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Atzerriko immigrazioaren inguruko jarrerak eta pertzepzioak

Begirada honetan, euskal biztanleriak atzerriko etorkinenganako dituen jarrera eta pertzepzioak gaurkotuz, 2010eko

Barometroko datuak aurkezten ditugu. Laburbilduz, azken urtean herritarren jarrera gogortu egin da, kritikoagoa da, toleran -

tzia eskastu da eta, oro har, abegitasun gutxiago du immigranteekiko.

1. Arazoaren pertzepzioa

Zure ustez, gaur egun, zein dira Euskadin ditugun 3 arazo nagusiak?

(Gehienez ere 3 erantzun: bat-bateko erantzuna)
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• Euskadiko herritarrek ez dute immigrazioa arazo moduan
bizi. % 2,8k baino ez du aipatzen modu espontaneoan
Euskadiko arazo nagusi gisa. Aipatu diren erantzun guz-
tien % 15,4 da immigrazioa.

• Hiru erantzun espontaneoen multzoan Euskadiko herrita-
rren % 15,4k baino ez du aipatzen arazo gisa, eta hori
baino askoz aurrerago daude langabezia (% 82,4), izaera

ekonomikoko arazoak (% 34,6), etxebizitza (% 21,0) eta
ETA (% 20,9).

• Agerikoa denez, krisi ekonomikoak aipatutako gainerako
arazo guztiak desitxuratzen ditu.

• Immigrazioa arazotzat hartzeari dagokionez, datua 2008
(% 7,2) eta 2009koaren gainetik dago (% 12,9) eta
2007koa (% 15) baino lau hamarren gehiago ditu.

Txartel honetan ageri diren arazoetatik, zure ustez, zein dira Euskadiko hiru arazo nagusiak?*
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*Aurten eman dugun gaien zerrenda ez da aurreko urteetakoa. Europako datuekin konparatzeko EUROSTATek eskaintzen duen gaien
zerrenda erabiltzea erabaki dugu.



• Arazo-zerrenda bat eman eta bertatik hiru aukeratzeko
eskatzen zaienean, immigrazioak gora egiten du % 20,2ra
arte eta bere garrantzi erlatiboa areagotu egiten da, iaz
baino 6 puntu gehiago.

• % 6ak aipatzen du lehenengo aukeratzat, bat-bateko
erantzunetan ematen den datuaren bikoitza. 

• Langabezia hain arazo larritzat hartzeak txikitu egiten du
aurreko urteetan etxebizitzari edo arazo ekonomikoei
ematen zitzaien garrantzia ere.

• Immigrazioa arazotzat hartzearen zifrak behera egiten
dute arazo pertsonala den galdetzen denean, aurreko
urtean baino % 1,8 gehiago.

• Modu espontaneoan, immigrazioa Euskadiko herritarren
% 1,2rentzat baino ez da lehenengo arazoa. 

• Hiru erantzunetako aipamen guztiak kontuan izanda,
Euskadiko herritarren % 8,2k beretzat immigrazioa arazo
pertsonala dela dio.

• Maila pertsonalean aipamen gehien jasotzen dituzten ara-
zoak langabezia (% 47,3) eta izaera ekonomikoko gorabe-
herekin lotutakoak (% 39,5) dira. 

• 2010eko barometroa aurrekoekin alderatzen dugunean, etxebizitza eta ETA arazotzat hartzea gutxitzen da eta langabezia-
rengatiko ardura areagotzen da.

• Immigrazioa arazotzat hartzearen zifrak erlatiboki parekoak dira 2007koekin alderatuta, baina igo egin dira 2008 eta
2009ko datuekiko.

• Hala ere, 2008tik igo da immigrazioa arazo pertsonal moduan, % 4,9tik % 8,2ra.

Gaia aldatuko dugu. Pertsonalki zein hiru arazok ukitzen zaituzte gehien? (Gehienez ere 3 erantzun: bat-bateko erantzuna)

Euskadin bizi diren 100 pertsonetatik, zure ustez, gutxi gorabehera zenbat jaio dira atzerrian, Espainiatik kanpo?

Konparazioa aurreko barometroekin: zeintzuk dira Euskadiko hiru arazorik garrantzitsuenak?

(Gehienez hiru erantzun: erantzun espontaneoa) 
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2. Immigrante kopuruaren pertzepzioa



• Euskadiko herritarrek uste dute Euskadiko gizartearen
% 16,9 atzerritarra dela.

• 2010ko urtarrilean erroldatutakoen portzentajea % 6,4koa da.

• Euskadiko herritarren % 80,7aren ustez atzerritarren
kopurua gehiegizkoa edo nahikoa da; horretan ez dago
aurreko urteekiko alde nabarmenik.

• Erroldatutako atzerritarren portzentajea eman diegunean,
gehiegi edo nahikoak direla uste dutenen portzentajea
% 57ra jaitsi da, aurreko urteetako barometroetan galdera
horren inguruan jasotako iritziaren portzentaje berdina
gutxi gorabehera: % 59 2007an, % 58,6 2008an eta
% 60,9 2009an.

Euskal herritarrek gehiegizko pertzepzioa dute atzerritar biztanleriari buruz:

3. Elkarbizitza

• EAEko biztanleek nahiago dute norberaren talde etnikoko
biztanleak dituen auzo batean bizi, non soilik pertsona
batzukdiren beste arraza edo talde etnikokoak.

• 2009ko barometroarekiko ez dago aldakuntzarik.

Bizitzeko lekua aukeratu beharko bazenu, hiru aukera hauetatik zein hartuko zenuke?
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• Atzerritik etorritako pertsonekin inolako harremanik ez
duen EAEko biztanleriak 8 puntu egin du behera 2009ko
datuarekin alderatuta. EAEko biztanle gehienek noizbe-
hinkako harremanak dituzte atzerriko etorkinekin.

• 2008 eta 2009koaren aldean, handiagoa da euskaldunen
eta atzerritarren arteko harremana aisialdian.

Hemen, EAEn, bizi zarela, zenbat denbora ematen duzu aisialdian beste herrialde batzuetako pertsonekin?
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• Oro har, EAEko biztanleek uste dute atzerritarrekiko harre-
manetan ez dela aldaketarik izan (% 57).

• Hala ere, gehiago dira harremanek okerrera egin dutela
adierazi dutenak (% 26), hobera egin dutela diotenak
baino (% 13).

• 2008tik harremanek berdin jarraitzen dutela uste dutenen
kopurua 9,5 puntu jaitsi da (% 66,5 2008an eta % 62,6
2009an) eta okerrera egin dutela adierazi dutenena 10
puntu baino gehiago igo da (% 14,6 2008an eta % 19,3
2009an).

Zure ustez, EAEn, bertako eta atzerriko biztanleen arteko harremanek hobera egin dute azken urtean, okerrera egin dute, ala

berdin daude?
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• EAEko biztanleei emakume etorkinari buruzko irudiaz galdetzen diogunean, jatorri hegoamerikarra duen emakumea iru-
dikatzen dute gehienbat –aurreko urteetan bezala–, errealitateko datuekin bat datorren irudia, alegia.

Esaten badizut emakume etorkin baten irudian pentsatzeko, zer nazionalitate, herrialde edo jatorri datorkizu burura?
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• Oro har, EAEko biztanleek iritzi ona dute atzerriko etorki-
nei buruz; baina bada salbuespen bat: etorkinak bertako-
akbaino matxistagoak direla uste dute.

• Aurten ez da aldaketa handirik eman iazko datuekin kon-
paratuta. 

• Hala ere, EAEko biztanleek bertakoei buruz duten iritzia
atzerriko etorkinei buruz dutena baino zertxobait hobea da.

Nola ikusten dituzu atzerritarrak, bertakoekin alderatuta?
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Kultura-aniztasunari buruzko zenbait adierazpen esango dizkizut. Esan iezadazu horietako bakoitzarekin zein neurritan zau-

den ados edo kontra
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4. Kultur-aniztasunaren kudeaketa

• Beste talde etnikoetako etorkin atzerritarrek Euskadiko
bizitza kulturala aberasten duten galdetzen zaienean ez
daude ez alde ez kontra: % 45ak baieztapen horrekin bat
egin du eta % 46 horren kontra agertzen da.

• % 53,9k uste du etorkinen erlijio-praktikek ez dutela arris-
kuan jartzen gure bizi-estiloa, hain zuzen, 2007ko datuen
parekoa eta 2009an baino 11 puntu gutxiago.

• Euskadiko herritarren % 57,8k ez du ondo ikusten atzerri-
tarrek euren kultura eta ohiturak baztertu behar izatea
guztiz onartuak izateko; 2009ko datuen parekoa (% 56,4).

Hasiera batean, euskal herritarrek jarrera anbibalentea dute kultur-aniztasunaren inguruan:



Halaber, euskal herritarrak elementu kultural komunak izatearen alde daude, baina 2009an baino indar txikiagoz:

Orain zenbait adierazpen esango dizkizut. Esan iezadazu horietako bakoitzaren zein neurritan zauden ados edo kontra
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Orain zenbait adierazpen esango dizkizut. Esan iezadazu horietako bakoitzaren zein neurritan zauden ados edo kontra 
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• Hizkuntza bakarra hitz egitearen aldekoak gehiago dira (% 48,7) kontrakoak baino (% 25,6). Alde daudenak 2008ko
datuetara bueltatu dira, 2009an baino 10 puntu gehiago. Kontra daudenek ere 2008ko datuekin egin dute bat (% 25,61)
eta 2009an baino lau puntu gutxiago dituzte (% 29,4). 

Euskal herritarrak elementu kultural komunak izatearen alde daude, baina 2009an baino indar txikiagoz:
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• 2009ko datuekin alderatuta ez dago ia aldaketarik ohitura eta usadio berak partekatzearen onurari buruz. Aurten % 40
alde dago eta % 30 baino gehiago kontra eta 2009ko datuak honakoak ziren: % 40,2 alde eta % 31,8 kontra. Urte guz-
tietan zehar ez da aldaketa handirik egon.



Euskadin bizikidetza hobetzeko zenbait aukera emango dizkizut. Esan iezadazu horietako bakoitzarekin zein neurritan zau-

den ados edo kontra
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• % 57k uste du bertakoak ez direla ahalegindu behar per -
tsona etorkinen ohitura eta tradizio batzuk ezagutzen eta
horietara egokitzen; aurreko urteko portzentaje berdintsua.

• % 48,6k dio erabateko onarpenerako beharrezkoa dela
bertako legediarekiko gatazkatsuak diren erlijioaren edo
kulturaren alderdiei uko egitea, 2009an baino ia 17 puntu
gutxiago.

• Aurreko urteetan bezala, % 88en iritziz, bertakoek ez
diete uko egin behar euren ohitura eta tradizioei.

• % 82,4k uste du pertsona etorkinak bertakoen ohiturak eta
tradizioak berenganatzen saiatu behar direla.

Edozein kasutan, hemengo ohiturak eta tradizioak dira osagai bateragarrietarako jarraitu beharreko eredua, baina zenbait
kasutan 2009an baino modu apalagoan. Horrela, Euskadin elkarbizitza hobea lortzeko,

Esan iezadazu horietako adierazpen bakoitzarekin zein neurritan zauden ados edo kontra
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• % 57,2k ez du uste euskal nortasunaren galeran lagundu-
ko duenik, 2009an baino hamar puntu gutxiago.

• % 52,4k ez du uste abertzaletasunaren nahiak etengo
dituenik, 2009an baino ia zortzi puntu gutxiago eta
2008an baino 13 gutxiago.

• % 54,9k dio ez duela etengo euskararen garapen oroko-
rra, 2009an baino hamabi puntu gutxiago. Adostasuna,
ordea, sei puntu igo da.

• % 55,5ak dio ez duela euskararen erabilera murriztuko,
gehienek euskaraz hitz egiten duen lekuetan.

• Orokorrean, atzerriko immigranteen etorrerak dituen
ondorio ezari buruzko iritzia ez da lehen bezain garbia. 

Euskal herritarrek ez dute uste beren euskal nortasuna eta euskara arriskuan daudenik atzerriko immigranteak etortzeagatik,
baino aurreko urteetan baino gutxiago:

5. Euskara eta euskal-nortasunean eragina



6. Eragina ekonomian

• Aurreko urteetan bezala, herritarrek ez dute argi esaten
immigrazioak Euskadiko gizartearengan eragin onak ala
txarrak dauzkan.

• 0tik 10erako eskalan, batez bestekoa 4,75koa da.

• Urtez-urte aldaketa gutxi somatzen da eta batez besteko-
ak ez du lortzen bosta gainditzea.

Oro har, zure ustez, atzerriko pertsonak etortzeak, ondorio positiboak edo negatiboak eragiten dizkio euskal gizarteari?
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• Ekonomiaren zenbait sektoretarako immigranteak behar dire-
la onartzen da (% 44,9) baina, era berean, hauen presentziak
Euskadiko langabezia igotzen duela uste da (% 60,8). 

• Atzerriko biztanleriari esker ekonomia hobera egiten
duela esaten da, baina aurreko urteetan baino intentsitate
eta onberatasun gutxiagoz. Immigranteak etortzen dire-
nez, soldatek behera egiten dutela uste da, eta honek

jende pobrearengan aberatsengan baino eragin handiagoa
duela esaten da. 

• Laburrean, immigranteek lan merkatuan duten funtziona-
litatea eta haiek dakartzaten onura ekonomikoak ez dira
aurreko urteetan bezain nabari agertzen.

7. Eragin sozialak

Esan iezadazu horietako adierazpen bakoitzarekin zein neurritan zauden ados edo kontra
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Euskal gizarteak jarrera anbibalentea dauka atzerriko immigrazioaren inguruko zenbait estereotipo faltsu eta aurreiritzi nega-
tiboren aurrean. Hala ere, Europako populazioaren zahartzeak eragindako arazoak konpondu ditzakela dio (% 44,4). Era
berean:



Ondo ala gaizki iruditzen zaizu atzerritarrek…?
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• EAEko biztanleei ondo iruditzen zaie atzerriko etorkinek beren dendak eta jatetxe exotikoak irekitzea, eta ondo ikusten
dute, halaber, beraientzako janari-denda bereziak izatea edota beraien hizkuntza erabiltzea.

• EAEko biztanleek, ordea, ez dute atsegin atzerritarrek beren jaioterriko janzkera erabiltzea, beren elizak eraikitzea, seme-
alabak hezteko beraien ikastetxeak izatea, ez eta plaza nahiz espazio publikoak hartzea ere.

• 2009ko datuekin alderatuta, gai hauen inguruan euskal gizarteak duen jarrera uzkurragoa da. 

• 2009an bezala, % 68,8k uste du gizarte-babeseko sistema
gehiegi aprobetxatzen dutela. Portzentaje hau 2008an
baino ia bost puntu eta 2007an baino zortzi puntu han-
diagoa da.

• Era berean, % 42,6k ez du uste jasotzen dutena baino
gehiago ordaintzen dutenik. % 18k uste du kontrakoa.

• % 55,7k dio pertsona atzerritarren presentziak segurtasun
eza eta delinkuentzia eragiten dituela, eta horrela, hirita-
rren segurtasunari kalte egiten diola uste dutenen kopurua
% 61,4koa da, 2009an baino 10 puntu gehiago. 

Kezkaturik al zaude atzerriko pertsona gehiagoren etorrerak zuregan edo zure familiarengan eragin ditzakeen kalteengatik?
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• EAEko biztanleak bereziki kezkatuta daude atzerriko per -
tsonen etorrerak haien segurtasun pertsonal eta familiarre-
an eragin ditzakeen kalteengatik.

• EAEko hainbat biztanlek uste dute, gainera, atzerritar
gehiago etortzen badira, horrek kalteak ekarriko dizkigu-
la gure ongizatean: % 41,3-% 48,7k uste dute zailagoa
izango dela gizarte-laguntzak lortzea, ospitaletan gehia-
go itxaron beharko dugula, etxebizitza eta lana aurkitzen

gehiago kostako zaigula, eta soldata urriagoak izango
ditugula.

• Atzerritarren etorrerak ez du gure irakaskuntzaren kalita-
tea arriskuan jartzen, ez eta gure kultura-identitatea ere.

• Iritzi orokorra da herritarrek errezelo eta erreparo gehiago
dituztela aurreko bi urteetan baino.



8. Zerbitzu eta eskubideak

Orain bertakoen zenbait eskubide aipatuko ditugu. Zure ustez, Euskadin bizi diren etorkinek ere baldintza beretan izan behar

lituzkete eskubide horiek?
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• 2009an baino gehiago, atzerriko herritar guztiek osasun-
arretarako (+ % 3,5) eta euren seme-alaben heziketarako
eskubidea (+ % 3,7) izatearen aldekoak dira.

• Zerbitzu-juridikoak izateko eskubidearen alde daudenen
iritzia 7 puntutan igo da 2009tik. Aldiz, jaitsi egin diren
zerbitzu eta eskubideak hauek dira: gizarte-laguntzak 
(- % 7), berriz elkartzea (- % 1,9), bozkatzea (- % 2,1) eta
babes ofizialeko etxebizitzak (- % 3,2).

Eskubideak aipatu eta gero, euskal herritarrek uste dute:

Zure ustez, EAEn bizi diren etorkinek doan izan behar al dituzte zerbitzu hauek:...?

31,3

47,1

49,5

43,7

28,1

40,3

41,6

47,1

30,2

8,4

6,7

5,3

10,3

4,2

2,2

3,9

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

Ama hizkuntzako eskolak

Euskara ikasteko eskolak

Gaztelania ikasteko eskolak

Lanbide-heziketako ikastaroak

Guztiek Erregularizatutakoek Inork ez Ed/Ee

• Euskal gizartea zatituta dago: batzuk zerbitzuak immigran-
te erregularizatuei mugatzearen aldekoak dira (2009tik
hauen kopurua zertxobait igo da) eta beste batzuk denei
zabaltzearen aldekoak dira, batez ere integraziorako (asi-
milazioa) baliogarriak diren zerbitzuei dagokienez.

• Hala ere, murriztaileagoak dira itxuraz eraginkortasun txi-
kia duen zerbitzu batekin: % 30,2k ez du onartzen ama-
hizkuntza ikasteko eskolak doan izatea.

Etorkinek eskura eta doan izan behar dituzten zerbitzuei dagokienez, EAEko biztanleek nahiko jarrera murriztailea dute:

Zer jarrera izan behar lukete erakundeek Oinarrizko Errentari dagokionez? 
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• Euskal gizartea zatituta dago: batzuk zerbitzua administrazio-egoera erregularra dutenei mugatzearen aldekoak dira (% 39)
eta beste batzuk etorkin guztiek Oinarrizko Errenta jasotzeko modua izan behar luketela uste dute, baina premian dauden
bertako guztiek jaso eta gero (% 33).

Euskadiko biztanleriak nahiko jarrera murriztailea du atzerriko immigrazioak Oinarrizko Errenta jasotzeari buruz:

Esan iezadazu horietako adierazpen bakoitzarekin zein neurritan zauden ados edo kontra
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• Euskal gizartearen gehiengoak (% 59,7) uste du Oinarrizko
Errentaren ondorioz, etorkinek ez dutela lanik egin nahi
edo ez dutela lana bilatzen, bestela ere kobra tzen baitute.

• Gainera, Oinarrizko Errentaz gehiegi baliatzen direla eta
laguntza guztiak bereganatzen dituztela uste du (% 65,1).

Zure ustez, zer politika-mota litzateke egokiean atzerritar langileen kasurako?
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• Euskadiko herritarren % 8,6, aurreko urteetan baino apur
bat gehiago, ados dago etorkinak sartzeari legezko inola-
ko trabarik ez jartzearekin, eta % 6,2 baliabide guztien
bidez eragoztearen aldekoa da.

• % 82,6 lan-kontratua izanez gero sartzen uztearen alde-
koa da.

• Edonola ere, beste inkesta eta ikerketa askotan ikusi dena-
ren haritik, gizartearen zati handi batek lan-kontratua
berme nahikotzat hartzen oraindik, ziurtasuna ematen
duelako eta susmoak saihesten dituelako.

Esan iezadazu horietako adierazpen bakoitzarekin zein neurritan zauden ados edo kontra
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9. Immigrazio politika



• Euskal gizartea tinko ageri da krisialdi ekonomikoaren
aurrean: gehienei ez zaie iruditzen lanik gabe geratu diren
langile etorkinak hemendik bidali behar direnik (2009ko
datuen antzera).

• Lege-hausteei dagokienez, ordea, euskal gizartea zorro -
tzagoa da: gehienek uste dute delituren bat egiten duten
etorkinak kanpora bidali behar direla (2009an baino jarre-
ra toleranteagoa nabari da, orduan % 60,5 kanporatzea-
ren alde zegoen).

Zure iritziz, zer egin beharko luke Gobernuak etorkin "irregularrekin"?

• Oro har, euskal gizarteak lan-
 egoera eta langile atzerritarren
onarpena uztartzen ditu, eta lanean
diharduten pertsonen egoera erre-
gularizatzearen aldekoa da; lanean
ari direnei hemen bizitzeko baime-
na ematearen aldekoa, alegia.

• Lotura hori gero eta handiagoa da:
2008an % 45,8k bakarrik lotzen zuen erregularizazioa lanarekin; 2009an % 56k eta aurten 5 puntu igo da kopuru hori
(% 61). 

Eta, asilo politikoa eskatzen duten etorkinen kasuan, zer egin behar dela uste duzu?

• Oro har, asilo politikoa eskatzen
dutenei babesa ematearen alde
ageri da euskal gizartea, batez
ere jazarpena jasaten duten atze-
rritarrei.

• Gutxiengo batek soilik adierazi
du ez zaiela inoiz babesik eman
behar asilo politikoa eskatzen duten atzerritarrei.
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10. Enpatia eta hautemandako integrazioa

Esadazu, arren, zenbat atsegin dituzun honako herrialde edo eskualde hauetako pertsonak (0-10 eskalan; 0 = ez ditut atse-

gin, 10 = oso atsegin ditut).

Etorkin-taldeak aipatzea zaila bada ere, zure iritziz, zenbateraino integratu dira honako herrialde edo eskualde hauetatik eto-

rritako pertsonak (0-10 eskalan; 0 = ez dira batere integratu, 10 = guztiz integratu dira).

3,43

4,49

4,64

5,23

5,35

5,36

5,37

5,4

5,45

6,08

6,31

3,1

4,3

4,19

4,6

5,73

5,49

5,37

5,34

5,38

6,15

6,53

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Maroko, Aljeria, Magreb

Ekialdeko Europa

Asia: Txina, Korea

Afrika Beltza

AEB

Kolonbia

Peru

Bolivia

Ekuador

Argentina

Europar Batasuna

Begikotasuna Integrazioa



• Gertutasun kultural, politiko eta sozial handiagoa duten
kolektiboak integratuago daudela hautematen dute, eta
atseginago dituzte.

• Magrebtarren, Ekialdeko Europakoen eta asiarren kultura
eta gizartea desberdinagoak izanik eta/edo haiei buruzko
aurreiritzi gehiago dagoenez, handik etorritakoak ez

dituzte hain integratuta ikusten, eta ez dituzte hainbeste
atsegin.

• 2009ko datuekin konparatuta ez dago ia aldaketarik.
Agian, orokorrean, euskal biztanleriak begikotasun gu -
txiago adierazi du baina integrazio gehiago onartu.

EAEko biztanleek adierazten dutenaren arabera, etorkinen integrazio-maila haienganako begikotasunarekin erlazionaturik
dago:

Ondorio nagusiak

Beste datu interesgarri batzuk

1. Datuek adierazten digute EAEko biztanleek jarrera anbi-
balentea dutela atzerriko immigrazioarekiko: zenbait alder-
ditan oso jokabide irekiak ageri dituzte, eta beste batzue-
tan, aldiz, jarrera itxiagoak nabarmendu dira. 

2. Edonola ere, azken urtean herritarren jarrera gogortu
egin dela ematen du, kritikoagoa dela eta atzerritarrekin
apur bat estuagoa. 

3. Kulturarteko elkarbizitza-eredurik ez da ageri. EAEko
biztanleek asimilazio-eredu baten aldeko joera dute –2007,
2008 eta 2009ko barometroetan baino gehiago–, atzerriko
etorkinei eskatzen baitiete ahalegin handiena egiteko, inte-
grazioa errazteko bidean.

4. Immigrazio-politikak eta lan-egoera uztartzeko jarrerari
eusten dio euskal gizarteak. Beste ikerketa batzuek joera
hori adierazi dute, eta oraingoan bildutako datuak ere ildo
beretik doaz. Euskal gizartearen % 82,6 lan-kontratua
duten atzerriko pertsonei sartzen uztearen alde dago.

5. Aurreko urteetan bezala, euskal gizarteak atzerriko immi-
grazioaren aurrean zenbait estereotipo faltsu eta aurreiritzi
negatibo mantentzen ditu. Hauek neurri batean autonomo-
ak direla ematen du benetako gertaeren aldean, eta berezi-
ki kezkagarria da immigrazioa eta hiritarren segurtasun eza
lotzen dituen aurreiritzia.

6. Atzerritarren etorrerak sortzen dituen kezka eta errezelo
gehienak euskal gizartearen ongizatemailari eusteko gaita-
sunari buruzkoak dira.

1. Euskadiko herritarrek ez dute ikusten immigrazioa arazo
gisa, ez Euskadiko arazo moduan ezta gutxiago ere arazo
pertsonal legez. Hala ere, arazotzat hartzen dutenen kopu-
rua igo da, batez ere, erantzuna iradokitzen den kasuetan.

2. Euskadiko herritarrak osasun-arreta eta hezkuntza-
 eskubideak atzerriko pertsona orori aitortzearen aldekoak
dira (2009an baino gehiago), zerbitzu-juridikoak jasotzeko
eskubideari dagokionez ere 2009an baino irekiagoa ager -
tzen dira. Beste zerbitzu eta eskubide jakin batzuk, ordea,
erregularizatutako herritarrei mugatzen diete.

3. Euskal herritarrek, aurreko urteetan bezala baina inten -
tsitate gutxiagoz, ez dute ez euskal nortasuna ezta euskara

ere mehatxatuta sentitzen atzerriko pertsona etorkinak
etortzearren.

4. Euskadiko herritarren erdiek baino gehiagok (% 57 ingu-
ru) uste du, aurreko urteetan bezala, etorkin gehiegi edo
nahiko daudela, baita benetako portzentajea jakin eta gero
ere (% 6,4).

5. Euskal herritarrek aurreko urteetan baino onberatasun
gutxiagoz epaitzen dute immigrazioaren eragingarritasun
ekonomikoa, eta ondorio negatiboen ehunekoa areagotu
egin da.

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

Behatokiaren beste zerbitzu batzuk ere zure esku daude:
- Dokumentazio zentrua: kontsulta zerbitzua eta liburutegi maile-
gua eskeintzen ditu.
- Informazio estatistikoa.

Gurekin harremanetan jartzeko:
Tlf.: 94 601 82 75
Fax: 94 402 35 40
e-mail: info@ikuspegi.org

Postaz eta pertsonalki helbide honetan aurki gaitzakezu:
Alameda Mazarredo 39, 4.C, 48009 Bilbo - Bizkaia


