak 301.204 307.379 2,1

Balear Uharteak 237.562 242.256 2,0

Espainia 5.648.671 5.747.734 1,8

Gaztela-Mantxa 225.888 229.554 1,6

Madril 1.063.803 1.079.944 1,5

Gaztela eta Leon 167.641 169.498 1,1

Nafarroa 70.627 71.369 1,1

Katalunia 1.189.279 1.198.538 0,8

Aragoi 172.138 173.086 0,6

Valentzia 889.340 893.759 0,5

Errioxa 46.931 46.680 -0,5



BIBLIOGRAFIAKO NOBEDADEAK

Erlijio-adierazpenak gizarte garatuetan ez dira desagertu, are gehiago, gaur egun han-
dituz doan dibertsifikazio-prozesu batean daude. Erlijio-aniztasuna, nahiz eta gure
gizartean berrikuntza ez izan, gero eta elementu garrantzitsuagoa da kudeaketa publi-
koaren maila guztietan. Izan ere, hainbat erlijio-elementuk eta -adierazpenek eragin
handia dute gure bizikidetasuna legitimatzen duten giza eskubideen eguneroko aplika-
zioan. Euskal gizartea ez da erlijioaren dibertsifikazio-prozesu horretatik libre geratzen.
Historikoki, erlijioari dagokionez euskaldunena gizarte homogeneo samarra izan den
arren, egungo egoera kualitatiboki ezberdina da, aniztasun hasiberria baina sendoa aza-
leratzen hasi baita.

Deustuko Unibertsitateko eta Ellacuria Fundazioko diziplina anitzeko akademia- eta
gizarte-talde batek bi urtean zehar egindako ikerlanaren emaitza da liburuki honetako
lana. Gainera, "Pluralismo y Convivencia" bildumako liburuki berria da Pluralidades
Latentes. Bildumaren izen berdineko Fundazio publikoak sustatu du, eta bat egiten du
autonomia-erkidegoei buruz argitaratutako beste zazpi azterlanekin. Bilduma horrek gu -
txienen erlijioak ageriko egiteko eta aintzat hartzeko prozesuari egindako ekarpena izan
nahi du. Izan ere, lan horren helburu nagusia da Euskal Autonomia Erkidegoan kultu-
lekuak dituzten gutxienen erlijio-komunitateen egoera azaltzea, eta baita, etorkizuneko
azterketatarako eta eztabaidatarako, aniztasun horrek gizarte plural eta demokratiko
batean sortzen dituen erronka politikoak eta kulturalak erakustea ere.

Pluralidades latentes: minorías religiosas en el País Vasco

Eduardo J. Ruiz Vieytez (zuz.)

Lan honek helburu espezifiko
bikoitza dauka: batetik, fun-
damentalismo islamikoaren
fenomenoaren berri ematea,
euskal gizartean finkatutako
musulmanen komunitateak
nola definitzen duten eta
komunitate horretan nola
agertzen den (agertzen baldin
bada) aintzat hartuta.
Horrekin zera lortu nahi dugu,
oro har fundamentalismoaren
eta bereziki fundamentalismo
islamikoaren errealitatearen
deskribapen eta azterketa
ahalik eta zehatzena eskaintzea. Bestetik, komunitate isla-
mikoen eta harrerako gizarte europarren artean garatutako
elkarrekiko irudia, zoritxarrez eta gure uste apalean behin -
tzat, oso itxaropentsua ez dela kontuan hartuta, EAEn fin-
katutako musulmanen kolektibora hurbiltzea izan da gure
bigarren helburua, kolektibo horretako kideen jarrera,
ezaugarri eta erlijio-osagaiak sakonetik ikertzeko, eta, aldi
berean, normalean fundamentalistatzat jotzen diren jarre-
rekin zenbaterainoko antza duten edo jarrera horietatik
zenbateraino urruntzen diren egiaztatzeko, eta horri dago-
kionez zer jarrera duten eta non kokatzen diren ikusteko.

Musulmanak Euskadin: Erlijio-profila, jarrerak eta

sinesmenak

Hithem Abdulhaleem

Immigrazio Zuzendaritzaren ikerketen bilduma ; 2

Lan honen helburua da
aztertzea zer aldaketa izan
dituzten estatuak eta hura
osatzen duten zenbait ele-
mentuk, hala nola lurralde-
ak eta mugek, subiranota-
sunak eta zuzenbideak,
nazioarteko migrazioen
ikuspegitik. Hauxe da lana-
ren argudioa: estatua subi-
ranotasuna galtzen joan da
zenbait alorretan, adibidez,
ekonomian, ingurumenean
eta telekomunikazioetan;
immigrazioa, berriz, boterea
berresteko erabili da, bestetasuna eraikiz (legez kanpoko
immigrante, gaizkile arrunt, fundamentalista edo terrorista
potentzialak). Horretarako, estatuak itxi egin ditu mugak,
eta gotorleku transnazional eta selektibo bihurtu da.
Gotorleku horrek mugatu egin ditu migrazioak, bai jatorri-
ko herrialdetik, bai kanpoko sarrera kontrolatuz, baita atze-
rritartasunaraudi berezi bat eginez ere; izan ere, araudi
berezi horrek barneko estratifikazioa indartzen du, eta
bestetasun -logika bat sortzen du nazionalen, erkidegoko-
en, atzerritarren eta legez kanpoko egoeran dauden eta/edo
kulturalki urrun dauden atzerritarren artean.

Estatuak eta zuzenbideak immigrazioa

kontrolatzeko izan dituzten aldaketak

Iker Barbero

Ikuspegi, 2010

http://www.ikuspegi.org/documentos/investigacion/es/cuaderno3eus.pdf
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http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-continm/eu/contenidos/informacion/2499/eu_2212/adjuntos/Musulmanes%20en%20el%20PV_Eusk.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-continm/eu/contenidos/informacion/2499/eu_2212/adjuntos/Musulmanes%20en%20el%20PV_Eusk.pdf
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Donostia Entremundos – San Sebastián Munduen Artean

Donostia, martxoaren 14tik apirilaren 20ra
Donostia Entremundos – San Sebastián Munduen Artean

Berdintasun eta Lankidetza Atalak egindako programa bat da.

Bi hilean behin kaleratzen da Donostiako GGKEek eta zenbait

entitatek egiten dituzten Garapenerako Hezkuntza eta

Sentsibilizazio ekintzen berri emateko, Berdintasun eta

Lankidetza Atalak egiten dituenekin batera.

www.donostiaentremundos.org

III Jardunaldia – Osasun Mentala, Inmigrazioa eta

Interkulturalitatea: Giza-Osasunezko Erronka

Donostia, apirilaren 15 eta 16
Antolatzaileak: OME,osasun mentalaren elkartea, OSALDE osa-

sun eskubidearen elkartea eta Psikologia Sozial eta Jokabide

Zientzien Metodologia Saila (UPV-EHU). Osasun Mentala, eta

Oinarrizko Arretako eremuetan lanean dabiltzan profesionalei

zuzenduta.

www.osalde.org

EAEko immigrazioaren inguruko informazio gehiago
nahi izanez gero, kontsulta ezazu gure web orria:,
www.ikuspegi-inmigracion.net

Behatokiaren beste zerbitzu batzuk:
– Dokumentazio zentrua: kontsulta zerbitzua eta

liburutegi mailegua eskeintzen ditu.
– Informazio estatistikoa.

Gurekin harremanetan jartzeko:

Tlf.: 94 601 82 75
Fax: 94 402 35 40
e-mail: info@ikuspegi-inmigracion.net

Postaz eta pertsonalki hemen aurki gaitzakezu:
Mazarredo Zumarkalea 39, 4.C,
48009 Bilbo - Bizkaia
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