
ETORKINAK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HEZKUNTZA-SISTEMAN

41. begirada honetan, EAEko hezkuntza-sisteman matrikulatuta dauden ikasle etorkinei loturiko datuak aztertuko ditugu.

Horretarako, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak emandako datuak erabiliko ditugu. Azken urteotan, hezkuntza eta

jatorri atzerritarra duten ikasleen gaia gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari da, bai migrazio-fenomenoaren ikerketan, bai

eta gure gizartean ere. Hori dela eta, uste dugu interesgarria izan daitekeela ikasleei buruzko zifrarik esanguratsuenak aipa -

tzea eta gaur egun hautematen diren ezaugarri eta joerak azpimarratzea. 

1. taulan ikus daitekeen moduan, 2010. urtean 30.405
etorkin zeuden EAEko hezkuntza-sisteman eta 2007. urte-
an, aldiz, 23.565, ikasleen guztizkoa %29 igo da beraz.
Hezkuntza-etapari dagokionez, derrigorrezko hezkuntzak
ikasle etorkinen guztizkoaren bi heren inguru hartzen ditu
urte guztietan.

Ehunekoetan naiz bilakaeran alde handirik egon ez arren,
ikusten da azken lau urte hauetan pertsona helduentzako
hezkuntzak pisu apur bat galdu duela, derrigorrezko hez-
kuntzaren eta ondorengoa mesedetan. Hala, helduentzako
hezkuntzaren ehunekoa 2007an %27,2 izatetik 2010ean
%22 izatera igaro da. Derrigorrezko hezkuntza %64,2 izate-
tik %66,9 izatera igaro da, eta derrigorrezkoaren ondokoa
%8,5 izatetik %11,1 izatera. Helduentzako hezkuntza da
denbora-tarte horretan gutxien hazi dena ere; izan ere, %4,1
hazi da, eta derrigorrezko hezkuntza, aldiz, %34,5, eta
derrigorrezkoaren ondokoa %67,6.

Datu horietan ikusten dugunez, aurreko urteetan gehiago
ziren HHEra joaten ziren pertsona helduak, hizkuntzak zein
beste gai batzuk ikastera. Gaur egun, aldiz, haur eta nerabe
etorkinak gero eta indar handiagoa hartzen ari dira
hezkuntza -sisteman. Horrek guztiak pentsarazten digu
immigranteen kolektiboa gehiago finkatu dela; izan ere,
migrazio-proiektuaren hasieran banaka iristen badira ere eta
hizkuntza jakitea garrantzizkoa den arren, geroago familia
berrelkartu egiten da eta bikotekidea eta seme-alabak iristen

dira. Aldakuntza hori soilik kontuan hartuta ezin dugu hipo-
tesia ziurtasun osoz berretsi, baina etorkizunera begira lan
egiteko bide bat ematen digu. Alde horretatik, esan beharra
dago eskuragarri dauden estatistikak ikasle atzerritarrei
dagozkienak direla, eta, beraz, ez dituela kontuan hartzen
herritartasuna hartu duten pertsonak edo espainiar herritar-
tasuna izan arren jatorri atzerritarra duten familietatik dato-
zenak. 

1. 2007-2010eko datuen bilakaera

1. taula. Ikasle atzerritarren bilakaera EAEn. 2007-2010

Iturria: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

2007 2008 2009 2010 Hazkundea
2007-2010K % K % K % K %

HHE 6.416 27,2 7.423 27,2 7.300 24,8 6.681 22,0 4,1

Haur-Derrigorrezkoa 15.139 64,2 17.537 64,2 19.164 65,2 20.355 66,9 34,5

Ondorengoa 2.010 8,5 2.355 8,6 2.939 10,0 3.369 11,1 67,6

Guztira 23.565 100,0 27.315 100,0 29.403 100,0 30.405 100,0 29,0

1. grafikoa. Ikasle atzerritarren bilakaera EAEn.

2007-2010

Iturria: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
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2 41. Begirada - Etorkinak Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sisteman

Ikasle atzerritar gehienak Hego Amerikatik datoz; 12.436
ikasle, hain zuzen. Ikasleen guztizkoaren ia %41ek
–%40,9k– Hego Amerikako nazionalitateren bat du.
Ondoren Afrika iparraldeko ikasleak daude –%20,4– eta
Europar Batasunekoak gero –%14,4–. %10aren azpitik
daude Afrikako gainerako herrialdeak: Asia/Ozeaniako,
Ameriketako edo Europako gainerako herrialdeak. Hau da,
EAEko hezkuntza-sistemako ikasle atzerritarren %75,8
Hego Amerikakoa, Afrika iparraldekoa edo Europar
Batasunekoa da.

2. grafikoko datuak eta EAEko biztanle kopurua –erroldako
datuak– jatorrizko eremu geografikoaren arabera –3.grafi-
koa– alderatzen baditugu, ikus dezakegu jatorri latinoameri-
karrekoek pisu handiagoa dutela ikaslegoari dagokienez
–%40,9– guztizko banaketan baino –%37,9–. Antzeko ego-
eran daude Asia/Ozeaniako eta, bereziki, Afrikako biztanle-
ak. Horiek osatzen dute biztanleriaren guztizkoaren %20,9
eta ikasleen %29. 

Horiei kontrajarririk ditugu gainerako jatorri guztiak. Europar
Batasunaren kasua da, agian, aipagarriena; izan ere, berta-
koa da biztanleriaren guztizkoaren %25,7 eta ikasleen
%14,4. Azken kasu honetan, kontuan hartzekoa da EBeko
herrialdeetatik datozen pertsonen adina handiago dela beste
eskualdeetakoa baino. Horretaz gain, beste zenbait lurralde-
tako migrazio-joera, hala nola Frantziakoa, Italiakoa eta
Erresuma Batukoa, oso bestelakoa da Hego Amerikakoarekin
edota Afrikakoarekin alderatuz gero.

4. grafikoan, jatorrizko eremu geografikoari dagozkien
datuak agertzen dira berriro ere, baina oraingoan hezkuntza-
sarearen –publikoa edo pribatua– datuak ere gehitu ditugu.
Ikasle atzerritarren ia %75 –%74,9– ikastetxe publiko bate-
ra joaten da. Dena den, datu hori aztertzerakoan pertsonen
jatorria kontuan hartzen badugu, zenbait desberdintasun
ikus ditzakegu. Horrenbestez, biztanle asiar eta afrikarren
erdiak baino gehiago sare publikoan biltzen dira, %84 eta
%85/87 hurrenez hurren. Batez bestekotik gertu Europako
biztanleria dago. Biztanle latinoamerikarrek hitzartutako
sarea batez beste erabiltzen dena baino gehiago erabiltzen
dute, heren bat, hain zuzen. Ikusten den moduan, sare

publikoak hartzen ditu biztanle atzerritar gehien, %66 eta
%87 artean

3. taulan ikasle atzerritarren datuak ematen dira, jatorri-
 eremuaren eta hezkuntza-mailaren arabera. Kasu honetan
ere zenbait desberdintasun ikus ditzakegu. Hego Amerikatik
datozen ikasleen ehuneko altuenak DBHn eta lehen hez-
kuntzan daude. Kolektibo horretako %27,2 DBHko ikaske-
tak egiten ari da eta %32,4 lehen hezkuntzakoak. Haur-
 hezkuntzari dagokionez, aldiz, ehuneko txikiena du, %10,1
hain zuzen.

Afrika iparraldearen eta Europar Batasunaren joera zertxo-
bait desberdina da Hego Amerikakoarekin alderatuz; izan
ere, horiek haur-hezkuntzan eta lehen hezkuntzan dituzte

2. taula. EAEko ikasle atzerritarrak, jatorriaren arabera.

2010-2011 ikasturtea

Iturria: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

2. grafikoa. Ikasle atzerritarrak EAEn, jatorriaren arabera.

2010-2011 ikasturtea

Iturria: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Guztira %

Europar Batasuna 4.371 14,4

Europako gainerakoa 749 2,5

Afrikako iparraldea 6.216 20,4

Afrikako gainerakoa 2.619 8,6

Hego Amerika 12.436 40,9

Ameriketako gainerakoa 1.568 5,2

Asia/Ozeania 2.446 8,0

Guztira 30.405 100,0
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3. grafikoa. Biztanleria atzerritarra EAEn, jatorrizko eremu

geografikoaren arabera. 2010

Iturria: EIN
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341. Begirada - Etorkinak Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sisteman

ehuneko altuenak. Haur-hezkuntzari dagokionez, biek gain-
ditzen dute %20. DBHko ehunekoak Hego Amerikakoak
baino zertxobait baxuagoak dira: %17,2 EBk eta %11,2
Afrikako iparraldeak.

Aurrez aipatu ditugun datuetan ikus dezakegunez, Europar
Batasunetik edo Afrika iparraldetik datozen biztanleak gero-
ago etorri dira; hegoamerikarrek, berriz, denbora gehiago
daramate eta finkatuago daude. Hain zuzen, badaude joera
hau berresten duten beste datu adierazgarri batzuk ere, hala
nola jatorri-eremu horien erregularizazio-indizea edo
bizileku -baimen moten pisua.

Horrela, biztanleria latinoamerikarra besteak baino aurrera-
tuago dago hezkuntza-aldiei dagokienez, eta nolabait esate-
ko, etapa horietara lehen postuan iristen ari den kolektiboa
da, eta hurrengo pausoa derrigorrezko hezkuntzaren ondoko
hezkuntza izango da. Hau da, biztanleria hegoamerikarra da,
gaur egun, EAEko hezkuntza-sisteman txertatzen aitzinda-
ria. Datua hobeto ulertzeko, ez dugu ahaztu behar latinoa-
merikar herritartasuna dutenak direla, gehienbat, familiaren
berrelkartzearen bidea darabiltenak –formala zein ez-
 formala–, eta horrek, noski, eragin handia duela kanpotik
datozen adin txikikoak hezkuntza-sistemara sartzeko
orduan.

4. grafikoa. Ikasle atzerritarrak EAEn, jatorri-eremuaren eta hezkuntza-sarearen arabera. 2010-2011 ikasturtea

Iturria: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
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3. taula. Ikasle atzerritarrak EAEn, jatorriaren eta hezkuntza-sarearen arabera. 2010-2011 ikasturtea

Iturria: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Europar Batasuna Europako gainerakoa Afrikako iparraldea Afrikako gainerakoa

K % K % K % K %

HH 946 21,6 121 16,2 1.275 20,5 417 15,9

LH 1.558 35,6 188 25,1 1.230 19,8 373 14,2

DBH 753 17,2 139 18,6 697 11,2 195 7,4

HLPP 108 2,5 13 1,7 593 9,5 227 8,7

HHE 636 14,6 182 24,3 2.117 34,1 1.145 43,7

DBHO 353 8,1 106 14,2 288 4,6 259 9,9

EE 17 0,4 0 0,0 16 0,3 3 0,1

Guztira 4.371 100 749 100 6.216 100 2.619 100

Hego Amerika Ameriketako gainontzekoa Asia/Ozeania
Guztira

K % K % K %

HH 1.254 10,1 202 12,9 327 13,4 4.542

LH 4.034 32,4 475 30,3 447 18,3 8.305

DBH 3.379 27,2 367 23,4 398 16,3 5.928

HLPP 469 3,8 77 4,9 24 1,0 1.511

HHE 1.231 9,9 223 14,2 1.147 46,9 6.681

DBHO 2.006 16,1 218 13,9 99 4,0 3.329

EE 63 0,5 6 0,4 4 0,2 109

Guztira 12.436 100 1.568 100 2.446 100 30.405
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4 41. Begirada - Etorkinak Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sisteman

Immigrazioari loturiko beste zenbait gaietan gertatzen den
moduan, badirudi ikasle atzerritarrek bi joera nagusi dituz-
tela EAEn: Bizkaiari eta Gipuzkoari dagokiona bata; eta
Arabari dagokiona bestea. Hala, azken horretan, atzerrita-
rren kolektiboaren barnean ikastetxe publikoak duen pisua
zertxobait handiagoa da Gipuzkoan eta Bizkaian duena
baino. Araban, ikasleen %82,2 ikastetxe publikoetara joaten
da, eta, Gipuzkoan eta Bizkaian, aldiz, %73,2 eta %72,6
hurrenez hurren. Dena den, hiru lurraldeetan ikasleen
%70ek baino gehiagok jasotzen du heziketa sare publikoa-
ren bitartez. 

Datu hori aurretik aipatu dugun beste datu bati lotuta dago.
Ikusi dugu Afrikatik datozen biztanleek besteek baino gehia-
go erabiltzen dutela sare publikoa. Alde horretatik, ez dugu
ahaztu behar biztanle horien pisua handiagoa dela Araban.
Halaber, pentsa dezakegu hitzartutako sareak Bizkaian eta
Gipuzkoan duen pisu handia gakoa izan daitekeela 4. taulan
azaltzen diren eta aurreko paragrafoan aipatzen diren datuak
interpretatzeko.

Joera-desberdintasun hori ikus daiteke, baita ere, ikaslego
atzerritarrak ikaslego osoan duen ehunekoan ere. Hala,
Araban portzentaje hori %12koa da; Gipuzkoan %6,6koa;
eta Bizkaian %8koa. EAEko batez bestekoa %8,1 da. Era
berean, 5. grafikoan ikus daitekeen bezala eta aurretik
emandako datuetan esan den moduan, ehunekoa zertxobait
altuagoa da sare publikoko ikastetxeetan. Horrela,
Gipuzkoan izan ezik, gainerako lurralde historikoetan ikasle
atzerritarren ehunekoa %10 baino handiagoa da; Araban,
esaterako, %16,6koa da. Ikastetxe pribatuak, aldiz, %4-5
inguruan dabiltza.

Ikasketa motari dagokionez –5. taula–, helduentzako hez-
kuntzan eta hasierako lanbide-prestakuntzako programetan
izan ezik, ez dago datu aipagarririk. Hala ere, bigarren kasu
horretan termino absolutuen pisua txikia da. Batean zein
bestean, ikasle atzerritarren ehunekoa zertxobait altuagoa
da batez bestekoa baino edo beste ikasketa mota batzueta-
koa baino. Horrenbestez, HHEko ikasleen %24 atzerritarra
da EAEn eta kopuru hori %33,4ra igotzen da Araban.

5. grafikoa. Ikasle atzerritarrak EAEn, lurralde historiko eta hezkuntza-sarearen arabera.

Guztizkoaren %. 2010-2011 ikasturtea

Iturria: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
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Araba 8,5 11,0 12,2 34,4 33,4 7,3 18,5 12,0

Gipuzkoa 3,8 5,6 6,3 28,9 26,2 4,5 5,7 6,6

Bizkaia 4,4 7,0 8,7 34,9 20,2 5,9 9,2 8,0
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5. taula. Ikasle atzerritarren ehunekoak EAEn, lurralde historikoaren eta ikasketa motaren arabera. 2010-2011 ikasturtea

Iturria: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

3. Lurralde historikoak

4. taula. Ikasle atzerritarrak EAEn, lurralde historikoaren eta hezkuntza-sarearen arabera. 2010-2011 ikasturtea

Iturria: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Araba Gipuzkoa Bizkaia EAE

K % K % K % K %

Guztira 6.721 100,0 8.381 100,0 15.303 100,0 30.405 100,0

Publikoa 5.528 82,2 6.133 73,2 11.110 72,6 22.771 74,9

Pribatua 1.193 17,8 2.248 26,8 4.193 27,4 7.634 25,1
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541. Begirada - Etorkinak Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sisteman

Alde horretatik, ezin dugu ahaztu helduentzako hezkuntzak
duen pisuaren ondorioz, ikasle atzerritarren batez bestekoa
igo egiten dela EAEn eta lurralde historiko guztietan.
Helduentzako hezkuntza alde batera uzten badugu, eta oro
har 18 urtetik beherakoek jasotzen duten heziketan jartzen
badugu arreta, eman dugun batez besteko hori jaitsi egiten
dela ikusiko dugu.

Hain zuzen ere, HHE gainonerako hezkuntza-mailetatik
kanpo uzten badugu eta EAEko batez bestekoa hura kontuan
hartu gabe kalkulatzen badugu, ikusten dugu batez beste-

koa %8,1tik %6,9ra jaisten dela. Kontuan hartzen badugu
2011ko urtarrilaren 1ean EAEko biztanle atzerritarren kopu-
rua %6,6koa zela, ikusten dugu ikasleen batez bestekoak
batez besteko orokorrera gerturatzeko joera duela. Alde
horretatik, HHEk batez bestekoa altxatzen du neurri batean
eta nahastu egin gaitzake nolabait. HHEz hitz egitean,
kolektibo heldu bati buruz ari gara. Horiek batez ere hiz-
kuntzak ikasi edo agiri ofizialen baterako prestakuntza jaso
nahi izaten dute. Hortik kanpo, aldiz, kolektibo gazteagoa
daukagu, eta horrek ikasketen bidez prestakuntza arruntago
bat jaso nahi du, edo bertako ikasleen antzeko prestakuntza.

6. taula. Ikasleen guztizkoa eta ikasle atzerritarrak EAEn, hezkuntza-mailaren arabera (HHE kontuan hartu gabe).

2010-2011 ikasturtea

Iturria: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Guztira Atzerritarrak % Atzer.
Haur 93.749 4.542 4,8
Lehen 117.041 8.305 7,1
DBH 70.637 5.928 8,4
HLPP 4.519 1.511 33,4
DBHO 59.229 3.329 5,6
EE 1.067 109 10,2
Guztira HHE gabe 346.242 23.724 6,9

4. Ikasle atzerritarren ehunekoak, ikastetxeen arabera

EAEko Ikasle atzerritarrei buruzko ikuspegi honetako azken
atalean, ikasle atzerritarren ehunekoa %20 edo handiagoa
duten ikastetxeak izango ditugu mintzagai.

Pentsa daitekeenez, aurreko zenbait datutan ikusi ditugun
joera berak ditugu hemen ere. Horrela, ikastetxeen guztizko-
aren %7,7k du ikasle atzerritarren %20ko portzentajea;
%8,4 publikoak dira eta %6,3 pribatuak. Lurralde historiko-
ei dagokienez, Arabak ditu ehuneko altuenak; izan ere, ikas-
tetxeen %15,2 dira ikasle atzerritarrak %20 edo hortik gora
dituztenak; %18,5 publikoak dira eta %4,9 pribatuak.
Gipuzkoan eta Bizkaian, aurrez aipatutako zenbait joera
errepikatzen dira: antzeko jokabideak dituzten arren, azken
horretan ehunekoak altuagoak dira. 

Era berean, azpimarratzekoa da Gipuzkoan ikasle atzerrita-
rren ehunekoa %20tik gorakoa duten ikastetxe pribatu
gehiago daudela publikoak baino. Lurralde historiko honetan
sare pribatuak duen pisuak azal dezake, hein batean, datu
hori. Hala eta guztiz ere, ikasle atzerritarren kopurua %20
edo handiagoa duten ikastetxe gutxi daudenez, gerta liteke
datua estatistikoki adierazgarria ez izatea.

Laburbilduz, ikasle atzerritar gehien dituzten ikastetxeak
Araban daude, eta batez ere hezkuntza-sare publikoan.
Gipuzkoa, aldiz, beste muturrean dago. Hala, Arabako ikas-
tetxe publikoen %18,5ean ikasle atzerritarrak %20tik gora
dira, eta Gipuzkoan, aldiz, zifra hori %2,6koa baino ez da.

7. taula. Ikasle atzerritarren ehunekoa %20 duten

ikastetxeak, lurralde historikoaren eta hezkuntza-sarearen

arabera. 2010-2011 ikasturtea

Iturria: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

%20 baino
gutxiago

%20 edo
gehiago

K % K %

Araba

Guztira 145 84,8 26 15,2

Publikoa 106 81,5 24 18,5

Pribatua 39 95,1 2 4,9

Gipuzkoa

Guztira 389 96,8 13 3,2

Publikoa 262 97,4 7 2,6

Pribatua 127 95,5 6 4,5

Bizkaia

Guztira 487 91,4 46 8,6

Publikoa 308 90,9 31 9,1

Pribatua 179 92,3 15 7,7

Guztira

Guztira 1.021 92,3 85 7,7

Publikoa 676 91,6 62 8,4

Pribatua 345 93,8 23 6,3
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6 41. Begirada - Etorkinak Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sisteman

Lan honetan aztertutako datuetatik zenbait emaitza nabarmendu daitezke, bai eta hainbat ondorio atera ere. Horiek, esta-
tistikak dituen mugan kontuan hartuta betiere, Euskal Autonomia Erkidekoan bizi diren ikasle atzerritarren gaineko ikuspe-
gi gardenago eta egokiago bat eskaintzen digute.

• Azken urteotan, ikasle atzerritarren kopurua etenik gabe
hazi da EAEn, baina esan behar da, dena den, hazkun-
de horrek ez duen bilakaera bera izan ikasketa mota
guztietan. Hala, helduentzako ikasketak egiten dituzten
pertsonen kopurua gutxitu egin da eta haur-hezkuntzan
eta lehen hezkuntzan ari direnena hazi. Horrek, migra -
tzaileek hartu duten finkatzeko eta bateratzeko joera
erakusten du. Litekeena da datozen urteetan joera hori
areagotzea.

• Pixkanaka, zenbait pertsonak atzerritar izateari utziko
dio datozen urteetan, eta beste zenbaitek, aldiz, guraso
atzerritarrak eduki arren, espainiar herritartasuna izan-
go dute jaiotzetik. Datu-biltze estatistikoa joera horieta-
ra moldatu beharko dugu arlo hau bere osotasunean
aztertu nahi badugu.

• Jatorrizko eremu geografikoaren arabera, guztizkoaren
%40,9 Hego Amerikatik dator eta %29 Afrikatik.
Jatorri geografikoek erroldan duten pisua kontuan har -
tzen badugu, ikasle atzerritarren artean pisu handiagoa
dute afrikarrek. Beste muturrean Europar Batasunetik
datozenak daude. Azken horiek gehiago dira erroldan
–termino erlatiboetan– ikasle atzerritarren kolektiboan
baino.

• Hezkuntza-sareari dagokionez, ikasle atzerritarren
%74,9k ikastetxe publikoetan ikasten du. Kontuan
hartzen badugu gaur egun sare publikoan eta pribatuan
ia ikasle kopuru bera dagoela –2010ean %50,1 hez-
kuntza publikoan–, ikus dezakegu joera diferentzial argi
bat dagoela eta sare publikoa dela ikasle atzerritar
gehien hartzen ari dena.

• Hain zuzen ere, azken urteetan, lehenengo aldiz sare
publikoak ikasle gehiago ditu pribatuak baino. Datu
horretan eragina du ikasle atzerritarren hazkundeak eta
horiek pisu handiagoa sare publikoan izateak.

• Sare publikoa lurralde historiko guztietan gailentzen
den arren, joera hori Araban ikus daiteke garbien; izan
ere, Arabak du atzerritar kopuru gehien eta ikastetxe
pribatu gutxien. Gipuzkoan eta Bizkaian sare publikoa-
ren nagusitasuna zertxobait baxuagoa da Araban baino.
Sare publiko eta pribatuaren banaketa orokorrak eraba-
teko eragina du joera honetan.

• Azken baieztapen horren bidez uler daiteke, nolabait,
sare publikora gehien jotzen duen kolektiboa afrikarra
izatea, Araban bizi baita gehiengoa, eta bestalde, kolek-
tibo latinoamerikarra izatea sare pribatura gehien jotzen
duena, latinoamerikar gehienak Bizkaian bizi baitira
eta, han, hitzartutako sareak Araban baino pisu handia-
goa baitu.

• Araba da ikasle atzerritar gehien hartzen dituen lurralde
historikoa, guztizkoaren %12. Era berean, nabarmen -
tzekoa da Arabako sare publikoak ikasle atzerritarren
%16,6 hartzen duela. Ondoren, Bizkaia dago tarte han-
dira, eta horren atzetik, are tarte handiagora, Gipuzkoa.

• Aurreko datua kontuan hartuz eta espero izatekoa litza-
tekeen bezala, Araban daude ikasle atzerritarrak %20
edo hortik gora dituzten ikastetxe gehien; ikastetxeen
%15,2, zehazki.

• Nolanahi ere, helduentzako hezkuntza jasotzen duten
pertsonak estatistikatik kanpo uzten baditugu, datuak
zehatzagoak dira. Hain zuzen, EAEren kasuan, ikasle
atzerritarrak %6,9 dira, eta biztanle atzerritarren guztiz-
koa, %6,6. Gipuzkoan, aitzitik, ikasle atzerritarren
pisua –%5,3– guztizkoarena baino txikiagoa da
–%6,2–. Bizkaian ehunekoak honako hauek dira: %6,9
ikasleentzat eta %6,2 guztizkoarentzat. Eta kasu hone-
tan ere, alde handiena Araban dago. Han, ikasle atzerri-
tarrak %10,2 dira eta biztanleria atzerritarraren guztiz-
koa %9.

• Aurretik esandako guztia kontuan hartuta, ondoriozta
dezakegu Arabako lurralde historikoan duela ikasle
atzerritarren gaiak garrantzi handiena. Araban darama-
te, hain zuzen, denbora gehien biztanle atzerritarrek,
eta hori dela eta, ikasle atzerritarren kopurua –bai eta
atzerritarra izan ez arren familia atzerritarretik datoze-
nak ere– handiago da. Gainera, Arabako beste alderdi
batzuek ere eragina dute joera horretan. Araban ikasle
atzerritarrek sare publikorako joera handiagoa dute
beste lurralde historikoetan baino, eta Araban daude
ikasle atzerritarren ehunekoa %20koa edo hortik gora-
koa duten ikastetxe gehien, eta aurretik esan dugunez,
batez ere ikastetxe publikoak dira. Kontuan hartu beha-
rrekoa da, bestalde, jatorri afrikarra duten ikasleen
kopurua handia dela Araban, eta beste zenbait kolekti-
bok agian eskolaratzeko erraztasun handiagoa izan
dezaketela, hala nola kolektibo latinoamerikarrak. 

5. Datu esanguratsuenak eta zenbait ondorio
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BIBLIOGRAFIAKO NOBEDADEAK

SOS Arrazakeriaren 11. Urteko Txostenak azpimarratzen du arrazakeria eta xenofo-
biak gora egin dutela estatu espainiarrean. Datu kezkagarriena da indartze hau alder-
di politikoen eskutik etorri dela, orain arte eskuin muturraren ideiak zirenak bere
egin baitituzte. Adibide deigarriena baina ez bakarra, Kataluniako hauteskunde auto-
nomikoak izan dira. Vic bezalako udaletatik integraziorako ezinbestekoak eta oina-
rrizkoak diren eskubideak ukatu nahi izan zaie pertsona atzerritarrei, egoera irregu-
larrean dagoen edonor kriminalizatuz.

Diskurtso honek, krisialdi ekonomikoarekin batera, iritzi publikoan jarrera eta iritzi
xenofoboak indartzera bultzatu du.

Pertsona atzerritarren eskubide sozialetan ere murrizketa garbia ikusten da, jadanik
erregulazio berezia eta askotan diskriminatzailea duen kolektibo honen egoera are
eta ahulagoa bilakatuz.

Estatu espainiarrean arrazakeriari buruzko Urteko Txostena 2011

SOS Arrazakeriaren Estatu espainiarreko Federazioa

Lugares de culto, ciudades y

urbanismo. Guía de apoyo a la

gestión de la diversidad religiosa

para la gestión pública de la

diversidad religiosa
Observatorio del Pluralismo Religioso

en España, 2011 

Fundamental rights: challenges

and achievements in 2010

FRA, European Union Agency for

Fundamental Rights, 2011

ICT for the social and economic

integration of migrants into

Europe
European Commission, 2011

Integration beyond migration:

kicking off the debate

ENAR, European Network Against

Racism, 2011

Evolución del racismo y la xenofo-

bia en España [informe 2010]

OBERAXE, Observatorio Español del

Racismo y la Xenofobia, 2011

Plan Estratégico de Ciudadanía e

Integración 2011-2014 (borrador)

Ministerio de Trabajo e Inmigración,

2011 
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DEIALDIAK

NOBEDADEAK IKUSPEGI-IMMIGRAZIOAN

Políticas de inmigración en Europa:

ciudadanía europea y global

Donostia, 2011ko abuztuaren 22 eta 23a
XXX. Uda Ikastaroak

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Azken hamar urteotan, bai zuzenean immigrazioari, bai europar

gizarteen errealitate gero eta anitzagoari dagozkien egoerek gai

hauek gehitu dituzte agenda politikoetara: beloa janztea, ten-

pluak eraikitzea, errumaniarrak kanporatzea… Eta, datu guztien

arabera, gai horiek gori egoten jarraituko dute. Ikastaro honen

helburua eztabaida horiek aztertzea da, baita europar integra-

zioari buruzko ideia berriak proposatzea ere, egungo Europan

hiritar-eskubidetzat har daitekeenaren ikuspuntutik abiatuta.

http://udaikastaroak.i2basque.es/portal/images/CursosPDF/D11.pdf

VII. Kongresua Nazioarteko Migrazioak Espainian

Bilbo, 2012ko apirilaren 11-13
DOKTOREGO TESIEN II. LEHIAKETA

2. Berri-Buletina

Bigarren berri-buletin honen bitartez Nazioarteko Migrazioak
Espainian Kongresuaren VII. edizioa dela eta ospatuko den

Migrazioei buruzko Doktorego Tesien II. Lehiaketaren berri

eman nahi dizuegu. Lehiaketan parte hartu nahi izanez gero,

buletin honekin batera doan inprimakina edo web orrialdean,

erabilgarri dagoenean, aurkituko duzuen inprimakina osatu

beharko duzue. Lehenengo berri-buletinean komunikazioak aur-

kezteko arauak plazaratu genituela gogorarazi nahi genizueke.

http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/convocato-
rias/boletin2eus.pdf

Atzerriko immigrazioaren inguruko pertzepzio eta jarrerei buruzko 2010 Barometroa argitalpe-
na deskargatu nahi baduzu, gure web orrian, www.ikuspegi-inmigracion.net, aurkituko duzu. 

Txosten honetan 2010eko Barometroko datuak aurkezten dira. Barometro horrek jasotzen ditu
euskal gizarteak immigrazio atzerritarrarekiko dituen jarrerak, sinesmenak, iritziak, balioak,
etab. Aldagai soziodemografiko garrantzitsuenak nabarmendu ditugu. Gainera, jarrera eta iri tzi
horien bilakaera aztertzen da Immigrazioaren Euskal Behatokiak 2004az geroztik egin dituen
barometroekin alderatuz. Krisi-egoeran edo ekonomiaren goranzko zikloaren amaieran jarrera
eta pertzepzio horiek txartu egingo ziren uste edo iragarpena zenbateraino bete den egiazta tu
nahi da. Nabarmentzen da euskal populazioko taldeen artean antzekotasun gehiago dagoela
desberdintasunak baino, jokabide-desberdintasun nabarmen batzuk aipa baditzakegu ere.

Ikuspegi-Immigrazioak bere web orria berriztatu du. Bertan, betiko edukiak
aurkitu daitezke, baina era intuitiboagoan antolatuta. Ezarri dugun filtro-
 sistemaren bidez, informazioak edo dokumentoak inoiz baino modu eraginkor
eta errazenean topatuko dituzu:

• Ikuspegi-Immigrazioaren argiltalpenak
• Tabla eta mapa pertsonalizatuak
• Immigrazioari buruzko berrien eguneroko buletina
• Sarean dauden dokumento eta baliabide interesgarrienak
• Indarrean dauden deialdiak, etab.

Gogoratu, hauxe da gure web orri berria:
www.ikuspegi-inmigracion.net

Jar zaitez gurekin harremanetan: info@ikuspegi-inmigracion.net

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 helbide honetan aurki gaitza-
kezu:
Alameda Mazarredo 39, 4.C, 48009 Bilbo - Bizkaia
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