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Aurkezpena

Monografiko honen bidez, Zabaldu argitalpen bildumari hasiera emango diogu. 
Bildumaren helburua aniztasunari buruzko gogoeta soziologiko bat eskaintzea 
da, aniztasuna zentzurik zabalenean ulertuta. Lehenengo zenbaki honetan, 
ZABALDU #1. Dimentsioak, desberdinkeriaren ikuspegitik izenburukoan, 
zenbait kolektibo, gizarte talde eta pertsonari eragiten dieten eta haiei desberdin-
keriazko tratua ematea eragin dezaketen desberdintasun ardatz nagusiak 
aztertzen dira. Diskriminazioaren eta tratu desberdinkeriaren aurkako borroka 
da Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politika Sailaren 2021-
2024 aldirako Bizikidetza, Giza Eskubide eta Aniztasunaren Plana-ren erronka 
nagusia. Aniztasunerako Euskal Agendan jasotako lehentasunen artean, 
honako lehentasunezko ekintza ildo hauek agertzen dira: diskriminazioaren 
aurkako borroka, kultur eta jatorri aniztasunaren, sexu eta genero aniztasunaren 
eta erlijio aniztasunaren kudeaketa positiboa, eta pertsonek adinarekin, 
generoarekin edo desgaitasunarekin lotuta jasaten dituzten desberdinkeriei 
aurre egiteko ekintzak. 

Ez da kasualitatea argitalpen honetan ardatz horiek izatea desberdinkeriari buruz 
hausnartzeko erreferentziak. Espezifikoki, aztertutako errealitate bakoitzaren 
eta desberdinkeriaren arteko harremana ezagutu nahi dugu (dela desberdinkeria 
sozioekonomikoa, dela eskubide, inklusio edo diskriminazioarekin lotua), baita 
desberdinkeria horrek Euskadin dituen gizarte ondorioak ere. Ildo horretan, 
monografiko honetako kapituluetan, azterketa eta hausnarketa uztartzeko 
asmoa dago; ebidentzietan oinarrituz erronkak eta problematikak ulertzeko 
gakoak ematekoa. 

Argitalpena hamabi kapitulutan banatuta dago: bost orokorrak dira; beste 
zapietan, berriz, hainbat errealitatek bizi duten desberdinkeria aztertzen da. 
Lehenengo kapituluan, Imanol Zuberok aniztasunaren fenomenoaren esparru 
kontzeptual eta teoriko bat garatzen du eta aniztasunak desberdinkeriarekin duen 
harremanari buruzko gogoeta bat eskaintzen du. Berak nabarmentzen duenez, 
aniztasuna gizarte guztien ezaugarria den arren, kontzeptualki oso konplexua 
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izaten jarraitzen du. Horregatik, aniztasuna eta desberdintasuna terminoak 
bereizi gabe erabili ohi dira, aniztasunak berez desberdintzea eta alteritatea 
eragingo balitu bezala, eta hedaduraz, desberdinkeriak. Desberdinkeria, azken 
finean, desberdintasunaren gizarte eraikuntzan oinarrituz gizarte bakoitzean 
gertatzen diren alteritate prozesuen ondorioz sortzen da. 

Bigarren kapituluan, Jon Mirena Landak tratu berdintasunari, diskriminazio 
ezari eta gorroto delituei buruzko gaur egungo legedia aztertzen du ikuspegi 
juridiko batetik. 

Jarraian, hirugarren kapituluan, Arkaitz Fullaondok eta Julia Shershnevak 
aniztasunaren eta diskriminazioaren Europako, Espainiako eta Euskadiko 
pertzepzioen analisi konparatibo baten emaitzak ematen dituzte, Eurobarometro 
bereziko 493. zenbakian –Europako Kontseiluak 2019an egina– eta Ikuspegiren 
Neurtu inkestan –euskal gizarteak hainbat esparrutan aniztasunaren inguruan 
dituen jarrerak neurtzen ditu– agertzen diren datuak baliatuz. 

Laugarren kapituluan, Luis Sanzok sinatutakoan, Euskadiko gaur egungo 
eta etorkizuneko desberdinkeria eta pobrezia joerak aztertzen dira, Eusko 
Jaurlaritzaren Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkestan (PGDI) 
agertzen diren datuetan oinarrituz.

Beste alde batetik, Trinidad L. Vicentek, bosgarren kapituluan, jatorri atzerri-
tarreko pertsonei buruzkoan, immigranteekin lotutako desberdinkeriaren 
erronka eta ardatz nagusiei buruzko gogoeta bat eskaintzen du.

Erlijio aniztasuna da desberdinkeria eta diskriminazioa eragin ditzakeen beste 
errealitateetako bat. Gai hori Gorka Urrutiak eta Gorka Morenok aztertzen 
dute, seigarren kapituluan. Zehazki, Euskadin sinesmen eta praktika erlijiosoen 
aniztasunak izan duen bilakaera aztertzen dute autoreek, tratu desberdinkeria 
eragin dezaketen alderdietan arreta jarrita, hala nola islamofobian.

Imanol Sancosmedek, Hermenegildo Jiménezek eta Javier Pérezek, berriz, 
monografikoaren zazpigarren kapituluan, Ijito Herriak hainbat arlotan pairatzen 
duen desberdinkeria aztertzen dute eta adierazle nagusiak azpimarratzen 
dituzte, lan eta etxebizitza arloekin ez ezik, euskal gizarteak ijitoen inguruan 
dituen jarrerekin eta pertzepzioekin ere lotuak.

Zortzigarren kapituluan, “Genero desberdinkeria nazioartekoa da, baina ez 
naturala: kultura vs. natura” izenekoan, María Silvestrek genero desberdinkeriaren 
jatorria berrikusten du, desberdinkeriaren fenomenoa ikuspegi intersekzional 
batetik aztertuz.

Beste alde batetik, Jokin Azpiazuk, bederatzigarren kapituluan, pertsonen 
sexu orientazioaren eta genero identitatearen araberako desberdinkeriaren 
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dimentsioei buruz hausnartzen du, LGTBI kolektiboari buruzko jarrera inkes-
tetan errealitatea ezkutatu ohi dela nabarmenduz. 

Desgaitasuna da desberdinkeria eragin dezakeen beste ardatzetako bat.  
María Villaescusak eta Garazi Yurrebasok aztertu dute gai hori, monografikoaren 
hamargarren kapituluan. Autoreek desgaitasun kontzeptuaren bilakaera errepa-
satu dute, baita Euskadiko indarreango legedia ere.

Azkenik, Sara Marsillasek eta Elena del Barriok, hamaikagarren kapituluan, 
adinkeriaren paradoxa eta horrek eragiten dituen gizarte desberdinkeriak landu 
dituzte, batez ere adinekoen errealitateari erreparatuz.

Azkenik, Andrea Ruizen amaierako gogoetan, ideia garrantzitsuenak laburbildu 
eta elkarrekin lotuz, Euskadiko aniztasun, ezberdintasun eta desberdinkeriari 
buruzko ondorioak ateratzen ditu.

Julia Shershneva Zastavnaia
Ikuspegiko zuzendaria
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Desberndikeria(k) 
eta aniztasuna(k): 
hausnartzeko elementuak
Imanol Zubero Beaskoetxea
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

[1] Aniztasuna, desberdintasuna, bereizketa, desberdinkeria: nahasten diren 
eta nahasten gaituzten lau kontzeptu. Denek lotura nabarmena izan arren, 
zerbaitek esaten digu ez direla sinonimoak. Aniztasunak, normalean, sentimendu 
positiboak iradokitzen dizkigu; desberdintasuna hasieran kontzeptu laua 
iruditu dakiguke, deskriptibo hutsa; bereizketa, agian, terminorik anbiguoena 
da, ia beti aditz iragankor gisa ulertua (bereizteko ekintza, desberdintasunak 
atzematea), ez substantibo gisa; azkenik, desberdinkeria balioz beteta dago, 
oro har, gizarte antolamendu faltatzat hartzen da, nolabaiteko oreka baten 
hausturatzat. Atkinsonek azken termino hori izenburu gisa duen liburu baten 
hitzaurrean adierazi zuen bezala, “desberdinkeria eztabaida publikoaren 
abangoardian dago orain” (2016: 15).

Egiazki, aipatutako kontzeptuen definizioek zuloak dituzte eta kontzeptuen 
artean lotura ugari daude: bereizketa desberdintasuna da, desberdintasunak 
eta aniztasunak aldaerak daudela adierazten dute, aniztasunak eta bereizketak 
berdintasun eza adierazten dute, desberdinkeria aniztasunarekin eta aldaerekin 
lotuta dago… Gizarte zientziek modu desberdinean ulertu eta erabili ohi dituzte 
kontzeptu horiek.

1



10 Zabaldu 01. Dimentsioak, desberdinkeriaren ikuspegitik

ANIZTASUNA 
1. Barietatea, antzekotasunik eza, 

desberdintasuna.
2. Ugaritasuna, gauza desberdin ugari.

ANITZA 
1. Izaera, espezie, kopuru, forma eta 

abar desberdinekoa.
2. Antzekotasunik ez duena.
3. Batzuk edo asko. 

DESBERDINTASUNA
1. iz. Gauza bat besteetatik 

desberdintzen duen gauza.
2.2. Espezie bereko gauzen arteko 

aniztasuna.
3. iz. Bi pertsonaren edo gehiagoren 

arteko eztabaida, desadostasuna edo 
aurkakotasuna.

BEREIZKETA 
1. Bereiztea, bereizkuntza. 
2. Gauza baten eta beste baten 

arteko desberdintasuna, edo gauza 
bat beste batetik bereizten duen 
desberdintasuna. 

3. Norbaiti aitortutako pribilegioa, 
salbuespena eta ohorea.

DESBERDINKERIA 
1. Berdintasunik ezaren nolakotasuna.

DESBERDIN 
1. Berdina ez dena.
2. Aldaketak dituena. 

Iturria: Diccionario de la Lengua Española, euskarara ekarrita. https://dle.rae.es 

Aniztasuna gauza naturala da. Munduan, egiazki, forma desberdineko gauza 
ugari daude. Natur zientzietan, “bioaniztasun” hitzaren bidez, izaki bizidunen 
kopurua, barietatea eta aldakortasuna adierazten da, espezieen barneko, 
espezieen arteko eta ekosistemen arteko aniztasuna kontuan hartuta. 
Ekologian, ekosistema baten aniztasuna neurtzeko edo balioesteko indize bat 
ere badago, Margalef-en indizea edo Margalef-en aniztasun espezifikoaren 
indizea deiturikoa, Ramón Margalef biologo eta ekologo espainiarrak garatua 
(2021: 366-367). Mundu natural batean bizi gara (beste gauza bat da gu 
mundu horretan gizarte baten barruan kokatuta egotea) eta ez da laua, dena 
ez da berdina. Beraz, mundu horretan desberdintasunak daude, baina alderdi 
naturala existitzen dela onartuta ere, hor ez ezik (gugandik kanpo), hemen 
ere badagoela (gure barruan, gure osaera neuronal eta biologikoan) eta batak 
zein besteak eragiten digula –batzuetan oso modu nabarmenean–, soziologia 
gizarte arloaz arduratzen da. Eta gizarte arloarekiko ardura horretan, errealitate 
sozialak naturalizatzeko joerari aurre egitea da gizarte zientziaren zeregin 
garrantzitsuenetako bat.

Giza ezagutzaren oinarri biologikoei buruzko azterlanean, Humberto Maturana 
eta Francisco Varela biologoek ohartarazten digutenez, edozein objektu edo 
entitate unitate gisa identifikatzeko bereizketa bat egiten dugu, zerbait seinalatu 
(objektu bat, ente bat) gainerakoetatik bereiziz. Hori egiteko, bereizitako entearen 
edo enteen espezifikotasuna justifikatzen duen bereizketa irizpide jakin bat 

https://dle.rae.es/diferencia
https://dle.rae.es
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aplikatzen dugu, esplizituki edo inplizituki (Maturana eta Varela, 1996: 34). Eta hori 
etengabe egiten dugu egunero: gizakiok ezin diogu sailkatzeari utzi (desberdindu, 
bereizi, bildu/banatu, alderatu, hierarkizatu, barne hartu/baztertu…). Horrela, 
munduaren konplexutasunaren arazoa konpontzen dugu, beste arazo bat 
sortuz, sinplifikazioarena. Adimen etenaren tirania da hori (Dawkins, 2011).  

[2] Michel Foucault-ek Las palabras y las cosas lanaren hasieran, Borges idazle 
argentinarraren testu bitxi bat aipatzen du. Testu horretan adierazten denez, 
Txinako entziklopedia batean animalien honako sailkapen hau jasotzen da: 
“Animaliak honela banatzen dira: a) Enperadorearenak, b) baltsamatuak, c) 
etxekotuak, d) urdeak, e) sirenak, f) apartekoak, g) txakur solteak, h) sailkapen 
honetan sartuak, i) ero moduan asaldatzen direnak, j) zenbatezinak, k) gamelu 
ilez egindako pintzel fin-fin batez marraztuak, l) eta abar, m) loreontzia hautsi 
berri dutenak, n) urrunetik euliak diruditenak” (1968: 1). Animalien errealitatea 
horrela deskribatzea dibertigarria, bitxia, zentzugabea iruditu dakiguke, baina, 
edozein kasutan, irreala dela pentsatuko dugu. Baina geure buruari honako 
hau galdetu beharko genioke: zergatik izan behar du taxonomia horrek beste 
batzuek baino irrealagoa? 

Jean Stoetzel psikologo sozialak gauza garrantzitsu bati erreparatzeko eskatzen 
digu: “Gu ez gara gure portaeren faktore kulturalez ohartzen, eta, are gutxiago, 
gure pertzepzio portaeren faktore kulturalez, geure kulturan murgilduta 
gaudelako”. Gure ustez, hautematen dugun errealitatea da errealitatea; 
dagoena hor dagoela eta den bezala ikusten dugula sinetsita ikusten dugu. 
Baina Stoetzelek bildu dituen ikerketa etnologiko batzuek kolokan jartzen dute 
gure uste naturalista, kulturen arabera koloreak desberdin hautematen direla 
ohartaraziz:

 Esperientzia etnologikoari esker, “fisikoki” berdinak diruditen 
estimuluen aurrean jarrita, talde kultural desberdinetako pertsonek 
pertzepzio portaera desberdinak dituztela ikus daiteke. Hasteko, 
koloreen arloan oso argi ikusten da hori. Afrika beltzera doan 
bidaiari batek berehala ikusten du leku berean etnia guztiek ez 
dituztela koloreak berdin bereizten: batzuek ez dituzte kolore 
“argiak” bereizten (gorria, laranja, horia), beste batzuek kolore 
“ilunak” eta “biziak” (berdea, marroia, beltza) nahasten dituzte. 
Hirurogei bat tribu amerikarren dokumentuak bildu dituen autore 
batek ondorioztatu duenez, kolore sistemek –mundu bisuala 
kontzeptualizatzeko tresnak, kulturek mundu bisuala hautemateko 
erabiliak–, ez daukate zerikusirik ez psikologiarekin, ez fisiologia 
edo anatomiarekin, eta, bidenabar esanda, ez dago espektroaren 
banaketa “naturalik”. Kultura bakoitzak espektroko kolore sorta 
hartu eta unitatetan banatu du, kultura batetik bestera aldatzen den 
oinarri erabat arbitrario baten arabera (Stoetzel, 1979: 103-104).
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Itxuraz “oso naturala” den zerbait, hau da, “koloreak ikustea”, ez da hain 
naturala. Edo pentsa dezagun denborari buruz dugun ikusmoldean. Gaur egun, 
gure bizitza ordulari baten orratzen edo digituen erritmo mekanikoaren arabera 
antolatzea erabat naturala dela iruditzen zaigu. Eta, aldiz, denbora abstraktua, 
gaur egun ulertzen dugun bezala, asmakizun bat da; lehenengo fraideen 
bizitzarekin eta, gero, industria kapitalistaren premiekin lotutako asmakizuna. 

Errealitate naturalarekin daukagun harremanean, beraz, faktore kulturalak 
nahasita daude beti. Hori horrela bada, naturaltzat jotzen duguna ere ez 
badago bere gizarte definiziotik kanpo, ezin dugu pentsatu gizarte errealitateak 
naturaltzat jo daitezkeenik. Godelier-ek zioenez (1989), gainerako animalia 
sozialen kasuan ez bezala, gizakiak ez dira gizartean bizitzera mugatzen, 
bizitzeko gizartea sortzen dute. Gizarte errealitatea giza eraikuntza bat da.

[3] “Benetako muga guztiak lausoak dira. Asmatutako muga guztiak garbiak 
dira (Wagensberg, 2002: 96). Muga natural guztiak lausoak dira; sozialki muga 
gisa definitzen direnean, “asmatzen” direnean, bihurtzen dira muga garbiak. 
Pierre Bourdieu-k ezin hobeto azaldu du lausoa dena argi bihurtzeko eragiketa, 
pasatzearen erritua edo finkatzeko erritua kontzeptua erabiliz. Erritu horren 
bidez, muga arbitrarioak natural gisa aurkeztuz legitimatzen dira: “Gizarte 
ordenan funtsezko banaketa bat ezartzen duen lerro batetik pasatzen ari garela 
nabarmenduz –azaldu du soziologo frantsesak–, errituak pasatzearen ekintzara 
bideratzen du behatzailearen arreta (hortik dator pasatzearen erritua esamoldea), 
benetan garrantzitsua lerroa bera den arren. […] Errituak desberdintasuna 
sagaratzen du, finkatu egiten du”. Horretarako, “izaera sozialeko propietateak 
esleitzen dira, naturaren propietate naturalak balira bezala” (1975: 79).

Beraz, desberdintasuna eraikuntza sozial bat dela azpimarratu behar dugu. 
“Desberdintasunak” baino gehiago, desberdintzeak edo desberdintzeko 
prozesuak daude. Errealitatearen ezaugarri objektiboetan (objektibagarriak) 
oinarritzen dira, ez dira imajinarioak, baina bai imajinatuak, Benedict 
Anderson-en komunitateak bezala. Zera gertatzen da: gizarte eraikuntza ororen 
kasuan bezala, edozein desberdintasun (desberdintze), iraunkorra izango 
bada, normalizatu egin behar dela, “natural” itxura izan arte, jakintzat hartzen 
den arte.

Élisabeth Roudinesco historialari frantsesak honela zioen duela gutxi egindako 
elkarrizketa batean: “Sexu biologikoa existitzen da. Ez dio hautu bati erantzuten” 
(Bassets, 2023). Ados, eta zer? Zertan datza sexu desberdintasunaren 
garrantzia? Judith Butler-ek adierazi duenaren arabera (2002: 17), “sexu 
desberdintasuna inoiz ez da, besterik gabe, praktika diskurtsiboek nolabait 
markatu eta eratu gabeko desberdintasun materialen funtzio bat”. Aniztasun 
“naturalak” (sexua edo beste edozein) ez du, berez, inolako gizarte eraginik. 
Nolanahi ere, aniztasun “naturalak” beti subjektu gizarteratuek hautematen 
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dituzte, eta, horren ondorioz, berehala “gizarturalak” edo “natugizartekoak” 
bihurtzen dira. Gizarte irakurketa horrek eragiten du desberdintasun horiek 
gizartean operatiboak izatea.

 
[4] 1931n, R.H. Tawney historialari eta gizarte kritikariak itzal handiko Equality 
liburua argitaratu zuen (1945ean espainieraz argitaratu zen, Francisco Giner 
de los Ríosek itzulita). Laborismo britainiarreko korronte kritikoenei lotutako 
intelektuala izanik –Sidney eta Beatrice Webb ziren korronte horietako kideetako 
batzuk (haiei eskaini zien liburua), baita Harold Laski politologo marxista 
eta Sylvia Pankhurst sufragista ere–, moralak pisu handia zuen Tawneyren 
pentsamenduan, baita erlijioak ere, eta, haren ikuspegitik desberdinkeria ez zen 
arazo ekonomikoa edo ez ekonomiko hutsa, politikoa ere bazen, eta demokrazia 
bera arriskuan jartzen zuen: “Demokraziaren eta muturreko desberdinkeria 
ekonomikoaren konbinazioak konposizio ezegonkor bat osatzen dutela ez da 
kontu batere berria. Gure aroa baino lau mende lehenagoko zientzia politikoan 
ere topiko bat zen. Hala ere, nahiz eta egia aski jakin bat izan, egia jakin 
garrantzitsu bat izaten jarraitzen du, baina aldian-aldian ahazten denez, aldian-
aldian horretaz berriz ohartu beharra daukagu” (Tawney, 1945: 318). Lehen 
esan dudan bezala, desberdinkeria ekonomikoak gizarte kohesioa suntsitzeko 
arriskuaz kezkatuta zegoen Tawney, gizarte harremanak eta gizarte multzo 
jakin baten, “gu” baten parte (herrialde bera, nazio bera, gizarte bera) izateko 
esperientzia desegiteko arriskuaz:

 Komunitate batek, hitzak berak iradokitzen duen bezala, kultura 
komun bat behar du, hura gabe ez baita inola ere komunitatea 
izango. […] Baina kultura komun bat ezin da sortu hori egiteko desio 
hutsarekin. Gizarte antolamenduko oinarri praktikoen gainean eraiki 
behar da. Ez da bateragarria klaseen artean bizi maila ekonomikoari 
eta heziketa jasotzeko aukerei dagokienez kontraste handiak 
izatearekin; izan ere, halako kontrasteek ez dute kultura komun 
bat sortzen, baizik eta morrontza edo erresumina, alde batetik, 
eta, harrokeria edo mespretxuzko onarpena, bestetik. Laburbilduz, 
berdintasun ekonomiko handia eskatzen du, ez nahitaez, jakina, 
gizabanakoen diru sarrerei dagokienez, baizik eta inguruneari, 
bizi ohiturei, heziketa eta kultur baliabideak eskuratzeko aukerari, 
segurtasunari eta independentziari dagokienez, eta berdintasunak 
normalean alderdi horietan berekin dakartzan gizarte kontsiderazioei 
dagokienez (Tawney, 1945: 38).

Duela ia mende bat adierazitako kezka hori hainbat intelektual sozialdemokratak 
adierazi dute gure garaian, Tony Judt historialariak kasu, baita hainbat 
liberalek ere, hala nola Ralf Dahrendorf soziologoak: “Gure artean desberdin-
keria groteskoak izaten jarraitzen badugu –ohartarazi zuen lehenengoak–, 
senidetasun zentzu oro galduko dugu. Eta senidetasuna, helburu politiko gisa 
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inozokeria bat izan arren, politikaren beraren ezinbesteko ezaugarri bat da” 
(Judt, 2010:176). “Gizarte talde handien artean bizi aukerei dagokienez sortzen 
den arrakala sistematikoa ez da bateragarria gizarte zibil batekin”, salatu zuen 
bigarrenak (Dahrendorf, 2006: 112). Hala da. Richard Wilkinson-ek eta Kate 
Pickett-ek irakurri beharrekoa den Desigualdad liburuan azaltzen duten bezala, 
“gizarte harremanen kalitatea oinarri materialen gainean eraikitzen da” (2009: 
23). Eta errenten arloko desberdintasun batzuek –egiazki, bizi aukeren arloko 
desberdintasunak dira– larriki ahultzen dituzte zimendu horiek.

Ikerlari horiek dokumentatu dutenez, herrialde bateko berdintasun/desberdin-
keria eta gizarteko, osasun fisikoko eta buruko osasuneko arazoen artean lotura 
nabarmena dago. Gizarte berdinzaleenek dituzte balio positiboenak arazo 
horietan guztietan. Era berean, kapital sozialari eta herritarren konfiantzari 
dagokienez datu hobeak dituzte, kooperatiboagoak dira, solidarioagoak, 
emakumeek estatus hobea dute, bizi itxaropena handiagoa da, eskola porrota 
txikiagoa, nerabeen artean amatasun tasa baxuagoa da, homizidio gutxiago 
gertatzen dira, preso gutxiago daude eta gizarte mugikortasunari buruzko datuak 
hobeak dira, besteak beste. Hortik dator bere ondorioa: “Herrialde aberatsen 
arazoak ez dira gizarte horiek behar bezain aberatsak ez izatearen ondorio 
–ezta aberatsegiak izatearen ondorio ere–, gizarte bakoitzeko pertsonen arteko 
desberdintasun materialak handiegiak izatearen ondorio baizik. Axola duena 
zera da: gure gizartearen barruan zer posizio dugun besteekiko” (Wilkinson eta 
Pickett, 2009: 43; letrakera etzana nirea da).

[5] Baina, desberdinkeria arazo bat da benetan, ala pobrezia da gainditu 
beharreko benetako arazoa? Gizarte batean pobrezia materialik ez balego, hura 
osatzen duten pertsona guztiek sozioekonomikoki integratuta bizitzeko behar 
den guztia balute (oinarrizko errenta eta etxebizitza egokia, batez ere), zergatik 
kezkatu beharko gintuzke errenten arloko desberdinkeriak? Galdera hori ez da 
berria, inondik inora; izatez, gizarte auzia planteatzeko modu kontserbadoreena 
da, zeinak beharrizan egoerak indibidualizatzen dituen eta edozein hurbilketa 
estrukturalari uko egiten dion, bai diagnostikoa egiteari, bai egoera horietan esku 
hartzeari begira. Ikuspegi horren arabera, pertsonen artean desberdinkeriak 
badaude, desberdintasun naturalengatik edo merezimenduengatik dira, eta 
horrek legitimo bihurtzen ditu desberdinkeriak.

Errealitatearen ikuspegi horren aurka hainbat mugimendu sozial eta politiko 
borrokatu dira, Kanten unibertsaltasunetik eratorritako Modernitatearen idealek 
bultzatuta. Antzinako Erregimenaren bereizgarria zen “nobleen arrazakeria”-
ren aurrean, berdinen arteko gizarte baten aldarrikapena (Rosanvallon, 2012: 
25) XVIII. mendetik aurrerako gizarte borroka nagusien ezaugarria izan da, harik 
eta Bigarren Mundu Gerraren ondoren herritartasunaren ideian oinarritutako 
gizarte estatuak edo ongizate estatuak eratu ziren arte. Thomas Marshallek, 
Cambridgeko bere hitzaldi ospetsuetan, pobrezia arazo indibidualtzat hartzetik 
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desberdinkeria egiturazko arazotzat hartzera pasatzearen inguruko deskripziorik 
onena eskaini zigun, honako bi garai hauek kontrastatuz: “Desberdinkeria 
eredua aldatu gabe, zeinaren ondorio nabarmenki desatseginenetako 
bat pobrezia zen, pobreziak sortzen zuen enbarazua arintzea legezko eta 
borondatezko ahaleginaren helburu komun zuen” garai historikoa eta jada 
“gizarteko maila baxuenen miseria argi eta garbi desatsegina amaitzea ez ezik, 
gizarte desberdinkeriaren eredu globala aldatzeko ekintza multzo bat egitea 
helburu duen beste garai bat” (Marshall eta Bottomore, 1998: 51-52; letrakera 
etzana nirea da).

Baina berdintasuna Europa modernoko gizarte balio nagusitzat eta politika 
publikoak “arautzeko ideiatzat” hartzearen ikuspegia esplizituki hautsiz 
(Revelli, 2015:25), eta Thomas Pikettyren lan inkluienteen aurreko erreakzio 
ideologiko gisa –lan horietan jasotako zenbaki eta datuetan oinarrituz, 2010. 
urtetik aurrera suminduen mugimenduek kaleak eta plazak ez ezik, hainbat 
herrialdetako agenda mediatiko eta politikoak bete zituzten beren protesta eta 
proposamenekin–, desberdinkeriaren eta pobreziaren arteko alderaketa eta 
lehenengoa erlatibizatuz fokua bigarrenean jartzearen aldeko apustua indarrez 
itzuli dira.

Planteamendu hori defendatzen du Harry G. Frankfurt filosofoak honako 
hau argudiatzen duenean: bere herrialdeak, Ameriketako Estatu Batuak, 
duen erronka nagusia ez da biztanleen artean errenta arloan “neurri handi 
batean desberdinkeria izatea”, “gure herrikide gehiegi pobreak izatea” baizik 
(Frankfurt, 2016: 15). Ez du ukatzen gehiegizko desberdinkeria murriztea 
helburu desiragarria izan daitekeela eta izan behar duela, baina berak 
argudiatzen duenez, berdintasun ekonomikoa “ez da moralki aginduzko ideal 
bat”, beraz, politika publikoen helburu nagusia ez du izan behar berdintasun 
ekonomikoa bilatzea, “mundu guztiak beharrezkoa [dirua] izan dezan” saiatzea 
baizik (Ibid.: 18-19).

Planteamendu horren aurrean –meritokrazia eta aukera berdintasuna ardaztzat 
dituzten gaur egungo desberdinkeriekiko hurbilketa nagusien oinarria da–, 
ikertzaile askok aldarrikatzen dute berdintasunari buruzko diskurtso sendo bat 
berreskuratu behar dela, aukeren eta merezimenduen diskurtsoak estaltzen 
dituen gezurrez jabetua, diskurtso horrek ez baitu kontuan hartzen zorte gordinak 
gizabanakoen bizitzan eta lorpenetan duen funtsezko eragina (Dworkin, 2003). 
Zorte gordinaren kontzeptua erabiltzeak gogoeta serio bat egitera bultzatzen 
gaitu; pertsonek nahita egindako apustuekin, pertsona jakin batek hartzen dituen 
erabakiekin, zerikusirik izan gabe haiei sortzen zaizkien arrisku guztiei buruzko 
gogoeta bat, alegia. Inork ez du aukeratzen familia pobre batean edo kapital 
kultural eskaseko batean jaiotzea, ezta aldez aurreko joera genetiko jakin batekin 
edo fisonomia jakin batekin jaiotzea ere, baina, gizarte klasista, kapazitista, 
kolonial eta patriarkaletan, pertsonen benetako aukeretan eragin handia dute 
inguruabar horiek guztiek. 
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Horregatik, Gerald A. Cohenek irmoki defendatzen duenez, aukera berdin-
tasunaren ereduak hainbat interpretaziori aurre egin behar die eta gainditu 
behar ditu: interpretazio burgesaz gain (horren arabera, pertsonen arteko lehian 
estamentuarekin eta arrazarekin lotutako mugak kenduz lortuko litzateke aukera 
berdintasuna), baita ezker liberal edo sozialdemokratikoarena ere (horren 
arabera, pertsonen zoria haien berezko talentuaren eta askatasunez hartzen 
dituzten erabakien mende soilik badago bermatuko da aukera berdintasuna eta 
horretarako funtsezko faktoreetako bat hezkuntza unibertsala da). Interpretazio 
horietatik haratago, Cohenek aukera berdintasun sozialista bat aldarrikatzen 
du; aukeratu gabeko jatorri sozialetik (herrialdea, eskualdea, hiria edo familia) 
eratorritako desberdinkeriak ez ezik, aukeratu gabeko desberdintasun naturalak 
ere (genetikoak, biologikoak, psikologikoak) zuzentzera zuzendua, pertsonen 
arteko desberdintasunak egindako hautuekin bakarrik egon daitezen lotuta 
(Cohen, 2011: 18-19). 

Aldiz, Dubet-ek (2011) justizia sozialari buruzko bi ikuskera handi kontrastatzea 
hobesten du. Ikuskera horietatik bi berdintasun eredu eratortzen dira: aukera 
berdintasuna eta posizio berdintasuna. Bigarrenaren –soziologo frantsesak 
babesten duena– kezka nagusia ez da pertsona guztiak edozein gizarte 
egitura mailatara iristeko aukerak unibertsalizatzea, gizarte jakin batean 
pertsonek lortu nahi dituzten gizarteko “lekuen” arteko distantzia murriztea 
baizik (enpleguak, etxebizitzak, zerbitzu publikoak, soldatak, errentak, kultura 
baliabideak…). Posizio berdintasuna, beraz, gizarteko lekuen berdintasuna da. 
Aukera berdintasunaren kasuan, berdin dio gizonezko exekutibo baten soldata 
bere enpresako emakumezko langile batena baino askoz handiagoa izatea, 
soldata handieneko kargua eskuratzeko aukera edonork izatea bermatzen 
bada; gizabanakoen arteko lehia bidezkoa bada eta bakoitzak lortutako posizioa 
bere merituari soilik badagokio, berdin dio enpresa bateko soldata eskala 1:3 
edo 1:563 izatea. Gehienez ere, posizio eskalaren beheko mailaren gainean 
esku hartzeko politikak onartuko dira, gutxieneko materialak (soldatarekin 
lotutakoak, etxebizitzarekin lotutakoak) “nahikoak” izatea bilatzen dutenak, 
baina ez da onartuko goiko mailetan mugarik ezartzea. Baina gizarte bateko 
kideen posizio sozialen arteko desberdinkeria handiegia izateak, azkenean, 
bizitza komunaren aukera bera hondatzen du; gogora dezagun Tawneyk, 
Judtek, Dahrendorfek edo Wilkinson eta Kate Pickettek esandakoa. Dubeten 
hitzetan, “posizio berdintasunak, beti erlatiboa bada ere, komunean duguna 
azpimarratzen duen eskubide eta betebeharren sistema bat sortzen du, eta, 
ildo horretan, elkartasuna indartzen du” (2011: 116).

[6] Gizarte estratigrafiako lan bat balitz bezala, pentsamendu kritikoak 
gizarte modernoen menderatze eta pribilegio geruza berriena aurkitu zuen: 
desberdinkeria sozioekonomikoa. Heilbroner-i jarraituz (1990: 45) kapitalismoa 
“gizarte estratifikatu” gisa definitzen badugu, “zeinetan aberastasunaren 
metaketak bi funtzio betetzen dituen, hau da, prestigioa lortzea (horrek duen 
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beharrizan emozional eta sexual inkontzienteen zamarekin) eta boterea 
adieraztea (horrek duen eskakizun eta jatorri inkontzienteen konstelazio 
propioarekin), gizarte bereko kideak bereizten (edukitzaileak eta gabetuak, 
esplotatzaileak eta esplotatuak, aberatsak eta pobreak) eta aurrez aurre jartzen 
zituen aberastasunaren metaketa horren kritika teoriko eta praktikoa izan da 
azken lau mendeetako gizarte borroka handien ezaugarria.

Berdintasun materiala gizarte modernoen sortzetiko nahia izan da, XVII. 
mendean zenbait mugimendu demokratikok –leveller-enak (berdintzaileak) 
edo digger-enak (zulatzaileak)– hitzarekin eta armekin defendatu zutenetik 
gizaki guztiek, jaiotzen diren unetik, baldintza berdinetan libreak izateko 
eskubide naturala dutela. John Lilburne buruzagi leveller-ak 1646ko The Free-
man´s Freedom Vindicated lanean aldarrikatu zuen bezala, 

 [Adanek eta Ebak sortu zituztenetik] munduan arnastu duten gizon 
eta emakume partikular eta indibidual guztiak, berez, berdinak dira 
eta izan dira botereari, duintasunari, autoritateari eta maiestateari 
dagokienez, eta horietako inork ez du (berez) inolako autoritaterik, 
nagusitasunik edo maiestaterik, batak bestearen gainean, eta ez 
dute, eta ezin dute gauzatu bat bera ere, hori erabakitzearen edo 
dohaintza bat egitearen bidez ez bada, hau da, elkarrekin adostuz 
edo oniritzia emanez (Lilburne, 1646: 11). 

Baina desberdinkeriari aurre egiteko estrategia logikoa berdintasuna bilatzea 
dela ematen duen arren, horrek aniztasunari kalte egiten diola dirudi (eta 
askotan egiten dio).

A. aurreko bizitza (“Aniztasunaren aurrekoa”), Desberdinkeriaren garaiko 
bizitza, askoz sinpleagoa zen, baina itxuraz bakarrik. Pertsona batzuek duintasun 
materialez bizitzeko behar zena edo nahikoa zeukaten, beste batzuek ez, eta 
gehiegi zutenei kenduta ez zutenei emanez aldatu nahi zen egoera. “Edukitza 
berdintasuna” lortzea zen helburua eta horren alde borrokatzen ziren, ziurtzat, 
jakintzat, naturaltzat jotzen zuten “izatezko berdintasunean” oinarrituta. 
Nolabait esateko, gizakien arteko aniztasuna erabat mugatzen zuten (“berdinak 
gara”). Edukitzearen desberdinkeria agerian jartzen zen, eta horri aurre egiteko 
eta gainditzeko, edukitza berdintasuna lortzeko, “izaera desberdintasuna” 
ikusezin bihurtzen zen edo ez zen aintzat hartzen; hala, izaera berdintasun faltsu 
bat behartzen zen, teoriko edo hitzezko hutsa. Praktikan, izaera berdintasuna 
edukitza berdintasunaren mende uzten zen, aldi baterako (lehenengo bata, 
gero bestea) edo substantzialki (bata lortutakoan, bestea lortuko dugu).

Baina kapitalismoa gure inguruneko zapalkuntza sistema osatzen duten 
menderatze egituretako bat baino ez da. Menderatze eta pribilegio sistema 
konplexu bat, kapitalismo, kolonialismo eta patriarkatuaren uztarketa batez 
osatua. Osagai horiek denborarekin eta une historiko bakoitzean gehitzen eta 
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gainjartzen joan dira (ez dira gainditu edo atzean utzi!). Horiek behar bezala 
ikusteko, irudi topografikoa, luzetarako begirada eta matrioshka-ren ikuspegia 
konbinatu behar ditugu. 

Iturria: Guk geuk egina

Charles Tillyk bi desberdinkeria mota bereizten ditu: gorabeheratsuak edo 
iragankorrak, gizarte harremanetan inplikatuak, eta, iraunkorrak deritzonak, 
denboran irauten dutenak. Haren arabera, azken horien ezaugarriak honako 
hauek dira: “Gizakiek dituzten abantailen artean, desberdinkeria handi eta 
esanguratsuak, nagusiki, kategoria batzuetako desberdinkeriekin lotuta daude –
beltza/zuria, gizona/emakumea, herritarra/atzerritarra eta musulmana/judua–, 
atributu, joera edo zereginen arloetako desberdintasun indibidualekin baino 
gehiago” (2000: 21). Desberdinkeria iraunkor horiek hiru menderatze egitura 
handi horietatik datoz. Baina, nahiz eta gizarte kapitalistetan desberdinkeria 
guztiak, azkenean, eremu ekonomikora eramaten diren, desberdinkeria batzuek 
beste gizarte esparru batzuk jorratzea eskatzen dute, esaterako: identitateena 
eta kulturena.

[7] Nancy Fraser gai horri buruz hausnartzeko funtsezko erreferentzia 
bat da. 1995eko lan batean –dagoeneko klasiko bihurtu da–, Fraserrek 
egiaztatu zuenez, desberdintasuna aitortzeko borroken kategorian biltzen 
ziren aldarrikapenak (nazionala, etnikoa, sexuala, generokoa, etab.) “gatazka 
politikoaren forma paradigmatiko” bihurtu dira XX. mendearen amaieratik. 
Mota horretako gatazkak “postsozialistak” direla dio autoreak: izan ere, 
horietan “talde identitateak klase interesa ordezkatzen du, mobilizazio 
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politikorako arrazoi nagusi gisa”, “kultur menderakuntzak esplotazioa ordezten 
du, oinarrizko bidegabekeria gisa”, eta “onarpen kulturalak birbanaketa 
sozioekonomikoa ordezten du, bidegabekeriaren aurkako erremedio eta 
borroka politikoaren helburu gisa” (2000: 126). Baina errekonozimenduaren 
aldeko borroka horiek planteatzen eta garatzen hasi direnean, desberdinkeria 
materialak ez zeuden desagertuta munduan; aitzitik, handitzen ari ziren. 
Kontua ez da, duela urte batzuk postmaterialismoaren teoriak proposatzen 
zuen bezala, existentzia materialarekin lotutako arazoak konpondu ondoren, 
gizarte aberatsetako biztanleek gero eta garrantzi handiagoa ematea kultura, 
identitate edo balioekin lotutako gaiei. Gatazka materialek (enplegu duinagatik, 
etxebizitzagatik, elikaduragatik, osasunagatik, etab.) aktibo jarraitzen dute, 
baina orain beste borroka horiek ere martxan daude. 

Egoera horretan, Fraserrek bidegabekeria ulertzeko bi modu bereizten ditu: 
a) bidegabekeria sozioekonomikoa, gizartearen egitura ekonomiko-politikoan 
sustraitua, zeina esplotazio, desberdinkeria ekonomiko edo gabezia ekonomiko 
gisa agertzen den eta “berregituraketa politiko-ekonomikoren bat” eginez 
konpondu behar den (errenta birbanatzea, lana berrantolatzea, etab.); 
b) bidegabekeria kulturala edo sinbolikoa, “irudikapen, interpretazio eta 
komunikazioko gizarte ereduetan” errotua, zeina menderapen kultural, aitorpen 
falta eta errespetu falta gisa agertzen den eta “aldaketa kultural edo sinboliko 
bat” eginez konpondu behar den (kultur aniztasuna aitortzea, mespretxatutako 
identitateak balioztatzea, etab.) (Ibid.: 129-130). Analitikoki bereizi daitezkeen 
eta bereizi behar diren arren, bi bidegabekeria moduak dialektikoki lotuta daude: 
“Arau kulturalak, zeintzuek norbaiten kontrako bidegabekeria barne duten, 
Estatuan eta ekonomian instituzionalizatuta daude; aldi berean, desabantaila 
ekonomikoek kulturaren sorkuntzan, eremu publikoetan eta eguneroko bizitzan 
berdintasunez parte hartzea eragozten dute. Hori, askotan, mendekotasun 
kultural eta ekonomikoko gurpil zoro bat bihurtzen da” (Ibid.: 131). 

Hala ere, ezin dugu ahaztu bi errebindikazio mota horien artean, birbanaketakoen 
eta aitortzakoen artean, kontraesan ugari sortzen direla. Kontraesan horiek 
batzuetan gizarte mugimendu antikapitalistak hausten dituzte eta haien jatorria 
honako honetan datza: aitorpenaren aldeko aldarrikapenek talde jakin batzuen 
berezitasunaren balioa azpimarratzen dute (desberdintasuna); birbanaketaren 
aldekoek, berriz, hizkuntza unibertsalista bat (berdintasunarena) erabiltzen 
dute: “Lehenengoak talde bereizketa sustatzeko joera du; bigarrenak, berriz, 
ahultzekoa. Beraz, bi eskakizun motak elkarren arteko gatazkan daude; 
batak bestea oztopatu dezake, baita bata bestearen aurka joan ere” (Ibid.: 
133). Nancy Fraserrek honako hau proposatzen du birbanaketa-aitorpena 
dilema gainditzeko: eraldaketaren ikuspegitik jorratzea, ez “baieztapenaren” 
ikuspegitik –normalean, azken hori egiten da–. Adibidez, kultur bidegabekerien 
baieztapenezko konponbideak kultur aniztasunaren esparrukoak izango 
lirateke, hots, “errespetu faltari aurre egitea, bidegabeki gutxietsitako taldeen 
identitateei balioa emanez, eta, aldi berean, ukitu gabe uztea bai identitate 
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horien edukiak, bai horien atzean dauden desberdintasunak”. Aldiz, konponbide 
eraldatzaileak identitate eta kultura guztien “deseraikuntzan” oinarritzen 
dira; horretarako, “norberak kide izateaz, filiazioaz eta norbere buruaz duen 
ikuspegia kolokan jartzen dute” (Ibid.: 143). Kontua da dikotomia batzuk 
deseraikitzea, hala nola homosexuala-heterosexuala edo bertakoa-atzerritarra, 
“desberdintasun anitzak, ez bitarrak, malguak, beti aldakorrak aldarrikatuz”. 
Bidegabekeria ekonomikoei dagokienez, baieztapenezko irtenbideak ongizate 
estatu liberaleko edo sozialdemokraziako (hori nik gehitu dut, ez du Fraserrek 
esaten) ohikoak dira: birbanaketa edo gizarte babesa hobetzea, baina azpiko 
egitura ekonomiko-politikoa aldatu gabe. Aldiz, irtenbide eraldatzaileek helburu 
antikapitalista dute, produkzio harremanak eta lanaren banaketa soziala 
eraldatzea.

Hortik aurrera, zer gertatzen da birbanaketa eta aitorpena aldi berean lortu 
nahi denean? Espero daitekeen bezala, Nancy Fraserrek bai birbanaketarekin, 
bai aitorpenarekin lotutako bidegabekeriak kontuan hartzen dituzten irtenbide 
eraldatzaileen alde egiten du. Baieztapenezko irtenbideak ez dira nahikoak, 
baina ezta proiektu eraldatzaileak ere, birbanaketari edo aitorpenari soilik 
erreparatzen badiote. Hortik dator bere ondorioa. “Generoaren zein «arrazaren» 
kasuan, birbanaketa/aitorpena dilemara ondoen egokitzen den agertokia 
ekonomia sozialista eta kultur deseraikuntza uztartzen dituena da” (Ibid.: 153). 
Helburuak honako hau izan behar du: injustiziaren bi ardatzak elkartuz 
klasearen, “arrazaren”, generoaren eta sexualitatearen gurutzaketa bilatzen 
duten gizarte koalizioak eraikitzea. Baina ez da erraza.

[8] Ez nator bat Daniel Bernabék La trampa de la diversidad (Aniztasunaren 
tranpa) lanean ezagun egin duen bertsioarekin, zeinaren azpitituluak –“Cómo 
el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora” (Nola zatitu 
zuen neoliberalismoak langile klasearen identitatea)– haren asmoa hutsaltzen 
duen, nire ustez. Beste liburu bat idatzi eta honako izenburua jar geniezaioke: 
“Klase identitatearen tranpa: nola mespretxatu zuen aniztasuna eta justifikatu 
zituen patriarkatua eta kolonialismoa marxismoak” (edo kapitalismoaren, 
kolonialismoaren eta patriarkatuaren arteko beste edozein permutazio). 
Hala ere, nire ustez, Espainiako eremura gai berri bat ekarri du, Mark Lillak 
Estatu Batuetan sakonago planteatutako gai bat: “Identitatearen kontzientzia 
handitzearekin batera, gai jakin batzuetan oinarritutako mugimenduekiko 
konpromisoa1 jaisten hasi zen, eta norberarentzako mugimendu garrantzitsuenak 
norberarekin zerikusia dutenak diren uste, inola ere ez harrigarria, sendotu zen” 
(2018: 91). 

1 “Gai jakin batzuekin lotutako mugimenduak” esamoldea anbiguoa izan daiteke. Jatorrizko obran, 
Lillak “issue-based movements” idatzi zuen (The Once and Future Liberal. After Identity Politics, 
Hust & Company, London, 83. or.). Soziologian eta zientzia politikoan problemetan oinarritutako 
mugimenduak gisa itzultzen da, zeharkako gaiak adierazteko.
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Lillaren ustez, AEBetako liberalismoak (progresismoak) irudimen eta anbizio 
politikoko krisi bat du. Bere iritziz, 1970eko hamarkadan Roosevelten New 
Deal-arekin abiatutako ziklo politikoa agortu zenetik, liberal estatubatuarrak ez 
dira gai izan hautesleei bizitza partekatuko proposamen bat eskaintzeko, baina 
bai AEBko eskuina, Ronald Reagan hautatu zutenetik, eta, harekin batera, 
haren utopia: “Ameriketako Estatu Batu indibidualistagoa, zeinetan familiak, 
komunitate txikiak eta enpresak loratuko liratekeen Estatuaren bilurretatik aske 
geratutakoan” (Ibid.: 18)». Utopia antipolitiko horrek Tea Partyren muturreko 
populismoa elikatu du eta pertsona xelebre bat, Trump, Etxe Zurira eraman, 
baina estatubatuar askori komunitatearen, nazioaren eta herrialdearen ideia 
bat eskaintzen die, liberalek ez bezala, horri uko egin baitiote. Izan ere –eta 
hori da Lillaren diagnostikoaren muina–, Reaganen garaipenaren aurrean, 
liberalek hirurogeiko hamarkadako gizarte mugimenduen olatuarekin bat 
egin zuten, mugimendu horren “pertsonala politikoa da” leloa bere egin 
zuten eta beren estrategia osoa identitatearen politikan ardaztu zuten. 
Antipolitika kontserbadoreari ikuspegi partekatu batekin erantzun beharrean, 
liberalak identitatearen eta desberdintasunaren politikan galdu eta Alderdi 
Demokrataren ohiko boto emaileengandik urrundu ziren. Pikettyren hitzetan 
(2019: 1003), alderdi hori – Europako homologo sozialdemokrata eta laboristak 
bezala– langileen alderdia izateari uzten joan zen eta goi mailako hezkuntzako 
tituludunen alderdia bihurtu zen. 

Identitatean enfasia jartze horrek elementu positiboak ere badituen arren 
–izan ere, historikoki ikusezinak eta mespretxatuak izan diren gizarte taldeen 
esperientziak ikerketa akademikoan sartzea bultzatu du–, Lillaren ustez, 
introspekzioarekiko, autonomia indibidualarekiko, autodefinizioarekiko, es-
kubide indibidualekiko eta prozedura eta erakunde demokratikoak gogor 
kritikatzeko interes obsesiboa sustatu du. “Identitatearen liberalismoak –salatu 
du– «gu» hitza diskurtso politiko errespetagarritik kanpoko iluntasunera bota 
zuen. Baina liberalismoak epe luzera ez du etorkizunik hura gabe”, izan ere, 
“«Gu»-an hasten da dena” (Lilla, 2018: 127-128). Eta hortik abiatu behar du 
liberalen itzulerak, ideia eta proiektu kolektibo bat berreskuratzetik. Horretarako, 
liberalismo zibiko bat berreskuratzea proposatzen du, identitate partikularren 
garrantzia ukatu gabe, baina haietatik haratago joanda, herritartasuna 
aldarrikatzea, herritartasun politikoa estatus inklusibo gisa aldarrikatzea, 
identitate loturak gaindituko dituen elkartasun batean oinarrituta:

 Gaur egungo gazte ezkertiarrek –eskuinekoek ez bezala– beren 
konpromisoak ideia politiko multzo batekin lotzeko aukera gutxi 
dituzte. Askoz ere probableagoa da esatea politikarekin X gisa 
konprometituta daudela, beste X batzuez kezkatuta, eta gai 
horiek X-tasunarekin zerikusia dutela. Baliteke Y-ekiko eta Z-ekiko 
nolabaiteko begikotasuna sentitzea eta haiekin aliantzak eraikitzeko 
behar estrategikoa onartzea. Baina mundu guztiaren identitatea 
malgua denez, dimentsio ugari dituenez eta horietako bakoitzak 
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aitorpena merezi duenez, aliantzak beti komenientziazko ezkontzak 
izango dira, besterik ez” (Lilla, 2018: 97-98).

Dena den, ez dezagun pentsatu X-tasun guztiak berdinak direnik; hori barregarri 
geratzea litzateke. Ez: administrazio publikoko funtzionarioak garen 60 urtetik 
gorako gizon zuri heterosexualek ez daukagu gure identitatearen aurkako 
mehatxuetatik babestu beharreko “norbera” bat; ezta alpinistek ere; ezta 
gotikoek ere. Identitatearen politikak pertsonak benetan egituratzen dituzten 
identitate ukatuak edo bortxatuak aldarrikatzen ditu. Desberdinkeria iraunkorren 
haragiztatzeak, gorpuzteak dira. Gai honetan, arinkeriarik ez. Baina X-tasun 
legitimoak batuz aliantzak eraiki eta aldaketaren aldeko indarrak metatzearen 
auziak zintzilik jarraitzen du.

Respondona lanean –bell hooks ezinbestekoak egin digun opari zoragarri 
horietako bat–, autore eta aktibista horrek honela hausnartzen du identitate 
politiken oinarria den “pertsonala politikoa da” leloari buruz:

 ‘Pertsonala politikoa da’ hitzak entzuten ditudan bakoitzean, nire 
entzule identitatearen zati batek guztiz ukatzen ditu. Bai, hitzak 
ulertzen ditut. Ulertzen dut entzuten zuten emakume guztiei beren 
arazoak, bereziki sexismoaren eta zapalkuntza sexistaren ondorioz 
jasaten zituzten arazoak, gai politikotzat hartzeko eskatzen zien 
kontzientziazio feminista goiztiarraren alderdi hori. Barnetik hasteko 
eta gero kanporantz aurrera egiteko eskatzen zuen hori. Identitate 
pertsonalaren abiapuntutik hasi, eta, gero, introspekziotik errealitate 
kolektiboaren kontzientziara aurrera egiteko eskatzen zuen hori. 
Promesa hori biltzen zuten hitz horiek. Baina promesa hori ez 
betetzea, haustea, errazegia zen. […]

 Orain ikusten dugu arriskua. […] Ez dago loturarik identitate 
pertsonalaren eta errealitate material zabalagoaren artean, ez 
da esaten zer den politikoa. Esaldi honetan, ‘pertsonala’ hitza da 
gehien entzuten dena, ez ‘politikoa’. […] Ez da beharrezkoa politikoa 
hitzaren esanahia bilatzea, errazagoa da alderdi pertsonalean 
geratzea, errazagoa da pertsonala politikoaren sinonimo bihurtzea. 
Orduan, jada norberak ez du ni-a mugitzen aurrera egiteko edo 
konektatzeko. Bere lekuan geratzen da, jada atzean utzi behar ez 
den abiapuntu batean. Pertsonala eta politikoa gauza bera badira, ez 
dago politizaziorik, ez dago muturreko subjektu feminista bihurtzeko 
modurik (hooks, 2022: 177-178).
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[9] “Nola sortu elkartasunaren imajinarioa pluralak direla dakiten gizarteetan?”, 
galdetzen du Dubetek (2015: 98). Pluralak direla dakiten eta izan nahi duten 
gizarteetan, erantsiko dut nik. Desberdinkeriari ezin baitzaio aurre egin 
desberdintasunak ezagutu gabe edo horiek ukatuz. Horixe izan da mugimendu 
sozialista eta komunista historikoen planteamendua, zeina Europako 
modernitatearen paradigma unibertsalistarekin (kantiarra) lotzen baita. Baina, 
Seyla Benhabiben eta beste ikertzaile batzuen hausnarketei esker dakigunez, 
mendebaldeko tradizioko teoria moral unibertsalista guztiak ordezkatzaileak 
dira, “defendatzen duten unibertsaltasuna azpikeriaz definitzen delako, 
subjektu talde jakin baten esperientziak gizakien kasu paradigmatiko gisa 
identifikatuz” (2006: 176). Eta subjektu moralaren paradigma bihurtutako 
subjektu horiek beti gizon zuriak, helduak, judeokristauak eta jabeak izan 
dira (edo “langileak”, tradizio sozialistan). Horregatik, unibertsaltasun 
ordezkatzailetik unibertsaltasun interaktibo baterantz igarotzea proposatzen 
du Benhabibek; hau da, gizaki izateko moduen aniztasuna aitortuko duen, 
desberdintasuna modu positiboan onartuko duen eta unibertsaltasuna “fikzioz 
definitutako izakien adostasun idealtzat” ez, baizik eta “hezur-haragizko izaki 
konkretuek beren autonomia lortzeko egiten duten borrokaren politika eta 
moraleko prozesu konkretutzat ” hartuko duen unibertsaltasun interaktibo 
baterantz (Benhabib, 2006: 176).

Paradigma aldaketa horrek ez dio uko egiten unibertsalismo moralari, baina 
birdefinitu eta eraldatu egiten du (Fraserren zentzuan), eta gure ikuspegian 
antzeko aldaketa bat dakar, beste pertsonak kontuan hartzen dituelako eta 
haiekin harremanetan jartzen gaituelako; beste pertsona orokorretik (ikuspegi 
hori beste pertsonaren indibidualtasunetik eta identitate zehatzetik urruntzen 
da, ustez alderdi komunak bilatuz eta bakoitzaren berezitasunak alde batera 
utziz) beste pertsona zehatzera igarotzea dakar, eta ikuspegi horrek pertsona 
bakoitzaren indibidualtasuna, historia partikularra, identitate espezifikoa, 
osaera afektibo emozional zehatza kontuan hartzea eskatzen digu:

 Ikuspuntu hori hartzean, gure arteko alderdi komunetatik aldendu 
eta indibidualtasunean jartzen dugu arreta. Bestearen beharrak, 
motibazioak, zer bilatzen duen eta zer nahi duen ulertzen saiatzen 
gara. Bestearekin dugun harremana ekitatearen eta elkarrekikotasun 
osagarriaren arauek gobernatzen dute: bakoitzak bestearengandik 
espero dezake eta suposa dezake besteak premia, ahalmen eta 
gaitasun espezifikoak dituen izaki indibidual zehatz gisa aitortua 
eta baieztatua sentiaraziko duten jokabideak izango dituela. […] 
Zu adiskidetasunaren, maitasunaren eta zaintzaren arauen arabera 
tratatuz, zure gizatasuna ez ezik, zure giza indibidualtasuna ere 
baieztatzen dut. Elkarrekintza horiekin lotutako kategoria moralak 
ardura, lotura eta partekatzeko nahia dira. Horri dagozkion 
sentimendu moralak maitasuna, zaintza, sinpatia eta elkartasuna 
dira (Ibid.: 183).
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[10] Intersekzionalitatearen ideiak arrakasta handia izan du, hutsaldu egin 
delako. Honela interpretatzen da: denok hartu behar duzue kontuan nire 
zapalkuntza, funtsezko zapalkuntza delako; intersekzionalitatea nire sekzioa 
lehenetsiz eraikitzen da. Baina ez da horrela. Pentsa dezagun zer esan nahi duen 
irudi honetan agertzen den moduko mundu intersekzionatu batean bizitzeak, 
bere gurutzaketa anizkoitzak barne hartuta.

Iturria: Maria Caterina La Barbera et al., 2020

Desberdintasuna serio hartzeak esan nahi du ez dela presarik izan behar 
horren barruan eroso egoteko. Gaztelaniaz, ez dugu a bildura edo X-ra jo 
behar. Desberdintasunak, haien zimurrak eta zuloak sentitu egin behar ditugu, 
gure bizitzetan duten presentzia etengabea. Zentzuzko erosotasunak bilatu, 
eta horrek ezinbestean zentzuzko deserosotasunak onartzea eskatzen du. 
Intersekzionalitateak guztiak ukitzen gaitu, bestela ez da intersekzionalitatea.

Audre Lorde aniztasun sentitua zen, bizitua, intersekzionalitate gorpuztua, 
adierabakarra izan nahi zen edozein identitate zalantzan jartzea. Begira 
diezaiegun, bestela, “Gure artean” poemaren lehen lerroei:

Garai batean, gela batera sartzen nintzenero
aurpegi beltz bat edo parea xerkatzen nituen
kontaktua egiteko edo ziurtatzeko edo seinale baten zain,
ez nengoen bakarrik
orain,
aurpegi beltzez betetako geletara sartu
eta edozein huskeria dela-eta suntsituko ninduketenez
nora joko dute nire begiek?
Garai batean aise topatzen nuen
nire jendea.
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Intersekzionalitate hori honela nabarmentzen du Michel Lobellek, gaztelaniaz 
argitaratu zen Lorderen poemen antologiari (2020) egindako hitzaurre ederrean: 

 Kategoria guztietan, nahiz eta gutxiengoenak izan, kanpotarra zen: 
hain agerikoa ez zen edo isilagoa zen taldean gutxiengo bat gehiago 
sortzea behartzen zuen, bere baitan sentitzen zituen aniztasun 
ugarien geldiezintasunarekin. Mugimendu feministan beltza zen, 
eta arrazakeriak emakume zurien begirada eta jarrera baldintzatzen 
zituela ikusten zuen; beltzen askapen mugimenduan emakumea 
zen, beraz, kideen matxismoa gainditu behar zuen; gainera, lesbiana 
zenez, bi mugimenduetan mesfidantzak eta arbuioak pizten zituen; 
eta bere bikotekidea zuria zenez, bere sexualitatea onartzen 
zuten kideek arrazari buruz eztabaidatzen zuten; eta ama zenez, 
hazkuntzaren eredu heteropatriarkalak hausten zituen.

Ni neu-gandik abiatuz (ez daukagu beste lekurik!, begirada eta esperientzia 
guztiak partikularrak dira), lehenik gu-berdinak mugatu bat eraiki behar 
dugu, eta hortik gu-berdinak hori ez bezalako beste gu-berdinak batekin 
konektatu, gu-guztiak-desberdinak-berdinak bat osatzeko helburuarekin. 
Pertsonala politikoa da, bai; ezin gara itzuli politikoa inpertsonala da ideiaren 
garaira: arbuiagarria delako (gizagabea) eta ezinezkoa: “inpertsonala” beren 
errealitatea pribilegiatzen dutenen alderdi pertsonala da beti. Baina politikoa ez 
da pertsonal-propioan agortzen, pertsonala-bestea ere barne hartzen du.

[11] A. aurreko munduan, aniztasuna ez zen ezezaguna, baina gizarteen 
artean erabiltzen zen, gizarte espazio handien artean, eta horrek banaketa edo 
alborakuntza gisa kudeatzea ahalbidetzen zuen: hemen/han, barruan/kanpoan, 
gu/haiek. Muga (politikoa, soziala, morala) aniztasuna ondo kudeatzeko, 
antolatzeko, tresna zen. “Hango” aniztasunak muga gainditzen zuenean eta 
“hemen” agertzen zenean, gonbidatu gisa egiten zuen (beraz, aldi baterako), 
edo, inbaditzaile gisa (beraz, kanporatu zitekeen). Baina orain, Clifford 
Geertzek gogorarazten digunez, aniztasunaren ondoriozko arazo moralak 
gizarte bakoitzaren barruan eta gizatalde bakoitzaren barruan sortzen dira gero 
eta gehiagotan, baita gizabanako bakoitzaren baitan ere. Hortik dator haren 
ohartarazpena:

 Aniztasun horren aurrean, orain arte ez bezalako ikuspegi bat izan 
behar dugu nahitaez. Izan ere, laster, unitate disjuntutan sailkatu 
beharrean, muga zehatzak dituzten gizarte espaziotan, bizitza 
planteamendu oso desberdinak gaizki definitutako luzapenetan 
nahasiko dira, muga finkatugabeak, irregularrak eta kokatzeko zailak 
dituzten gizarte espaziotan, zeintzuetan desparekotasun horiek 
eragiten dituzten epaitze arazoekin tratatzeko modua oso bestelakoa 
izango den (Geertz, 1996: 89).



26 Zabaldu 01. Dimentsioak, desberdinkeriaren ikuspegitik

“Gizabanakoek beren burua desberdintzat hartzeko eta desberdintasun 
horiek onartzeko –hausnartu zuen Dubetek–, haien arteko desberdintasunak 
mehatxu bat ez izateko behar bezain indartsua den alderdi komunean 
bat dutela onartu behar dute. Beren burua solidariotzat hartu behar dute, 
berdintzat eta desberdintzat hartu aurretik. […] Imajinario hori dagoeneko 
ezin denez izan nazio eta kultura ‘betierekoena’, gizabanakoen eskubide eta 
premiena izatea beste aukerarik ez dago” (2015: 102-103). Eta, bukaeran, 
honako hau dio: “Elkartasunaren imajinarioak dagoeneko ezin direnean izan 
goitik datozen errelato handiak, gizabanakoek elkar topatu eta aitortzen duten 
tokian elkarrekin bizitzeko gaitasunak ordezkatu behar ditu” (Ibid.: 104).

Elkarrekin bizitzea. Kontzienteki eta setakeriaz. Aniztasunean elkarrekin bizi-
tzea onartzea. Mixofobia-ren aurrean aniztasuna onartzea, besteak beste Jane 
Jacobsek eta Richard Sennettek proposatutako moduan. Orduan, nola izan 
kolektibo eta komunitate aniztasunean oinarrituz eta aniztasunarekin? (ez 
hasieran bakarrik, une oro baizik). Arestian aipatutako Lillak honela formulatzen 
du arazoa:

 [Identitatearen liberalek] beren X taldera joateko ekintza politikora 
deitzen dutenean, ez X gisa definitu duten jendeari eskatzen diote; 
haien hitzetan, beraien esperientzien parekorik izan ez dutenei. 
Baina hori egia bada, zergatik erantzungo lukete besteek? Zergatik 
kezkatu beharko lukete X ez direnek X-ez, haiekin zerbait partekatzen 
dutela uste ez badute? Zergatik espero beharko genuke haiek ezer 
sentitzea? (2018: 128).

Autore horren ustez, herritartasuna estatus politiko partekatu gisa berreskuratzea 
da aukera bakarra (orain ez naiz sartuko nire ikuspegiarekin bat ez datozen 
ñabarduretan). Bere planteamenduaren arabera, herritartasuna identitateen 
identitate moduko bat da, identitate edukitzaile bat, eduki espezifikorik gabea 
(edo, hobe esanda, eduki erabat objektibatua duena: eskubide eta betebehar 
multzo bat), zeinetan identitate subjektibo edo sekzional guztientzako lekua 
egongo litzatekeen. “Lotura identitarioak gaindituz” X-ren eta ez X-ren arteko 
lotura hori ahalbidetzen duen “elkartasun batez hitz egiteko lengoaia politiko 
bat” ere izango litzateke (Ibid.: 131).

Planteamendu ideologiko desberdin eta urrunetan oinarrituz bada ere, Chantal 
Mouffek ere herritartasunak “politeia demokratiko liberalaren printzipio etiko-
politikoek –hau da, askatasuna eta berdintasuna denontzat– gobernatutako 
«jokabide gramatika»” gisa duen potentzial biltzailea aldarrikatzen du (2018: 90). 
Chantal Mouffek berak eta Ernesto Laclauk landutako paradigma populistaren 
kontzeptualizazio ez sinpleari jarraituz, herritartasunak “baliokidetasun kate 
bat” sortzeko aukera emango luke, hau da, ezberdintasunek “identitatearekin 
kolapsatu” ordez aktibo izaten jarraituko duten erlazio bat, izan ere, “eskari 
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partikularrek kate horretan inskribatuta hartzen dute esanahia” (Mouffe, 2018: 
87-88).

Herritartasuna, kontzeptu lerratua, unibertsaltasun abstraktuz betea eta or-
dezkatzaileenetako bat izanik, aniztasunean batzeko espazio bat izan al daiteke? 

Denok ezagutzen dugu, ziur, izenburua besterik ez bada ere, liburu feminista 
ospetsuenetako hau: Virginia Woolf-en Gela bat norberarena. Norberaren gela 
autonomiaren oinarri gisa. Baina agian ez dakigu, edo ez dugu gogoratzen, 
autore horrek beste zerbaiti buruz ere hitz egiten duela: “baldin eta gela bat 
badu beretzat, […] eta urtean bostehun libera […], orduan uste dut garrantzi 
handiko gertakizun baten aurrean gaudela” (2013: 107); hau besterik ez da:

 Harritzekoa da aldartea zenbateraino aldatzen digun diru-sarrera 
finkoa izateak. Munduan ez dago neure bostehun liberak kenduko 
dizkidan indarrik. Niretzat dira betiko janaria, aterpea eta arropa. 
Eta horrekin ez dira lana eta nekea soilik amaitzen, gorrotoa eta 
mingostasuna ere bai. Ez dut gizonik gorrotatu beharrik; ezin dit minik 
eman. Ez dut gizonik losintxatu beharrik; ez du ezer niri eskaintzeko 
(Ibid.: 30).

Herritartasunak norberarentzako gela bat eta urtean bostehun libera eman 
behar dizkigu. Aitorpena eta birbanaketa. Desberdintasuna eta berdintasuna. 
Égaliberté, “berdintaskatasuna”, deitzen dio Étienne Balibarrek (2010). Politika 
publiko unibertsalista baina interaktiboak, ez ordezkatzaileak.
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Tratu berdintasuna, diskriminazio 
eza eta gorroto delituak
Jon-Mirena Landa Gorostiza
Zuzenbide Penaleko katedraduna
Giza Eskubideen eta Botere Publikoen Unesco Katedraren zuzendaria 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea*

Hitzaurrea
Ekarpen honen helburua Espainiako araudiak berdintasunaren eta diskriminazio 
ezaren arloan dituen berme normatibo nagusien ikuspegia ematea da, betiere, 
arreta gorroto delituetan jarrita. Horretarako, ezinbestekoa izango da, lehenik 
eta behin, erreferente normatibo konstituzional nagusiak aztertzea, bai eta 
nazioarteko estandarrak ere, mundu mailakoak zein Europakoak. Eskainitako 
ikuspegi global hori, baina, ez da zehatza izango; aitzitik, ikuspegi orokor bat 
ematea izango du helburu, besterik ez. Horretarako abiapuntua honako hipotesi 
hau izango da: aztertutako arloko araudiaren arazoa, oro har, ez da onarpen 
juridikoa, baizik eta, batetik, biktimak babesteko orduan eraginkorra den edo 
ez, eta, bestetik, politika kriminalarekin duen harreman gatazkatsua. Azken 
ikuspegi horretatik, orientabideak iradokiko dira diskriminazioaren aurkako 
zigor araudia ius puniendi delakoak zuzenbideko estatu sozial eta demokratiko 
batean bete behar duen ultima ratio funtziora egokitzeko.

2

* Ekarpen hau Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren (MICIN/FEDER EB) «Delitos de odio en España: 
retos pendientes» (Gorroto delituak Espainian: erronkak) B motako I+G+B proiektuaren (PID2020-
115320GB-100 erreferentzia) emaitza da, eta aipatu egitasmoaren finantzazioarekin egin da. 
Ikertzaile nagusia Jon-Mirena LANDA GOROSTIZA izan da, Zuzenbide Penaleko katedraduna eta 
Giza Eskubideen eta Botere Publikoen Unesco Katedraren zuzendaria Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU): http://www.katedraddhh.eus http://www.jmlanda.com.

http://www.katedraddhh.eus
http://www.jmlanda.com
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Berdintasun printzipioa, Konstituzioa eta 
nazioarteko estandarrak
Berdintasun printzipioa 1978ko Espainiako Konstituzioko 14. artikuluan jasota 
dago, honela zehazki:

«Espainiarrak berdinak dira legearen aurrean; debeku da, bada, inolako 
diskriminaziorik egitea jaiotza, arraza, sexua, erlijioa, pentsamoldea edo 
beste edozein tasun edo inguruabar pertsonal edo sozial dela eta».

Bene-benetako oinarrizko eskubidea da, babes arruntaren zein babes konstituzio-
nalaren prozedurek bereziki bermatzen eta babesten dutena (Espainiako Kons-
tituzioaren 53.2 artikulua), eta, nolanahi ere, zuzenean eska daitekeena aldez 
aurreko inolako garapen legegileren beharrik gabe (Balaguer, 2016).

Baina Espainiako Konstituzioaren 14. artikulutik harago, berdintasuna ordenamen-
du juridikoaren balio gorentzat onartuta dago Konstituzioan bertan, 1. artikuluan 
zehazki; horrenbestez, berdintasunaren birtualtasuna, sistema legal eta konstitu-
zional osora zabaldu behar da. Balio goren hori Espainiako Konstituzioaren 
9.2 artikuluak ere indartu eta osatzen du, honako hau ezartzen baitu:

«Botere publikoen egitekoa da bideak jartzea norbanakoen nahiz taldeen 
askatasuna eta berdintasuna bene-benetakoak izan daitezen; askatasun 
eta berdintasun xede hori galarazten edo osotara garatzea zailtzen duten 
oztopoak kentzea, eta herritar guztiei aukera egokia ematea bizitza 
politiko, ekonomiko, kultural eta sozialean parte hartzeko».

Legearen aurreko berdintasun formalari, hortaz, benetako berdintasun agindu 
substantibo bat gehitzen zaio, botere publikoei berdintasun hori herritar guztien-
gana modu eraginkorrean irits dadin zaintzeko betebeharra ezartzen diena.

Berdintasunaren eta diskriminazio ezaren printzipioa, berez, paradigma edo 
ardatz moduko bat da, giza eskubideen nazioarteko estandarrak errespetatzea 
oinarritzat duen gizarte antolaketako sistema legal orok euskarri izan behar 
duena. Giza eskubideen nazioarteko zuzenbidea nahiko diziplina modernoa eta 
gaztea da1, betiere, kontuan hartuta oinarriak Bigarren Mundu Gerrak ezarritako 

1 Jakina, giza eskubideen aurrekariak izan badaude ideia normatibo gisa, gogoeta filosofiko edo 
erlijiosorako oinarri gisa, edo humanismoaren pentsamendu latente gisa, guztiak ere zuzenbide 
naturalaren korronte historikoekin errazki lot daitezkeenak. Hemen, baina, noski, giza eskubideen 
nazioarteko zuzenbideari diziplina gisa zentzu juridiko hertsian ari zaio erreferentzia egiten (Smith, 
2022).
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kataklismoaren ondoren ezarri zituela, zehazki, 1945eko ekainaren 26an San 
Frantziskoko Gutuna onartuta Nazio Batuen Erakundea eratu zenean. Bi mundu 
gerrek eragindako hondamendia, bereziki munduko kontzientzian dramatikoki 
grabatutako holokaustoaren esperientzia, funtsezkoa izan zen idealki estatuen 
gainetik egongo zen, are, estatuen jarduna kontrolatuko zuen, arau-multzo bat 
sortzeko adostasuna sustatzeko; juridikoki lotesleak izan behar zuten arau horiek 
giza duintasunaren ideiaren zerbitzura egon behar zuten, eta gizaki guztien 
arteko eskubide berdintasuna izan behar zuten oinarri, gizaki izate hutsagatik 
pertsona guzti-guztiei zegozkien eskubide besterenezinak baitziren. Nazio, 
etnia, erlijio, sexu edo talde nortasuna ezartzeko beste irizpide batzuetatik 
harago gizaki guztiei eskubide unibertsalak aitortzeko ideia hori, Nazio Batuean 
Erakundearen sorkuntzan bertan dago2, bai eta ondoren sortutako benetako 
estandar eta betetze bermeetan ere (1948ko Giza Eskubideen Aldarrikapen 
Unibertsala, 1966ko Eskubide Ekonomikoen, Sozialen eta Kulturalen 
Nazioarteko Ituna, eta abar). Estatuak gizateriaren sektore zabalen suntsipen 
masibo eta sistematikoko makineriarik indartsuena, baita eskala industrialean 
ere, bihur zitezkeela tragikoki egiaztatu ondoren, estatuek eurek onartu zituzten 
estandar eta bermeok autokontroleko tresna gisa3.

Diziplina formal gisa sortu zenetik bertatik aldarrikatzen du giza eskubideen 
nazioarteko zuzenbideak berdintasuna lortzeko nahia, bai eta diskriminazioa 
debekatzekoa ere (ezabatu beharrekotzat jotako diskriminazio kausak zabaltzen 
joan dira ordutik). Horren erakusle, 1948ko Giza Eskubideen Aldarrikapen 
Unibertsalean, diskriminazioaren aurkako hasierako asmo bat islatzen da 
dagoeneko (Smith, 2009)4, ondoren nazioarteko hainbat tresnaren bidez 
garatzen joango dena, besteak beste, honako hauek: 1966ko abenduaren 16ko 

2 1945eko ekainaren 26ko San Frantziskoko Gutunaren hitzaurreak berak argi eta garbi adierazten du: 
«Guk, Nazio Batuetako herriok, gure bizitzetan zehar dagoeneko gizateria bi aldiz ezin adierazizko 
sufrimenduarekin kolpatu duen gerraren zigorretik etorkizuneko belaunaldiak babesteko asmoz, 
gizakiaren oinarrizko eskubideekiko fedea berresten dugu, gizakiaren duintasunean eta balioan, 
gizon eta emakumeen eta nazio handien eta txikien eskubide berdintasunean (…)».

3 Aldi berean, egoerak berak bultzatuta eta giza eskubideen nazioarteko zuzenbidearen osagarri 
gisa, nazioarteko zuzenbide penalak ere bultzada bat jaso zuen, Nurenberg eta Tokioko 
epaiketetan gauzatu zena gizateriaren aurkako krimenen definizio berriarekin eta ondoren 
etorri zen genozidio krimenaren sorrerarekin (Genozidio Krimena Prebenitzeko eta Zigortzeko 
Hitzarmena, Nazio Batuen Batzar Nagusiak 1948ko abenduaren 9an onartua. Estatuko Aldizkari 
Ofiziala, 34. zenbakia, 1969ko otsailaren 8koa). Nazioarteko zuzenbide penala eta giza eskubideen 
nazioarteko zuzenbidea neurri batean elkar estaltzen duten eta beste batean elkar informatzen 
duten diziplinak dira, betiere, ardatz hartuta estatuek egindako krimen izugarrien zigorgabetasuna 
saihesteko eta estatuen jarduna kontrolatzeko mekanismoak ezartzeko asmo unibertsala (Cassese, 
2013; Gil Gil y Maculan, 2019).

4 Ikus Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren hitzaurrea eta 2. artikulua: «Gizaki orori dagozkio 
Aldarrikapen honetan adierazitako eskubide eta askatasunak, eta ez da inor bereziko arraza, larru-
kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, politikako edo bestelako iritzia, sorterria edo gizarteko jatorria, 
ekonomia maila, jaiotza edo beste inolako gorabeheragatik. Ez zaio begiratuko, gainera, pertsona 
zein herrialde edo lurraldetakoa den; ezta hango politikari, legeei edo nazioarteko egoerari, nahiz 
eta herri hori burujabea izan, besteren zainpeko lurraldea, autonomiarik gabea edo nola halako 
burujabetasun mugak dituena».
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Eskubide ekonomikoen, sozialen eta kulturalen Nazioarteko Ituna; 1965eko 
abenduaren 21eko Arraza diskriminazio mota guztiak ezabatzeko Nazioarteko 
Konbentzioa; 1979ko abenduaren 18ko Emakumearen aurkako diskriminazio 
mota guztiak ezabatzeko Nazioarteko Konbentzioa; 1989ko azaroaren 20ko 
Haurren Eskubideen Nazioarteko Konbentzioa; 1990eko abenduaren 18ko 
Langile migratzaile guztien eta beren senitartekoen eskubideak babesteko 
Nazioarteko Konbentzioa5; eta 2006ko abenduaren 13ko Desgaitasunen bat 
duten pertsonen eskubideen Nazioarteko Konbentzioa6. 

Horrenbestez, berdintasun printzipioak eta diskriminazioaren debekuak bat 
egiten dute zuzenbidearen paradigma nagusi gisa, bai Espainiako Konstituzioan 
aitortuak direnean bai nazioarteko estandar unibertsaletan ere aintzat hartuak 
direnean. Hori bai, Europako esparruan, ezin da aipatu gabe utzi estandar horiek 
indartu eta zabaltzeko lan osagarri handia egin dutela bai Europar Batasunak7 
bai Europako Kontseiluak8.

Abiapuntua: berdintasun legea eta politika 
kriminala
Berdintasun printzipioak eta diskriminazioaren debekuak Konstituziotik harago 
doan ahalegina eskatzen dute, bai legala bai kolektiboei laguntzeko politika 
publikoen arloan, betiere, kolektibo bakoitzaren zirkunstantziak eta beharrak 
aintzat hartuta. Horregatik, giza eskubideak monitorizatzeko erakundeek behin 
eta berriz eskatu izan diote Espainiako Erresumari auzia behar bezala antolatzeko 

5 Europar Batasuneko herrialde bakar batek ere, ezta Espainiak ere, ez du Nazioarteko Konbentzio 
hau berretsi. Ikus Nazioarteko Konbentzioa ez berresteko arrazoien azterketa kritikoa, Espainiako 
kasuan oinarrituta egindakoa (Villan eta Faleh, 2022).

6 Bereizkeriaren aurkako xedapen transbertsalak dakartzaten (1966ko Ituna) eta/edo kolektibo jakin 
batzuen babesa areagotzen duten (emakumeak, “arraza” jakin bateko gizakiak, haurrak, langile 
migratzaileak, dibertsitate funtzionala duten pertsonak) nazioarteko tresna konbentzionalak baino 
ez ditugu aipatu, azterketa sakonetan sartzeko asmorik gabe. Ikuspegi orokor bat izateko ikus 
(Smith, 2009). 

7 Ez bakarrik berdintasuna eta diskriminazio eza egungo Europar Batasunaren sorkuntzaren 
jatorritik bertatik aintzat hartutako balioak direlako, baizik eta Europar Batasunaren Tratatuaren 
2. artikuluan eta Europar Batasunaren Oinarrizko Eskubideen Gutunean ere txertatuta daudelako 
(1. artikuluan bertan ez ezik, baita beste hainbatetan ere: 21, 22, 23, 26...). Ezinbestekoak dira, 
halaber, diskriminazioaren aurreko babesa sustatzera bideratutako zuzentarauak (2000/43/
CE Zuzentaraua, arraza edo jatorri etnikoari buruzkoa; 2000/78/CE Zuzentaraua, enpleguaren 
eta okupazioaren arloko tratu berdintasunari buruzkoa; 2006/54 Zuzentaraua, enpleguaren eta 
okupazioaren arloko gizonen eta emakumeen berdintasunari buruzkoa; eta abar, eta abar). 

8 Nahikoa da adieraztea Giza Eskubideen Europako Auzitegiak funtsezko jokabidea izan duela 
diskriminazioaren aurkako jarrerak sustatzen 1950eko Erromako Konbentzioaren 12. protokoloa 
onartu eta indarrean jarri zenetik (Santamaria eta Bolaño, 2021).
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araudi orokor bat onar zezala. Araudi hori orain dela oso gutxi hezurmamitu da 
legalki, zehazki, tratu berdintasuna eta diskriminazio eza bermatzeko uztailaren 
12ko 15/2022 Lege integralaren bidez9, hitzaurrean bertan honako asmo 
hau azaltzen duena: «Diskriminazioaren aurkako Espainiako zuzenbidearen 
oinarrizko definizioak jasotzen dituen gutxieneko komun normatiboa bihurtu 
nahi du Legeak, eta, aldi berean, dagokion oinarrizko bermeak jaso» (II. 
apartatua. Legearen justifikazioa)10.

Zioen azalpenak berak zuzen adierazten du egungo egoera normatiboan dagoeneko 
benetako erronka ez dela horrenbeste diskriminazioaren arazoa aitortzea, baizik 
eta biktimentzako benetako babes eraginkorra nola lortu zehaztea. Eta, hain 
zuzen ere, ikuspuntu horretatik aipatu behar da aspalditik ematen den disfuntzio 
handiago bat, politika kriminalari eta politika kriminalak berdintasuna babesteko 
eta diskriminazioa galarazteko eskaini beharreko lankidetzari eragiten diona, 
betiere, noski, zuzenbideko estatu sozial eta demokratikoarekin bat. Izan ere, 
askatasunak nagusi diren estatu batean, esku-hartze penalak fragmentariotasun 
eta ultima ratio funtzioa bete behar du. Hau da, oinarrizko ondasunak (oinarrizko 
eskubideak) sakrifikatzeko aukerari dagokionez bide penalak duen kostua hain da 
handia balizko zigor bat jaso dezaketen herritarrentzat (larriena askatasuna edo 
beste eskubide batzuk galtzea), non, jokabide bat kriminalizatu behar den erabaki 
aurretik, azpian den arazo edo gatazka beste esku-hartze edo politika publiko 
batzuen bidez konpon daitekeen aztertzea beharrezkoa den. Horrenbestez, 
hezkuntza arloko politika egoki bat, babes zibileko, laneko eta administrazioko 
araudiarekin batera uztartuta, berdintasuna bermatzeko eta, hala badagokio, 
jokabide diskriminatzaileak zigortzeko nahikoa denean, ez litzateke zuzenbide 
penalera jo behar. Hain neketsuak ez diren eta antzeko eraginkortasuna duten 
alternatibak daudenean, esku-hartze penalaren alde egiteak legitimotasuna 
galtzen du; are, ez du inolako zentzurik. Ius puniendi delakoa, beraz, ez litzateke 
berdintasuna babesteko eta diskriminazioak zigortzeko inolako ñabardurarik 
gabe erabili behar. Fokua askoz gehiago doitu eta esku-hartze penala duten 
garrantziagatik babesa merezi izatera hel daitezkeen ondasun juridiko 
jakinetarako gorde beharko litzateke; are, objektiboaren angelua are gehiago 
doituta, esku-hartze penal hori beharrezkoa den neurrian soilik erabili beharko 
litzateke, hau da, ez ondasun horien aurkako eraso guztiei aurre egiteko, baizik 
eta, soilik eraso larrienei. Paradigmatikoki, medikuntzaren adibidea erabili ohi da 
aipatutakoa azaltzeko: kirurgia saihestuta gaixotasunari eraginkortasunez aurre 
egiteko aukera baldin badago, beti izango da hobe bestelako esku-hartze mediko 
edo prebentibo baten alde egitea.

9 Estatuko Aldizkari Ofiziala, 167. zenbakia, 2022ko uztailaren 13koa. 2022ko uztailaren 14tik dago 
indarrean, azken xedapenetatik hamargarrenaren arabera.

10 Behin araudi orokorra ezarrita, arau sektorialak bultzatu behar dira, adibidez, Transen benetako 
berdintasun eraginkorrerako eta LGTBI pertsonen eskubideak bermatzeko Legea, gaur egun 
Gorte Nagusietan proiektu-fasean dagoena (DIPUTATUEN KONGRESUA, XIV. Legealdia, A saila: 
Lege Proiektuak, 2022ko abenduaren 20a, 113-5 zenbakia), edo dagoeneko onartuta dagoen 
martxoaren 22ko Emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako 3/2007 Lege Organikoa.
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Gorroto delituak: lehen hurbilketa
Gorroto delituen gaia zurrunbilo terminologiko bete-betean murgilduta dago, 
eta, kontzeptu bakoitza hurbileko beste batzuetatik bereizteko zehatz-mehatz 
definitu behar dela uste baldin bada, era argian ez ezik gatazkarik ez sortzeko 
moduan baita, arazoa konpontzea ez da batere erraza izango (Landa, 2000). 
Izendapenen pluraltasuna etengabe hazten ari da: gorroto delituak, antirrazistak, 
antixenofoboak, antidiskriminatzaileak, berdintasun printzipioaren babesleak, 
aurreiritzi delituak, motibazio politiko, ideologiko edo erlijiosoko delituak... 
Azken batean, eztabaida amaiezin batean murgiltzera garamatza auziak, 
kolektiboak nola izendatu erabakitzeko asmoz adibidez: zaurgarriak edo ez 
zaurgarriak, gutxiengoan edo gehiengoan dauden kolektiboak... Zalantzarik 
ez dago, baina, garrantzi handiagoko edo txikiagoko erasoen helburu diren 
kolektiboez ari garela, eta, modu korrelatiboan, kolektibo horiek babesteko 
neurri juridiko-penalak hedatzen dituzten arauak hautatzeaz. 

Ekarpen labur honen helburutik erabat kanpo dago terminologia arloko anabasa 
behin betiko konpontzen saiatzea. Asmoa askoz apalagoa da: hasieratik 
erreferentzia terminologiko batzuk argi eta garbi adieraztea zigor eremuan 
arazorik gabe identifikatu ahal izan dadin zer kolektibo aipatzen ari garen. 
Azken batean, helburu operatibo hutsa besterik ez duen proposamena da. 
Horregatik, bi plano bereiziko ditugu: helburu dugun erreferentziazko kolektibo 
bakoitzaren deskripzio zorrotza eta babes penala. Geroko zehaztapenik ezean, 
babes penalaren arloan, izen generiko, orohartzaile eta funtsean baliokide 
gisa, honako termino hauek erabiliko dira: «gorroto delitu» (hate crime), 
«delitu antidiskriminatzaile», «berdintasun printzipioa babesten duen delitu» 
edo «aurreiritzi delitu» (bias crime). Babes penalaren planoak, ikusiko den 
bezala, arau penal guzti-guztiei egiten die erreferentzia, arauon bertsio zabalak 
zein zorrotzak onartuz. Bigarren planoak, bestalde, zer talderi egiten diogun 
erreferentzia argitu nahi du (erasoaren helburu izan den eta babes beharrean 
den taldea izan daiteke, edo, aitzitik, erasoa abiatu duen taldea). 

Bigarren plano horretan, bokazio argigarri eta pedagogikoa hartuta, helburu 
taldeen hiru multzo bereiz daitezke funtsean11. Lehen multzoak talde etnikoei 
egiten die erreferentzia, zentzu zabalean; hau da, elementu biologikoetan 
(adibidez, azalaren kolorea), historikoetan, kulturaletan, linguistikoetan, 
identitarioetan eta/edo jatorri nazionalean (estatua izan edo ez) oinarrituta 
eraikitako taldeak. Paradigmatikoki, talde horiek mendetako fenomenoak 
ere hartzen dituzte barnean, adibidez, antisemitismoa eta ijitoen kontrako 

11 Ameriketako Estatu Batuetan izandako bilakaera terminologikoan inspiratuta dago, Hate Crime 
Statistics Act 28 U.S.C. § 534 legean zehazki. Legeak agindutako datu bilketaren emaitza honako 
helbide honetan kontsulta daiteke (egindako azken sarrera 2022ko abenduaren 27koa da): 

 https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2015/resource-pages/abouthatecrime_final.

https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2015/resource-pages/abouthatecrime_final
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arrazakeria12. Gorroto delituen jatorrian talde etniko jakinen aurkako 
diskriminazioa dagoela esan daiteke; hala, taldeotako kideak adierazpen 
xenofoboen helburu bilakatzen dira, proiektatzen den fobia gizakion ustezko 
“arrazaren” edo/eta jatorri nazionalaren aurka egituratzen delarik. Azken batean, 
“arrotz” gisa hartutakoa, taldeotako kideek partekatutako ezaugarri etnikoak 
dira, talde kontzientziak, historia komunak edo, kasu askotan, baita erlijioak, 
sinesmenek edo/eta ideologiak ere definitzen dituztenak. Horrenbestez, hasiera 
batean talde “etnikoa” definitzen duen ezaugarri nagusia jatorri nazionala bada 
ere, badira bestelako bereizgarriak ere, batzuetan era argian mugatu ere ezin 
daitezkeenak, erlijioa, sinesmenak edo, are, ideologiarekin lotuta daudenak ere. 
Azken kasu horretan, gainera, motibazio politikoko delinkuentziarekin lotura 
bistakoa da zenbait kasutan, eta, horrek, muturreko egoeretan, gorroto delituak 
mugatzeko ere arazoak sor ditzake, ohiko delinkuentziaren edo delinkuentzia 
antolatutik harago doazen makrokriminalitate dinamikak daudenean adibidez, 
terrorismoan edo baita nazioarteko zuzenbide penaleko krimen handietan 
ere isla izan dezaketenak (genozidioa, gizateriaren aurkako krimenak, gerra 
krimenak edo erasoko krimenak).

Bigarren multzo batean, diskriminazioaren helburu diren taldeak sexuaren 
inguruan ere eraiki daitezke. Legegileak sexua aipatzen du, baina baita 
orientazio sexuala eta identitate sexuala ere. Are, berriki, genero-arrazoiak 
ere berariaz jaso ditu13. Horrek guztiak, sexuaren proiekzio batean, edozein 
dela ere, abiatutako eraikuntza sozial bat oinarri duten kolektiboei egiten 
die erreferentzia. Horrenbestez, gizarte harremanen planoan sartzen gara 
bete-betean (desberdintasuneko harremanak, patriarkatuak eragindakoak, 
LGTB, LGTBI edo LGTBQ+ kolektiboen tratu diskriminaziokoak...), ardatz 
etnikotik argiki bereiz badaiteke ere, diskriminazioaren aurkako politiken eta 
politika horien alderdi juridiko-penalaren aterki orokorraren azpian dagoen 
planoa halaber. Sexuaren inguruan eraikitako bigarren multzo honek, berezko 
dinamika soziologiko bat adierazten du, genero indarkeria deiturikoarekiko 
tentsioan definitzen dena (besteak beste, 1995eko Zigor Kodearen 153. eta 
173. artikuluak).

Diskriminazioaren helburu diren taldeen azken multzo bat ere geratzen da 
(“azken” aipamen horrek inolako gutxiespenik ekarri gabe, noski), eraikuntza 
sozialeko hainbat elementutan oinarrituta definitutako “beste kolektibo 

12 Zigor Kodearen 22.4 eta 510. artikuluetan identifikatuta daude dagoeneko biak uztailaren 12ko 
6/2022 Lege Organikoaren ostean. Bertan, berariaz aipatzen da ijitoen kontrako arrazakeria, ijitoak 
talde espezifiko gisa hartuta. Aipamen hori antisemitismoaren aipamen espezifikoari gehitu zaio, 
aurretik ere jasota baitzegoen juduen aurkako arrazakeria. Bide batez, hori bai, nabarmentzekoa 
da ijitoen kontrako arrazakeriaren aipamena dela diskriminazioaren aurkako beste arau batzuetara 
eraman, adibidez, Zigor Kodearen 511., 512. edo 314. artikuluetara.

13 Errepikakorra eta nahasgarria den aipamena izaten da sarri. Zigor Kodearen 22.4 artikuluan, 
adibidez, honako hauek aipatzen dira elkarren segidan: «(…) sexua (…), sexu orientazio edo 
identitatea edo generoa, genero arrazoiak (…)».
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sozial batzuk” hartzen dituena, adibidez, familia egoera edo estatusa, 
adina, gaixotasun jakin bat izatea, desgaitasuna/dibertsitate funtzionala 
izatea, baldintza sozial jakin bat partekatzea (gizarte bazterketa, aporofobia, 
etxegabetasuna, pobrezia, lanbidea...). Aipatutako talde horiek guztiek babes 
juridiko-penalaren arloan aitorpen homogeneoa ez badute ere, multzo berean 
sartu ditugu14.

Behin erasoen helburu diren taldeak zehaztuta, erronka ikaragarria da 
kolektibo horiek babestera bideratutako arau penal espezifikoak zeintzuk diren 
mugatzea. Izan ere, legegileak ez du auzia kontzientzia orohartzaile argiarekin 
heldu, baizik eta askotariko esku-hartze ildoekin, une historiko ezberdinetan 
eta, are, baita helburu politiko-kriminal bat baino gehiagorekin ere. Adibidez, 
genero indarkeriaren kasuan, esku-hartze penala ez da legegintza mailan 
arrazakeriaren aurkako, xenofobiaren aurkako edo diskriminazioaren aurkako 
politika penalarekin koordinatuta planifikatu; terrorismoaren aurkako borroka 
penalaren edo nazioarteko krimenen zigorraren kasuan, noski, are gutxiago 
koordinatu da planifikazioa. Baina kontua ez da soilik legegileak presaz eta 
oinarri gehiegi gabe arau legalak bultzatu dituen uneetan ez dituela gutxien-
gutxienik esku-hartze penaleko lerro ezberdinak kontuan izan auziari koherentzia 
emateko, baizik eta ez esku-hartze penal horiek diseinatu aurretik ez ostean 
ere ez dela diskriminazioaren aurkako politika argirik izan arlo penaletik kanpo. 
Horren erakusle, aurreratu dugun bezala, auziari buruzko lehen lege orokorra 
orain dela oso denbora gutxi onartutakoa da (15/2022 Legea, uztailaren 12koa, 
tratu berdintasuna eta diskriminazio eza bermatzekoa).

Gauzak horrela, erraz uler daiteke aztertzen ari garen auziko araudi penala 
benetan zein den jakiteko gaur egun oraindik ere nagusi den nahasmena, baita 
esparru juridiko espezializatuenetan ere. Azken batean, araudia zergatik eta zer 
helbururekin bultzatzen zen behar bezain argi ez zegoenez, araudiak izugarri 
zabala izatera jo du, diskriminazioaren aurkako politika orokor bat izan behar 
zena ia diskriminazioaren aurkako politika “kriminaleko” programa sinboliko 
batekin ordezkatuz. Arriskua bistakoa da: estatu sozial baten berezko esku-
hartze eredua, askatasunak nagusi diren edozein estatutan intrusiboa eta 
onartezina den esku-hartze penaleko eredu batekin itotzea. Izan ere, araudi 
penalaren arloan “maximoa” lortu nahi denean, arriskua bikoitza bilakatzen 

14 Kontuan izan, adibidez, 8/2021 Lege Organikoak aparofobia inguruabar astungarri generiko 
bezala (Zigor Kodearen 22.4 artikulua) aintzat hartu aurretik, azaroaren 9ko Auzitegi Gorenaren 
1160/2006 Epaiak espresuki baztertu zuela pobreen aurkako gorrotoaren helburu direnak babestu 
beharreko kolektibo gisa kontsideratzea inguruabar jakin bat partekatzeagatik; edo, Zigor Kodearen 
170.1 artikuluan lanbide-taldeak aipatzean, mehatxu kolektiboa deskribatzean, «(...)  populazio, 
talde etniko, kultural edo erlijioso, kolektibo sozial edo profesional edo beste edozein pertsona 
talde beldurtzea (...)» aipatzen dela. Zigor Kodearen 314. artikuluan, bestalde, langileen legezko 
ordezkaritza edo ordezkaritza sindikala, enpresako beste langile batzuekiko ahaidetasuna, 
hizkuntza ofizialen erabilera... bezalako arrazoiak aipatzen dira, Zigor Kodearen 510., 511. edo 
512. artikuluetan adibidez agertzen ez direnak. Horrenbestez, esan daiteke diskriminazioaren 
aurka ekiteko bokazioa duten arau penalen artean homogeneotasun sistemakorik ez dagoela.
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da: araudiaren zabaltasunak eragile juridikoei atzera eginaraztea esku ez 
hartzea eta zigorgabetasuna bultzatuz15; edo, aitzitik, arau penala arazoaren 
benetako funtsarekin zerikusia ez duten egoeretan erabiltzeko aukera irekitzea 
debekuetatik aske izan beharko liratekeen askatasun guneak sakrifikatuz.

Araudiaren egungo egoera: proposamen bat
Duela bi hamarkada eta erdi baino gehiago onartu zen oraindik ere indarrean 
den 1995eko Zigor Kodea, «espezifikoki» xenofobiaren aurkakoa zen araudi 
penala16 –are gehiago, diskriminazioaren aurkako babesa eta berdintasun 
printzipioa zituen helburu–. Bada, hasieratik bertatik izan zuen aurrekaririk 
gabeko zabalkuntza. Orduan agertu ziren17 figura penal garrantzitsuenak, eta, 
zerrenda luzea bada ere, bat edo beste aipatuko ditugu: arrazoi arrazista, 
etniko, ideologiko, diskriminatzaile eta abarrengatik «edozein» delitu egitea 
zigortzen duen astungarri generikoa (Zigor Kodearen 22.4 artikulua); antzeko 
arrazoiengandik diskriminazioa, gorrotoa edo indarkeria probokatzea –gaur 
egun dagoeneko bultzatzea edo sustatzea– zigortzera bideratutako arau bat 
(Zigor Kodearen 510. artikulua); oinarri diskriminatzaileko arrazoiengatik 

15 Aipatutakoa gertatu zen 1995ean Zigor Kodearen 510. artikulua onartu eta gero: auzitegiek gutxiegi 
erabiltzera jo zuten, eta, ondorioz, jurisprudentzia ez zen behar bezala garatu (Landa, 2012).

16 Espainiako Errege Akademiaren arabera (23. edizioa, online), xenofobia atzerritarreko fobia da, hau 
da, neurriz gaineko gorroto edo arbuioa. Azterlan honen esparruan, berriz, «xenofobia» terminoa 
erabilita egingo zaio erreferentzia ezaugarri edo faktore etniko irudizko zein errealak (azalaren 
kolorea, kultura, erlijioa, historia, ohiturak...) tarteko bereizitako taldeen aurkako iritzi negatiboa 
agertzen duen edozein fenomeno soziali. Edonola ere, azterlan honek «arrazakeria» terminoaren 
unibertso kontzeptualetik ihes egiteko nahi argia du. Izan ere, «arraza» terminoarekin zer ulertu 
behar den mugatzeak ageriko zailtasunak ez ezik, kutsadura ideologikoko arrisku nabarmena 
ere baitakar, gizakien artean ustezko “arraza” ezberdinen arteko bereizketa egiteak ez baitu 
inolako oinarri zientifikorik (Yudell et al., 2016; Landa, 2000). Ildo beretik doa Arrazakeriaren eta 
Intolerantziaren Aurkako Europako Batzordeak (ECRI) gorroto diskurtsoen aurkako borrokarekin 
lotuta egindako 15. politika orokorreko gomendioa, 2015eko abenduaren 8an onartu zena. Bertan, 
“race” (arraza) hitza komatxo artean jartzen da, honako hau argudiatuz:

«Gizaki guztiak espezie berekoak direnez, ECRIk arraza ezberdinen existentzia defendatzen 
duten teoriak baztertzen ditu. Hala ere, gomendio honetan, ECRIk ‘arraza’ terminoa erabiltzen 
du, eskuarki eta oker beste arraza batekotzat hartzen diren pertsonak testu honek ematen 
duen babesaren mende geratzen direla bermatzeko». (3. or.)

 Era berean, aipatu gomendiok honela definitzen du «xenofobia» terminoa bere glosarioan: 
«(…) beste herrialde edo kultura batzuetako pertsonen aurkako aurreiritzia, gorrotoa edo 
beldurra». (16. or.)

17 Egia esan, 1995eko Zigor Kodea onartu aurretik ere, Genozidio delituen apologia tipifikatzen 
duen maiatzaren 11ko 4/1995 Lege Organikoak (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 113. zenbakia, 
1995eko maiatzaren 12koa), aztertzen ari garen arloko programa politiko-kriminalaren funtsezko 
zertzeladak aurreratu zituen, hori bai, neurrian. Izan ere, soilik propaganda delituak (“probokazio” 
delitua eta genozidioaren “apologia” delitua) eta pertsonen eta ondarearen aurkako delituetarako 
aurreikusitako astungarri generiko bat tipikatu zituen. Astungarri generiko hori, gainera, “arrazan” 
(semitak barne), etnian, nazioan, ideologian, erlijioan eta sinesmenetan ardaztutako taldeen 
babesera mugatuta zegoen esklusiboki (Landa, 2001).
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zerbitzu publikoan edo jarduera profesionaletan prestazioak ukatzen dituzten 
jokabideak zigortzeko arauak (Zigor Kodearen 511. eta 512. artikuluak); edo 
lan arloko diskriminazio larria zigortzeko arau espezifikoa (Zigor Kodearen 
314. artikulua)18.

1/2015 Lege Organikoaren eskutik gauzatutako Zigor Kodearen erreforma 
tarteko19, aztertutako arau zentraletako bat nabarmen aldatu da: Zigor Kodearen 
510. artikulua20. Zigor Kodearen 510. artikulua aldatu eta Zigor Kodean 510 
bis artikulua sartzea (pertsona juridikoen erantzukizuna) ez da 1/2015 Lege 
Organikoak gorroto delituetan edo diskriminazioaren aurkako delituetan 
egindako aldaketa bakarra21, baina bai garrantzitsuena. Izan ere, batetik, 
aztertzen ari garen arloko arau guztien funtsezko figura bat da, eta, bestetik, 
edukiaren funts literalean egindako aldaketak benetan nabarmenak dira.

Espainiako legerian gaur egungo xenofobiaren eta diskriminazioaren aurkako 
politika kriminala abian jarri zenetik dagoeneko hogeita bost urte baino 
gehiago igaro badira ere, talde berrien aipamen espezifikoak gehitzen dituzten 
erreformak bata bestearen atzetik heltzen dira oraindik22; ez hori bakarrik, 
legeria interpretatzeko orduan ere aniztasuna da nagusi oraindik. Horrenbestez, 
ezer baino lehen, premiazkoa da jarrera argi bat hartu eta zenbait zehaztasun 

18 Zigor Kodean 1995ean sartuko arau multzoaren gaineko hurbilketa eta balorazioa egiteko, 
funtsezkoa da Laurenzoren (1996) obra, baita Bernal (1998), Borja (1999), Landa (2000, 2001), 
García (2004) eta Díaz eta Garcíaren (2007) monografiak ere.

19 1/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, Zigor Kodearen azaroaren 23ko 10/1995 Lege 
Organikoa aldatzen duena (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 77. zenbakia, 2015eko martxoaren 31koa). 
Egitasmoaren proiektu fasetik bertatik azaleratutako funtsezko arazoen berri ematen duen ondo 
oinarritutako azterketa kritiko bat kontsultatzeko, ikus Alastuey (2014).

20 Bernalek (2014) egindako azterlan iradokitzaileak, arauaren zentraltasuna azpimarratzen du 
gizarte multikulturaletako babes ereduentzat duen funtzionaltasunaren ikuspegitik.

21 Zigor Kodearen 22.4, 511. edo 512. artikuluak bezalako beste arau batzuetan, aldaketak 
terminologikoak izan ziren gehiago, babestutako kolektiboak behar bezala deskribatzeko 
egindakoak kasu (adibidez, «genero arrazoien» aipamena sartu zen). Egokitzapen hori, bide 
batez, ez zen egin antzeko beste tipo penal batzuetan, hala nola laneko diskriminazioaren delitua 
(Zigor Kodearen 314. artikulua) edo zilegi ez den elkarketarena (Zigor Kodearen 515.4 artikulua). 
Zigor osagarri berriak ere sartu ziren Zigor Penalean, irakaskuntzaren, kirolaren eta aisialdiaren 
esparruko hezkuntza lanbideak egiteko desgaikuntza berezia kasu (Zigor Kodearen 511. eta 512. 
artikuluak). Zigor Kodearen aurreko 607.2 artikulua, berriz, desagertu eta 510. artikulu berrian 
sartu zen.

22 1/2015 Lege Organikoaren eskutik egindako Zigor Kodearen 510. artikuluaren aldaketa sakonaz 
gain, beste zenbait aldaketa ere egin dira 1995eko Zigor Kodea onartu zenetik, bereziki 22.4 
artikuluaren astungarri generikoarekin lotuta. Zehazki, babestu beharreko kolektiboei buruzko 
erreferentziak argitu eta/edo zabaldu dira: hala, 5/2010 Lege Organikoak sexu identitateari eta 
desgaitasunari buruzko erreferentziak sartu zituen; 1/2015 Lego Organikoak, genero arrazoiei 
buruzko erreferentziak; 8/2021 Lege Organikoak, adinari, aporofobiari, gizarte bazterketari 
eta genero identitateari buruzko erreferentziak, bai eta asoziazioari buruzkoak ere («kontuan 
hartu gabe baldintza edo inguruabar horiek benetan ematen diren jokabidearen helburu den 
pertsonarengan»); eta, azkenik, 6/2022 Lege Organikoak, ijitoen kontrako arrazakeriari buruzko 
aipamena.
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kontzeptual, terminologiko eta sistematiko egitea gorroto delituez ari garenean 
zehatz-mehatz identifika dezagun zer arauri buruz ari garen.

Horrenbestez, zentzu hertsienean, gorroto delitutzat soilik honako hauek 
har litezke: Zigor Kodearen 510. artikuluan (eta Zigor Kodearen 510 bis eta 
515.4 artikulu korrelatiboetan) jasotako –hau da, kriminalizatutako– gorroto 
diskurtsoaren debeku penalei erreferentzia egiten dieten delituak eta Zigor 
Kodearen 22.4 artikuluko astungarria oinarrizko delitu tipoei aplikatzearen 
ondoriozko gorroto delituak –ekintzazkoak– . Laburbilduz: hitzezko gorroto 
delituak (hate speech kriminalizatua) eta ekintzazko gorroto delituak (hate 
crime stricto sensu). Horrek, funtsean, Europar Batasunaren 2008ko Esparru 
Erabakian zehaztutako programa politiko-kriminala islatzen du; izan ere, estatu 
kideek araudian delituak egitera bultzatzea bezalako figura penalak sartzea 
aurreikusten da bertan, are baita motibazio arrazista eta xenofoboa astungarri 
izatea ere23. Horrek, jakina, fokutik kanpo uzten ditu arau astundu batzuk, 
adibidez sekretuak aurkitu eta ezagutaraztea (Zigor Kodearen 197.5 artikulua), 
mehatxu kolektiboaren modalitateak (Zigor Kodearen 170. artikulua) eta tortura 
diskriminatzailearen delituaren modalitateak (Zigor Kodearen 174. artikulua). Era 
berean, ez ditu kontuan hartzen gorroto delituak era zabalagoan kontsideratuz 
gero aintzat hartu beharreko beste hainbat arau, adibidez diskriminazio 
egintzen debeku penalak (Zigor Kodearen 511., 512. eta 314. artikuluak) edo 
nazioarteko zigor zuzenbidean jasotako delituak, besteak beste, genozidioa 
(Zigor Kodearen 607. artikulua), gizateriaren aurkako krimenak (Zigor 
Kodearen 607 bis artikulua) edo zenbait gerrako krimen (Zigor Kodearen 
611.6. artikulua). Hori bai, gorroto delituak era zabalagoan ulertuz gero in 
extenso zerrenda askoz ere luzeagoa izango litzateke: erlijio sentimenduen 
aurkako delituak (Zigor Kodearen 522. artikulua eta hurrengoak); klonazioa 
edo “arraza” hautatzera bideratutako beste prozedura batzuk erabilita gizaki 
berdinak sortzeko manipulazio genetikoa (Zigor Kodearen 160.3 artikulua); 
edo baita profil mugatuko arauak ere, adibidez terrorismoari buruzkoak (Zigor 
Kodearen 571. artikulua eta hurrengoak) edo genero indarkeriari buruzkoak, 
esporadikoa zein ohikoa (Zigor Kodearen 153.2 eta 173.2 artikuluak). Azkenik, 
jurisprudentzia sortu duten hainbat erabakitan, arau jeneralistak ere erabili 
izan dira gorroto erasoen, xenofoboen eta/edo diskriminatzaileen aurkako 

23 Europako Kontseiluaren 2008/913/JAI Esparru Erabakia, 2008ko azaroaren 28koa, zuzenbide 
penalaren bidez arrazakeriaren eta xenofobiaren modu eta adierazpen jakin batzuen aurka 
borrokatzeari buruzkoa. Ikus, halaber, Zuzenbide penalaren bidez arrazakeria eta xenofobia modu 
eta adierazpen jakin batzuen aurka borrokatzeari buruzko Europako Kontseiluaren 2008/913/JAI 
Esparru Erabakiaren aplikazioaren inguruan Europako Batzordeak Europako Parlamentuari egindako 
txostena. Bruselan 2014ko urtarrilaren 27an datatutako txostenaren erreferentzia COM(2014) 27 
final da, eta, azken sarrera 2017ko abenduaren 29koa bada ere, hasiera batean behintzat, online 
dago eskuragarri (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0
027&from=ES). Bada, txostenaren 2. orrialdean, Esparru Erabakiaren politika kriminaleko ildoak 
honela laburbiltzen dira: «(…) ikuspegi penal komuna definitzen du arrazakeria eta xenofobia modu 
jakin batzuetarako, bereziki bi delitu motari dagokienez, oro har arraza eta xenofobian oinarritutako 
gorroto diskurtsoak eta gorrotoak eragindako delituak bezala ezagutzen direnak».

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0027&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0027&from=ES
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borrokan, babes osagarri edo funtzional gisa. Aipatutakoaren adibide dira 
honako delitu hauek zigortzen dituzten arauak: tratu laidogarriaren delitua 
(Zigor Kodearen 173.1 artikulua); eskubide zibikoen eragozpenaren delitua 
(Zigor Kodearen 542. artikulua) edo ordena publikoaren aurkako zenbait (Zigor 
Kodearen 557. artikulua eta hurrengoak).

Gure proposamenak, laburbilduz, bereizi egiten ditu egindako erreferentzia 
guztiak barne hartzen dituen gorroto delituen ikuspegi zabala eta ikuspegi 
zorrotza, Zigor Kodeak 510. artikuluan araututako delituak egitera bultzatzearen 
delitura eta Zigor Kodearen 22.4 artikuluan araututako delitu arrunten astun-
garrira mugatzen dena.

Gorroto delituak eta nazioarteko 
estandarrak
Espainiako legerian, horrenbestez, dagoeneko adierazi ditugun bi tresna 
nagusi daude aurreikusita gorroto delituen inguruan: hitzezko delituak (hate 
speech kriminalizatua: Zigor Kodearen 510. artikulua) eta kolektibo jakinen 
aurka gauzatzen direnean astuntzen diren delitu arruntak (delitu astunduak: 
ekintzazko gorroto delituak: hate crime zentzu hertsian: Zigor Kodearen 
22.4. artikulua). Jatorrian, Europan nagusi zen esku-hartze penaleko eredua 
probokazio delituekin lotutako jokabideak zigortzera mugatzen zen batez 
ere, delituak astuntzeko joera common law eredua nagusi den herrialdeetan 
ohikoagoa zen bitartean, bereziki Ameriketako Estatu Batuetan. Hala eta guztiz 
ere, XX. mendearen 90eko hamarkadatik aurrera gauzak aldatu egin direla 
dirudi. Horrenbestez, XXI. mendean bete-betean sartuta gauden honetan, 
ez dirudi dagoeneko gorrotoaren aurkako eredu politiko-kriminalen gaineko 
eztabaidaren funtsa delituak egitera bultzatzen duten hitzezko jokabideen 
kriminalizazioaren (eredu europarra) eta ekintzazko gorroto delitu astunduen 
(eredu estatubatuarra) arteko oposizioa denik. Izan ere, delituak astuntzeko 
formula de facto nagusitu da eta guztiz ohikoa da jada Mendebalde osoan. 
Horrenbestez, auzi politiko-kriminalaren 90eko hamarkadako egoerak bilakaera 
nabaria izan du, eta gorrotoaren aurkako borrokaren zentraltasuna mekanismo 
legegile astungarrietara igaro da, gaur egun Atlantikoaren bi aldeetan ohikoak 
izatera igaro direnak (Landa, 2020).

Adierazitakoak, noski, koordenatu berriak eskatzen ditu gorroto diskurtsoak 
kriminalizatzeko eredu legegileen eztabaidari ekiteko. Izan ere, eztabaida ez da 
inolaz ere unibertsala, Ameriketako Estatu Batuetan garrantzia oso mugatua 
baitute gorroto diskurtsoak kriminalizatzeko eredu legegileek. Horrenbestez, 
Europako politika-kriminalaren lerro erregional huts bezala geratzen da, eta, 



Tratu berdintasuna, diskriminazio eza eta gorroto delituak 43

gainera, eztabaidaren erdigunean dago oraindik babestu beharreko eremua 
bera ere –zabalagoa edo estuagoa izan behar ote den–. Beste hitz batzuekin 
esanda: gorroto diskurtsoak kriminalizatzea de iure nazioarteko estandarra 
izan arren (batez ere 1965eko Arraza diskriminazio mota guztiak ezabatzeko 
Nazioarteko Konbentzioaren bultzadari esker [Landa, 2000]), de facto bigarren 
maila batean geratu da zigorrak astuntzeko formulekin alderatuta. Ez hori 
bakarrik, gorroto diskurtsoa kriminalizatzeak dituen mugei buruzko eztabaidak 
pil-pilean jarraitzen du, ordenamendu penalean zer puntutaraino sartu behar 
den modu murriztailean ez baitago batere argi, adierazpen askatasuna kolpatu 
eta are suntsitzeko aukera beti baitako mahai gainean. Ikusteke dago, eta horixe 
da egun eztabaidaren gakoa, gorrotoa bultzatzearen delitua eta bere aldaera 
guztiak (ukatzea, justifikatzea, genozidioa edo nazioarteko beste krimen 
batzuk banalizatzea, eta abar24) aurrerantzean ere tipo penala erabat zabaltzea 
ekarriko duten elementu murriztaileekin eraikitzearen alde egiten den edo ez 
(bake publikoari eragitea, jokabide batek izaera iraingarria, mehatxatzailea edo 
abusuzkoa izatea, eta abar25). Egia da egon badagoela kriminalizatu beharreko 
gorrotoa bultzatzearen jokabidearen definizio estandar bat, Rabateko Ekintza 
Planaren inguruan eratutakoa, de iure unibertsalki finkatu dena. Estandar horrek 
hiru puntu nagusi ditu: gorrotoa bultzatzeko jokabidea nahita egindakoa izan 
behar da (bat); jokabide diskriminatzaile, bortitz edo baliokideak gauzatzeko 
arriskua berehalakoa izan behar da (bi); eta balorazioa testuinguruaren araberako 
faktoreak aintzat hartuta eginda behar da (Landa, 2020). Horrenbestez, esan 
daiteke funtsezko hiru puntutan finkatutako erreferentziazko estandar bat egon 
badagoela debekua edukiz hornitzeko. Baina, estandarrak estandar, zalantzarik 
ez dago estatuek maniobratzeko duten tartea oso zabala dela. Alde horretatik, 
Ameriketako Estatu Batuek tarte hori ezer ez egiteko baliatzen duten bitartean, 
badirudi Europan kontrako joera nagusitzen ari dela: juridikoki eta penalki 
debekatu beharreko jokabideak progresiboki zabaltzea, egoerak gainezka 
egiteraino zabaldu ere –Arrazakeriaren eta Intolerantziaren Aurkako Europako 
Batzordeak (ECRI) gorroto diskurtsoen aurkako borrokarekin lotuta egindako 
15. politika orokorreko gomendioa–.

24 2008ko Esparru Erabakiaren 1. artikuluko 1. apartatuko c) eta d) letretan aditzera emandako 
estandarraren ildotik: 

 «c) Nazioarteko Zigor Gortearen Estatutuaren 6., 7. eta 8. artikuluetan definitutako genozidio 
krimenen, gizateriaren aurkako krimenen eta gerra krimenen apologia publikoa, ukapena edo ageri-
ageriko tribializazioa, arraza, kolore, erlijio, jatorri nazional edo etnikoaren arabera definitutako 
pertsona talde baten edo talde horretako kide baten aurka zuzendutakoa, jokabideek talde 
horren edo talde horretako kide baten aurkako indarkeria edo gorrotoa bultza dezaketenean; 
d) 1945eko abuztuaren 8ko Londresko Erabakiari atxikitako Nazioarteko Auzitegi Militarraren 
Estatutuaren 6. artikuluan definitutako krimenen apologia publikoa, ukapena edo ageri-
ageriko tribializazioa, arraza, kolore, erlijio, jatorri nazional edo etnikoaren arabera definitutako 
pertsona talde baten edo talde horretako kide baten aurka zuzendutakoa, jokabideek talde horren 
edo talde horretako kide baten aurkako indarkeria edo gorrotoa bultza dezaketenean».

25 2008ko Esparru Erabakiak 1. artikuluko 2. apartatuan aditzera emandako estandarraren ildotik: 
«1. apartatuan xedatutakoaren ondorioetarako, estatu kideek ordena publikoa aztoratu dezaketen 
edo mehatxagarriak, abusuzkoak edo iraingarriak izan daitezkeen jokabideak soilik zigortzea 
erabaki dezakete».
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Beste eztabaida nagusi bat ere badago oraindik ere mahai gainean: zentzu 
hertsian gorroto delitutzat hartzen direnak (hate crime) zein kriminalizatutako 
gorroto diskurtsoak (hate speech) zer puntutaraino zabaldu behar diren 
jatorrizko ardatz etnikotik beste kolektibo batzuetara. Ameriketako Estatu 
Batuetako bilakaerak berak ere eman ditu urratsak norabide horretan, eta, 
horren erakusle, esku-hartze federaleko ildoetan sexualitatearekin lotutako 
kolektiboen eta beste zenbait kolektiboren babesa sartzen joan da progresiboki, 
hasiera batean Gorroto Delituen Estatistika Legearen (Hate Crime Statistics Act) 
xede ziren kolektibo etnikoen nukleotik harago joanda (Landa, 2020).

Europan, oraindik ere kolektibo etnikoak babestera bideratuta daude Europar 
Batasuneko estandar esanguratsuenak, baina agerikoa da nukleo hori zabaltzen 
ari dela pixkanaka eta erlijioaren, sexualitatearekin, desgaitasunarekin, 
adinarekin eta beste lotutako taldeetara ere heltzen ari dela. Egia da estandar 
unibertsalak gutxieneko estandarrak baino ez direla, juridikoki eragina izateko 
gaitasun mugatua dutela, eta, horren erakusle, Europako estatuek ezarritako 
gutxieneko betebeharren hedapenean eta transposizioan harago joateko aukera 
izan badutela; are, horrela egin dute zenbaitek26. Hori horrela, xenofobiaren 
aurkako legediaren joera espantsionista nabarmena izan da zalantzarik gabe 
Europan ere, eta, Ameriketako Estatu Batuetan gertatu bezala, babesa kolektibo 
etnikoetatik sexualitatearekin lotutako kolektiboetara zabaldu da, baita, neurri 
handiagoan edo txikiagoan, zaurgarriak diren beste kolektibo batzuetara 
ere. Hori bai, Ameriketako Estatu Batuetan bezala, Europar Batasunean ere 
erkidego mailako estandarrek, zeresanik ez unibertsalek, termino juridiko 
hertsian aztertuta oraindik ere errealitate “neurritsu” bat adierazten dute, 
“erditzeko minak” erakusten dituen errealitate bat, edo, metaforarekin jarraituz, 
tokiko legeria instrumentu legalen eta babestu beharreko kolektiboen kopuruan 
zabaltzean –era ez homogeneoan zabaldu ere– eragiten dituen “hazi-minak”.

Laburbilduz, badirudi gorrotoaren aurkako eredu penal legegileen auziaren 
gaineko eztabaidan, behin betiko igaro garela hitzezko gorroto delituetan (hate 

26 Azterlan honetan ez dago zehatz-mehatz jorratzerik 2008ko Erabaki Esparruaren transposizioa 
nolakoa izan den Europar Batasuneko estatu kideetako bakoitzaren legedian, aldiz, izandako joera 
legegileen ikuspegi orokor bat emateko aukera badago labur-labur. Horretarako, 2018ko azaroko 
honako dokumentu honetara jotzea gomendatzen da: Guidance note on the practical application 
of Council Framework Decision 2008/913/JHA on combating certain forms and expressions 
of racism and xenophobia by means of criminal law EU High Level Group on combating racism, 
xenophobia and other forms of intolerance. Dokumentua honako esteka honetan dago eskuragarri 
oso-osorik (azken sarrera 2022ko abenduaren 29koa da): https://ec.europa.eu/newsroom/just/
item-detail.cfm?item_id=51025. Bada, ingelesez dagoen dokumentuaren 5. orrialdean, honako 
hau adierazten da hitzez hitz: «Framework Decision leaves Member States free to include in their 
national legislation other protected characteristics; so that in the majority of the Member States 
national legislation variably includes a number of other protected characteristics such as sexual 
orientation, gender identity, disability, sex/gender, social status (…)». Ikus, halaber, honako 
herrialde hauetako legerien gaineko azalpen eguneratuak: Alemania (Garro, 2018; Rostalski, 
2018), Austria (Sautner, 2018), Frantzia (Gogorza, 2018) eta Erresuma Batua (Bakalis, 2018).

https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51025
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51025
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speech kriminalizatua) edo astungarrietan (hate crime) ardaztutako proposamen 
monista alternatiboen arteko borrokatik, biak kontuan hartzen dituzten eta 
gero eta kolektibo gehiagotara zabaltzeko joera duten proposamenetara, 
bai behintzat Europan (Ameriketako Estatu Batuetan errezeloz begiratzen 
zaio oraindik gorroto diskurtsoak kriminalizatzeari). Eta hori, de iure baino de 
facto gehiago, giza eskubideen nazioarteko estandarra gorroto diskurtsoen 
kriminalizazio “neurritsu” eta murriztaile batean gauzatzen ari baita unibertsalki, 
talde etnikoen inguruan egituratuta dagoena gainera.

Eztabaidak eztabaida, Europan bereziki, esan daiteke nazioarteko betebeharren 
eta giza eskubideen nazioarteko zuzenbideko estandarren aipatze errituala ez 
dagoela gehiegitan benetako edukiarekin lotuta; aitzitik, kriminalizazioaren 
hedapen boluntarista hutserako erabiltzen da, neurririk gabe erabili ere, edota, 
are okerragoa dena, legitimoa ez den kriminalizazioaren gehiegizko zabalkundea 
bultzatzeko.

Horiek horrela, behin joera globalen ezaugarriak azalduta, azken atal batean, 
Espainiako ereduarekin alderaketa egingo dugu.

Ondorio gisa: Espainiako eredua 
nazioarteko egoerarekin alderatuta
Duela dagoeneko hogei urte baino gehiago aurreratu bezala27, 1995eko Zigor 
Kodearen onarpenarekin, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako eredu politiko-
kriminal sui generis bitxia ezarri zen Espainian hasieratik bertatik, zabalkunde 
maximorako joera aurreikusten zuena. Legegilea ia bi hamarkada “aurreratu” 
zen Europa mailako zirkulu juridikoan politika legegileak izandako bilakaerara, 
azterlan honetan adierazi den bezala, lehian zeuden figura penal nagusiak 
bereganatzen amaitu duen bilakaera: kriminalizatutako hitzezko gorroto delituak 
(hate speech) eta gorroto delituak zentzu hertsian (hate crime). Pentsa, 1995ean 
dagoeneko, Espainiako ereduak “hitzezko” gorroto delituak sartu zituen Zigor 
Kodean 510. artikuluaren eskutik, bai eta, erantzukizun kriminala astuntzen zuen 
inguruabar generiko bat baliatuta, egitate jakinek astundutako delituak ere (Zigor 
Kodearen 22.4. artikulua). Baina ez hori bakarrik: berezitasuna ez zen ereduen 
metaketaren aldeko apustu irmoa egitera mugatu. Aitzitik, hasiera-hasieratik, 
genozidioaren “apologiaren” figura penala modu espezifikoan idaztearen alde 
egin zen (dagoeneko indargabetutako Zigor Kodearen 607.2 artikulua, orain Zigor 
Kodearen 510. artikuluan txertatuta dagoena), baita diskriminazioaren aurkako 

27 Ikus bere garaian egindako karakterizazioa (Landa, 2002), baita prozesu legegilearekin lotura 
zehatza aztertzen duen azterketa ere (Landa, 2001).
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tipo espezifikoak txertatzearen alde ere (prestazioak ukatzea Zigor Kodearen 
511. eta 512. artikuluetan eta laneko diskriminazioa 314. artikuluan). Hori guztia 
gutxi ez, eta elkarketa arrazista kriminalizatzeko eredu bat (Zigor Kodearen 
515.4 artikulua) eta kolektibo jakinen babesa zabaltzea helburu zuten beste 
zenbait tipo penal kualifikatu edo objektiboki interpretagarri ere sartu ziren Zigor 
Kodean (161.2, 170.1, 197.5, 607, 611 eta beste hainbat artikuluren bitartez).

Figura penalen ugaritzea, gainera, ikuspegi oso zabaleko babes eremu 
potentzial batek hedatzen zuen, babestu beharreko kolektiboak erreferente 
etnikotik askoz harago zabaltzeko hautua egin baitzen. Itzulinguruka ibili gabe, 
erlijioa, sinesmenak edo ideologia erreferentetzat zuten taldeak jasotzen ziren, 
baita sexualitatearekin, gaixotasunekin, desgaitasunekin... lotutakoak ere. 
Horregatik, bere garaian, Espainiak bide sui generis propioa jarraitzen zuela 
esan daiteke, «zabalkunde maximoko eredu politiko-kriminal europarra» bezala 
bataiatu zitekeena (Landa, 2002). Tipo penalen eredu objektiboa gehiago 
identifikatzen zen diskriminazioaren aurkako eta berdintasun printzipioaren 
babeseko in toto politika penal batekin, arrazismoaren edo xenofobiaren 
aurkako politika penal batekin baino.

Zigor Kodea onartu ondorengo aldaketek, gainera, eredua sendotu baino ez 
dute egin. Izan ere, aldaketek tipo penalak eta babestu beharreko kolektiboak 
are gehiago zabaldu dituzte. Ziur asko, oro har hartuta, aldaketak “txikiagoak” 
izan dira, funtsean ez baitute 1995ean sortutako “eraikina” aldatu, ezta 
“eraikinaren” diskriminazioaren aurkako orientazioa ere. Batzuek pentsa 
dezakete horrek Espainia etorkizuna aurreikusteko eta hasieratik esku-hartze 
tresna egokiak prestatzeko gai izan zela frogatzen duela. Beste bat da, ordea, 
gure balorazioa (Landa, 2021a; Landa, 2021b).

Izan ere, azterketa honetan azaldutakotik honako hau ondoriozta daiteke: 
nazioarteko estandarrak aipatzen baditu ere, Espainiako eredu politiko-
kriminalak hasiera-hasieratik modu erradikalean gainditu ditu estandar horiek, 
are, jokoan dauden eskubideen oreka bera ere albo batera utzi du. Nazioarteko 
estandarrek eta estandar horien bilakaerak, ordea, agerian uzten dute 
gorrotoaren aurkako borroka fenomeno dinamikoa dela, tresna biziak eskatzen 
dituela, herrialde bakoitzaren errealitatera egokitzen diren interpretazio 
teologikoak aintzat hartuta egokituko direnak. Legeak ez dira abstraktuan 
egin behar, gorrotoaren benetako mapa eta enpirikoki egiazta daitezkeen 
eraso joeretan oinarrituta baizik28. Arrazakeriaren eta xenofobiaren kontrako 
borroka bezalako gai garrantzitsu baten inguruko adostasunak pausoz pauso 
joatea eskatzen du, horrek bakarrik bermatzen baitu egindako pausoak etxean 
ez ezik mundu globalizatu honetan ezinbestekoa den nazioarteko mailan ere 

28 Ikus eguneratutako eta geroko erreferentziak sartu dituzten azken datuak, bai Euskal Autonomia 
Erkidegoan, bai Espainian, bai alderaketa eginda (Landa, 2018); eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
aldizkako azken txostena (Landa eta Garro, 2022).
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eraginkorrak izatea. 1965eko Konbentzioak eta 1966ko Itunak lehen oinarriak 
ezarri zituztenetik, 50 urte baino gehiago igaro behar izan dira legitimoki 
kriminalizatu beharreko gorroto diskurtsoaren zatia zein den zehazteko 
nolabaiteko adostasun estandar bat lortzeko. Era berean, xenofobiaren aurkako 
esku-hartzearen ikuspegi holistiko baten beharra ere finkatzen ari da29, bai bide 
ez-juridikoen bidez (hezkuntza arlokoak, sozialak, politikoak...), bai askotariko 
bide juridikoen bidez (zibila, lanekoa, administratiboa... eta penala). Lehenik 
eta behin, diskriminazioaren aurkako politika orokor bat ezarri behar da, ez 
penala, eta, ondoren, horren aplikazioaren gainean baloratu behar da zuzenbide 
penalaren ultima ratio-a, dosi zehatz, beharrezko eta ezinbestekoa zein den.

Espainiak, hasieratik, zuzenbide penalaren azken ratio-a prima ratio bihurtu 
zuen, diskriminazioaren aurkako politika penal bat izango balitz bezala. 
Distortsio horrek diskriminazioaren aurkako eraikina bere osotasunean 
mehatxatzen du, eta, barkatuko didazue, baina, gazteleraz esaten den bezala, 
«euliak kanoikadaz hiltzeko» estrategia batera garamatza.

Aztertzen ari garen auzian zuzenbide penalaren hedapenaren aurka predikatzea 
haizearen kontra joatearen pareko da. Kolektibo kaltetuenen militantzia 
eta inplikazio ulergarriak auziaren osagai emozionala hauspotzen du, eta, 
azkenerako, badirudi zuzenbide penala indartzearen aurka egitea konbikzio 
kontua dela gehiago arrazoiarena baino. Arrazoiak, baina, konbikzioari uko 
egiteko beharrik gabe, politika kriminal neurritsu baten alde egitea gomendatzen 
du, baita eraginkortasun arrazoiak tarteko ere. Gorrotoa bultzatzearen 
jokabidearen definizio estandar “indartsu” eta zehatz batean oinarritzeko 
besteko neurritsua (Rabateko kanona)30; diskriminazioaren helburu diren 
taldeak zeintzuk diren zehazteko orduan neurritsua; figura penaletan neurritsua; 
arlo penalean neurritsua, unibertsalki kristalizatutako estandarrek zehazten 
duten bezala; Europar Batasunean nagusitzen ari diren korronte politiko-
kriminalekiko zuhurra, bereziki, Arrazakeriaren eta Intolerantziaren Aurkako 
Europako Batzordeak (ECRI) gorroto diskurtsoen aurkako borrokarekin lotuta 
egindako 15. politika orokorreko gomendioak dakarren noraeza aintzat hartuta. 
Eta hori guztia diskriminazioaren aurkako politika ez-penala oinarri hartuta; 
izan ere, tratu berdintasuna eta diskriminazio eza bermatzekoa uztailaren 12ko 
15/2022 Legea onartu berri da, eta, oraindik ere, zentzuzko hedapen baten 
zain dago.

29  Ildo beretik jo du Elosegui Itxasok (Elosegui, 2017), baina, araudi berri baten beharra baino, 
araudia aplikatzeko moduak gehiago nabarmenduz.

30 Ikus, halaber, gorrotoa bultzatzearen jokabidearen gainean Rabateko Ekintza Planean jasotakoaren 
antzeko eredua planteatzen duen Beneschen eredua, denboran aldi berean egindakoa (Benesch, 
2021; Landa, 2012).
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3
EAEko eta EBko aniztasunaren 
inguruko pertzepzioei eta jarrerei 
buruzko azterketa konparatiboa 
Arkaitz Fullaondo Elordui-Zapaterietxe 
Julia Shershneva Zastavnaia
Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia

Sarrera
Gizarte desberdinkeria gaur egungo gizarteen ezaugarri nagusietako bat 
da. Desberdintasunaren kontzeptuari estuki lotuta dago. Desberdintasunak 
eskubide eta aukeren eskuragarritasuna eta onarpena desberdinak izatea 
eragiten duenean, desberdinkeria gizarte arazo bihurtzen da. Ildo horretan, 
desberdinkeriaren ikusmoldea bera aldatuz joan da, hainbat pertsonak eta 
taldek ezaugarri jakin batzuk izateagatik dituzten oztopoak eta ekitaterik ezak 
sozialki aitortu diren neurrian. Historikoki, desberdinkeriaren kontzeptua batez 
ere eremu sozioekonomikoan erabili izan da, klase sozialen egiturarekin eta 
gizarte estratifikazioarekin lotuta. Hala ere, azken hamarkadetan, jatorriak, 
etniak, desgaitasunak, sinesmen erlijiosoek, sexu identitate eta orientazioak, 
desgaitasunak eta adinak definitu dute desberdinkeria. Diskriminazioaren 
eragile izan daitezkeen pertsonen ezaugarri horiek gure gizarteetan aukera 
desberdinkeria sortzen dute.

Askotariko faktoreek eragiten dituzte desberdinkeria prozesuak, besteak beste, 
herritarrek ezaugarri eta desberdintasun horien inguruan dituzten pertzepzio 
eta jarrerek. Bestela esanda, gizarteak aniztasunaren aurrean duen jarrerak 
desberdinkeria prozesuetan eragiten du. Ildo horretan, kapitulu honetan 
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euskal gizarteak desberdinkeria sortzen duten askotariko ezaugarri horien 
inguruan zer pertzepzio eta jarrera dituen aztertu nahi dugu, nazioarteko 
ikuspegi konparatibo batetik, Europar Batasuna osatzen duten herrialdeekin 
eta Espainiako Estatuarekin berarekin alderatuz. 

Horretarako, lan honetan honako hiru inkesta hauen emaitzak alderatuko 
ditugu: Eurobarometro berezia, 493. zk.: Diskriminazioa EBn, 2019. urtekoa 
(Europar Batasuna, 2019), Europako Batzordeak egina; Neurtu 2021: Sexu 
eta genero aniztasunarekiko pertzepzioak eta jarrerak (Ikuspegi, 2022); eta, 
Neurtu 2022: Ijitoekiko pertzepzioak eta jarrerak (Ikuspegi, 2023) –azken 
biak Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiak eginak–. Hiru inkesta 
horietako galdera batzuk berdinak edo oso antzekoak dira. Horri esker, 
azterketa konparatiboa eginez, euskal gizartea Europar Batasuneko gainerako 
herrialdeekin alderatuta jarrera eta pertzepzio horiei dagokienez nola kokatzen 
den ikus dezakegu. 

Jarraian egingo dugun emaitzen azterketa deskripziozko metodologia kuanti-
tatibo batean oinarritzen da eta bi atal handitan antolatuta dago. Lehenengoan, 
diskriminazioak gizartean duen hedapenari buruzko gizarte pertzepzioa 
aztertuko dugu. Bigarren atalean, pertzepzioak eta jarrerak aztertuko ditugu, 
desberdinkeriaren ardatz diren ezaugarrien arabera, hau da, sexu orientazioa 
eta identitatea, jatorri kultural eta etnikoa, desgaitasuna, sinesmen erlijiosoak 
eta adina. 

Desberdinkeriaren ardatzen inguruko 
pertzepzioak eta jarrerak 
Diskriminazioak gizartean duen hedapenaren inguruko 
pertzepzioa
Sarreran adierazi dugun bezala, desberdintasunak eskubide eta aukeren arloan 
desabantaila bat sortzen duenean, hau da, diskriminazio egoerekin lotzen denean, 
gizarte desberdinkeria arazo bihurtzen da. Hain zuzen ere, diskriminazioa da 
gizarte desberdinkeria sortzen duten faktore nagusietako bat (Bradley, 2021). 
Desberdinkeria hori bi motatako elementuek sor dezakete: batetik, egiturazkoek 
(arau esparruak, legeak, segregazioa, etab.); eta, bestetik, elementu mikroek 
edo indibidualek, hots, pertsonen jarrerekin eta pertzepzioarekin zerikusia 
duten elementuek, edo, diskriminazio errealitate zuzen edo zeharkakoen sorleku 
diren erakundeen beren jarrerekin eta pertzepzioarekin zerikusia dutenek. Ildo 
horretan, diskriminazioak desberdinkerian nola eragin dezakeen aztertzeko, 
gizartea diskriminazio hori gizartean hedatuta dagoela edo ez zenbateraino 
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1. grafikoa. Gizarteak askotariko alderdiek eragindako diskriminazioaren hedapenaz duen 
pertzepzioa (oso hedatua edo nahiko hedatua, %-tan), EAEko 2022ko eta EBko eta Espainiako 

2019ko datuetan oinarrituz 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina 

jabetzen den edo hautematen duen jakin behar da. Jakina denez, diskriminazioari 
buruzko pertzepzioa ez da estatikoa, errealitate dinamikoa baizik; gizarte jakin 
baten bilakaera sozialaren, kulturalaren eta balioen araberakoa da. Gizarteak 
kolektibo edo talde jakin baten diskriminazioaren inguruan duen kontzientziazio 
eta sentsibilizazio mailak kolektibo horrek jasaten duen diskriminazio mailaren 
pertzepzioa baldintzatzen du. 

Ildo horretan, hala 2019ko Eurobarometroari nola Neurtu 2022 inkestari esker, 
Europar Batasuneko eta Euskadiko biztanleek askotariko arrazoiekin lotutako 
diskriminazioaren hedapen mailari buruz duten pertzepzioa ezagutu dezakegu. 
1. grafikoan ikus dezakegunez, Euskal Autonomia Erkidegoko (aurrerantzean, 
EAE) herritarren ustez honako hauek dira diskriminazioaren eragile nagusiak: 
ijitoa izatea (%  66), jatorri etnikoa (%  49), azalaren kolorea (%  46) eta 
transexuala edo transgeneroa izatea (% 43). Diskriminazioarekin gutxien lotzen 
dituzten alderdiak honako hauek dira: adina (% 18), sinesmen erlijiosoak (% 20) 
eta desgaitasuna (% 23). Tartean, berriz, honako hauek daude: sexu orientazioa 
(% 28), intersexuala izatea (% 29) eta generoa (% 34).

Euskal gizartearen pertzepzioa Europar Batasuneko eta Espainiako Estatuko 
biztanleriaren pertzepzioarekin alderatuz, antzekotasun eta desberdintasun 
aipagarri batzuk agertzen dira. Antzekotasunetatik hasita, hiruretan hautematen 
da gizartean diskriminatuen dagoen taldea ijito herria dela. Era berean, hiruretan 
hautematen da jatorri etnikoak, azalaren koloreak, transexuala edo transgeneroa 
izateak eta intersexuala izateak diskriminazioa eragiten dutela, nahiz eta hiruren 
artean desberdintasun batzuk izan. Aitzitik, EAEko gizartearen eta Europar 
Batasuneko eta Espainiako gizartearen arteko desberdintasun nagusiak sexu 
orientazioagatiko, adinagatiko, sinesmen erlijiosoengatiko eta desgaitasuna-
gatiko diskriminazioaren ingurukoak dira. Kasu horietan, diskriminazioa hedatuta 
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dagoela uste duten euskal herritarrak gutxiengoa dira (% 18 eta % 28 artean); 
Europar Batasuneko eta Espainiako gizarteetan, aldiz, pertzepzioa nabarmen 
handiagoa da (% 39 eta % 54 artean).

1. taulan, euskal gizartean diskriminazioaren hedapenaren inguruan dagoen 
pertzepzioaren eta Europako herrialdeetakoaren arteko konparazioa ikusten 
dugu. Oro har, ikusten dugunez, EAEn gutxiengoak du diskriminazioa existi-
tzearen pertzepzioa; taulan agertzen diren hamar arrazoien artean, ijitoa 
izatearen arrazoian bakarrik kokatzen da EAE herrialdeen lehen kuartilean, 
Grezia, Suedia, Italia, Frantzia, Finlandia, Hungaria eta Irlandarekin batera, eta 
EBko kopuru osoaren gainetik. 

1. taula. 1EBko herrialdeen2 eta EAEren sailkapena, askotariko arrazoiek eragindako 
diskriminazioak gizartean duen hedapenaren inguruko pertzepzioaren arabera (oso hedatuta edo 

nahiko hedatuta, %tan), EAEko 2022ko eta EBko 2019ko datuetan oinarrituz 

Sailkapena Jatorri 
etnikoa

Azalaren 
kolorea

Ijitoa 
izatea

Sexu  
orientazioa 

Heldue-
gitzat edo 
gazteegi-

tzat jotzea

Sinesmen 
erlijiosoak

Desgai-
tasuna

Transexuala 
edo transge-

neroa
Generoa Inter-

sexuala

1. K.

1 NL 76 FR 80 EL 82 FR 73 FR 54 FR 69 FR 63 IT 66 FR 52 IT 58
2 FR 74 BE 74 SE 82 PT 71 PT 52 BE 65 PT 58 PT 59 RO 44 PT 55
3 BE 71 NL 71 IT 79 EL 70 EL 50 DK 61 EL 53 ES 58 BE 43 EL 54
4 SE 70 IT 69 FR 77 IT 69 RO 49 SE 56 BE 51 EL 57 IT 39 CY 52
5 DK 67 FI 65 FI 73 CY 67 BE 46 EL 50 IT 50 FR 57 SE 39 ES 47
6 PT 67 SE 63 HU 72 NL 60 IT 46 NL 50 RO 50 SE 57 PT 37 FR 43
7 IT 66 AT 61 EAE 66 BE 57 LT 45 IT 48 NL 47 CY 54 ES 36 AT 43
8 FI 65 PT 61 IE 65 ES 54 NL 44 CY 48 CY 46 NL 54 AT 36 BE 40

2. K.

9 EL 64 CY 60 ES 65 EB 53 SE 42 EB 47 HU 45 IE 50 EB 35 EB 39
10 EB 59 EB 59 BE 62 HR 52 HU 41 AT 47 AT 45 BE 49 EL 34 IE 39
11 D-W 58 MT 59 CZ 62 LT 50 EB 40 D-W 43 SE 45 EB 48 CY 34 HR 37
12 AT 58 D-W 58 DK 62 PL 49 CZ 40 DE 43 EB 44 AT 48 EAE 34 MT 37
13 CY 57 HU 58 PT 62 IE 48 ES 40 RO 43 IE 41 FI 45 HU 33 PL 35
14 DE 55 DE 57 EB 61 SI 47 CY 40 IE 42 FI 40 EAE 43 NL 33 NL 34
15 IE 54 IE 56 CY 61 HU 46 LV 40 PT 41 ES 39 MT 42 IE 32 SE 34
16 ES 54 EL 56 RO 60 AT 46 IE 37 ES 40 HR 38 PL 42 HR 32 RO 33

3. K.

17 HU 52 DK 55 SI 57 RO 45 HR 37 HR 40 LV 37 SI 40 EE 27 SI 33
18 MT 51 ES 55 AT 54 FI 42 AT 37 D-E 39 LT 37 DK 39 CZ 26 FI 32
19 EAE 49 D-E 50 D-W 53 SE 42 FI 37 MT 37 BG 34 HR 38 SI 26 EAE 29
20 D-E 47 CZ 47 HR 53 DK 41 EE 35 SI 33 CZ 34 LT 36 MT 25 LT 28
21 RO 44 EAE 46 DE 52 MT 38 SI 32 HU 31 EE 32 HU 34 D-W 24 HU 27
22 HR 41 RO 42 D-E 48 D-W 37 MT 28 PL 29 SI 31 RO 34 DE 23 D-W 26
23 CZ 38 PL 41 LT 48 DE 36 PL 26 FI 29 DK 30 D-W 32 FI 23 CZ 24
24 SI 38 EE 36 NL 47 CZ 34 BG 25 LU 25 D-W 30 DE 31 LU 22 DE 24

4. K.

25 EE 35 LU 34 LU 43 D-E 34 DK 25 CZ 24 DE 29 D-E 27 DK 21 DK 23
26 PL 34 SI 32 SK 41 EE 34 LU 23 BG 20 MT 29 EE 24 LT 21 D-E 23
27 LU 31 HR 31 PL 40 LV 30 SK 22 EAE 20 D-E 28 BG 23 LV 20 BG 22
28 BG 29 SK 29 BG 38 BG 29 DE 20 EE 17 PL 28 CZ 23 PL 20 SK 19
29 LV 25 BG 26 LV 35 EAE 28 D-E 20 LT 15 EAE 23 LU 23 D-E 17 LV 17
30 SK 24 LT 23 MT 35 LU 27 D-W 19 SK 13 SK 21 LV 20 SK 17 LU 17
31 LT 18 LV 22 EE 23 SK 25 EAE 18 LV 12 LU 19 SK 20 BG 16 EE 16

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina 

1 Sailkapen hau kuartiletan antolatuta dago. Herrialdeak lau talde berdinetan taldekatzeko aukera ematen diguten kokapen 
neurriak dira kuartilak. Sailkapen honen arabera, 1.K.-ean kokatzen diren herrialdeak sailkapenaren goiko aldean daude, 
2.K.-ean kokatzen direnak erdialdetik gora, 3.K.-ean kokatzen direnak erdialderik behera eta 4.K.-ean daudenak behealdean.

2 Ikus 1. eranskinean dagoen herrialdeen nomenklatura. Herrialdeen banakapenean, Eurobarometroak Mendebaldeko 
Alemania (D-W) eta Ekialdeko Alemania (D-E) bereizita ere jasotzen ditu.
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Aitzitik, galderetan aipatzen diren hamar diskriminazio eragileetatik zazpitan, 
EAE diskriminazio pertzepzio txikiena duten herrialdeen artean dago, bereziki 
sexu orientazioari, adinari, sinesmen erlijiosoei eta desgaitasunari dagokienez. 

Ildo horretan, azpimarratzekoa da diskriminazioaren pertzepzioak ez duela 
zertan harreman zuzenik izan jasaten den diskriminazio errealarekin; gizarteak 
diskriminazioaren biktima izan daitezkeen talde sozial eta kolektiboen 
errealitateekin duen kontzientziazio eta sentsibilizazio mailarekin du zerikusia. 

Sexu eta genero aniztasunaren inguruko pertzepzioak eta 
jarrerak
Pertsona batek askotariko inguruneekin gizarte harremanak eta elkarrekintzak 
baldin baditu, horrek bereak ez bezalako ezaugarriak dituzten beste pertsona 
edo kolektibo batzuekiko duen pertzepzioan eragin dezake. Alderantzizkoa 
ere gerta daiteke, hau da, pertsona batek kolektibo edo gizarte talde jakin 
batzuen inguruan duen pertzepzio edo jarrerak kolektibo edo gizarte talde 
horiekin gizarte harremanak eta elkarrekintzak izatearen inguruko jarreran 
eragin dezake. Gizarte harremanak izateak hainbat errealitate zuzenean 
hobeto ezagutzea dakar, eta, horri esker, errealitate horiei buruzko informazio 
gehiago edukitzea. Ildo horretan, LGTBI kolektiboaren kasuan, gizarte horretan 
pertsonek beren sexu orientazioa eta genero identitatea libreki adierazteko 
duten askatasun mailaren eraginpean ere badago gizarte elkarrekintza maila. 

2. taulan, lagun edo ezagun LGTBIak dituztela dioten biztanleen ehunekoa 
ikusten dugu. Emaitzek erakusten dutenez, aztertutako hiru testuinguruetan 
–EB, EAE eta Espainiako Estatua– lesbiana, gay edo bisexualekin harreman 
handiagoa dago pertsona transgeneroekin edo transexualekin baino. 

2. taula. Lagun edo ezagun LGTBIak dituzten pertsonak (%-tan)3 

EAE EB Espainia 

Lesbianak, gayak, bisexualak 77 49 68 

Transgeneroak edo transexualak 29 12 21 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina

3 Neurtu 2022 inkestaren kasuan, ezagun edo lagun kopuruari buruz galdetu da eta agertzen den 
emaitza “gutxi, nahiko” eta “asko” erantzun duten pertsonen batura da. Eurobarometroaren 
kasuan, galdera dikotomikoa da eta Bai erantzun duten pertsonen ehunekoa agertzen da. 
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Lurraldekako konparazioak adierazten digunez, euskal gizarteak du harreman 
maila handiena (herritarren % 77k lagun edo ezagun lesbiana, gay edo 
bisexualak dituzte eta % 29k transgenero edo transexualak)4, ondoren espainiar 
gizarteak (% 68 eta % 21, hurrenez hurren) eta, azkenik, Europar Batasunekoak 
(% 49 eta % 12). Harreman mailan alde handia dagoela erakusten dute datu 
horiek; batez ere EAEko eta Espainiako errealitateen eta Europakoaren artean. 
LGTBI kolektiboak EBko zenbait herrialdetan duen onarpen maila txikia da 
alde handi horren azalpenetako bat. Faktore horrek pertsona horiek beren sexu 
orientazioa eta genero identitatea askatasunez adierazteko duten askatasun 
maila baldintzatzen du5, baita pertsonek kolektibo horrekiko duten jarrera ere. 

Bestalde, lagun edo ezagun LGTBIak edukitzeak kolektibo horretako pertso-
nekiko onarpen maila baldintza badezake, eta, era berean, sexu eta genero 
aniztasunarekiko onarpen mailak LGTBI pertsonekiko elkarrekintza eta 
harremana baldintzatu baditzake, agian pertsona batek kolektibo horrekiko 
duen irekitasuna ondoen neurtzen duen item-a honako hau da: seme edo alaba 
batek lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgenero edo intersexual batekin 
harreman sentimental bat izateak pertsona horri eragingo liokeen erosotasun 
mailari buruzko galdera. Galdera horri esker, sexu orientazio edo genero 
identitate desberdineko pertsonekiko irekitasun maila zein den jakin dezakegu, 
ez baita dimentsio sozial bat, baizik eta eremu intimoa, pertsonala eta familiarra. 

2. grafikoa. Seme-alaba batek gay, lesbiana, bisexual, transexual eta 
transgenero edo intersexual batekin harreman sentimental bat izatearekiko 
erosotasun maila (batezbesteko puntuazioa, 1etik 10erako eskala), EAEko 

2022ko eta EB eta Espainiako 2019ko datuetan oinarrituz6 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina 

4  Baliteke galdera motaren lerrabideak erantzun maila horretan eragina eduki izana.
5  Europako herrialdeek arlo horretan duten onarpen mailari eta politikei buruzko informazio gehiago 

nahi izanez gero, kontsultatu Rainbow Index 2022, ILGA EUROPEk egindako indizea: 
 https://www.ilga-europe.org/report/rainbow-europe-2022/ 
6 Eskala horretan, “1” zenbakiak “erabat deseroso” sentituko litzatekeela esan nahi du; “10” 

zenbakiak, berriz, “erabat eroso” sentituko litzatekeela.
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Galdera honen emaitzek lau errealitate aipagarri erakusten dituzte (2. grafikoa). 
Lehenengoa, alde handiak dauden arren, hiru lurralde eremuetan erosotasun 
maila batez beste 5 puntutik gorakoa da galdetzen diren hiru kategorietan. 
Bigarrena, EAEko eta Espainiako gizarteen kasuan, erosotasun maila handia 
dago (batezbestekoa 7,3 puntutik gorakoa da kasu guztietan), beraz, orientazio 
sexual eta genero identitate desberdineko pertsonekiko irekitasun eta 
aintzatespen soziala handia da. Hirugarrena, Europar Batasuneko gizartearen 
irekitasun maila txikiagoa da, bereziki transexualekiko edo transgeneroekiko 
harremanen kasuan, batezbestekoa 6 puntutik beherakoa baita. Eta, azkenik, 
laugarren errealitate aipagarria da seme-alabek lesbiana, gay edo bisexualekiko 
harremanak izatearen inguruko irekitasuna handiagoa dela transexualekin edo 
transgenero eta intersexualekiko harremanak izatearen ingurukoa baino. 

Harremanen dimentsioa aztertu ondoren, jarraian, LGTBI pertsonekiko erres-
petuaren sustapena aztertuko dugu, bai lan arlokoa, bai hezkuntza arlokoa. 
Dimentsio hori politika publikoen eremuarekin lotuta dago; izan ere, LGTBI 
kolektiboaren errealitatea sustatzeko eta, beraz, pertsona horiek jasaten 
dituzten diskriminazio eta desberdinkeria egoerak prebenitzeko politika 
proaktibo mota baten inguruko adostasun maila erakusten digu. 

3. grafikoan, gizartearen ustez lanpostuan LGTBI pertsonekiko errespetua 
sustatzeko nahikoa egiten den agertzen da. Adierazle garrantzitsua da, 
diskriminazio gune nagusietako bat lan arloa baita eta gizarte desberdinkerian 
eragin zuzena baitu. 

Emaitzei erreparatuta, euskal herritarren %  32k uste dute lesbianen, gayen 
eta bisexualen kasuan baietz, aniztasunarekiko errespetua sustatzen dela, 
% 28,5ek uste dute transexualen eta transgeneroen kasuan sustatzen dela eta 
% 27,5ek intersexualen kasuan sustatzen dela. Hau da, euskal gizartearen gutxi 
gorabehera heren batek uste du nahikoa egiten dela; beste bi herenek, berriz, 
beste iritzi bat dute.
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3. grafikoa. Lanpostuan LGTBI pertsonekiko errespetua sustatzeari buruzko 
pertzepzioa (%-tan), EAEko 2021eko eta EB eta Espainiako 2019ko datuetan 

oinarrituz 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019) eta Neurtu (2021). Guk geuk egina

EBrekin eta Espainiako Estatuarekin alderatuz, lan arloan LGTBI pertsonekiko 
errespetua sustatzearen pertzepzio handiagoa du euskal gizarteak. Hala EBn 
nola Estatuan, herritarren laurden batek uste du lan arloan lesbianen, gayen eta 
bisexualen aniztasunarekiko errespetua sustatzeko nahikoa egiten dela (EAEn 
heren batek pentsatzen du hori); transexualen, transgeneroen eta intersexualen 
kasuan, berriz, EBren eta Espainiako Estatuaren bosten batek uste du hori 
(EAEn % 27-28k).

Hezkuntza arloari dagokionez, sexu orientazio eta genero identitate errealitate 
askotarikoekin lotutako edukiak eta informazioa barne hartzearekiko adostasun 
mailari buruz galdetu da. Alderdi hori oso garrantzitsua da, belaunaldi berriak 
gizartearen berezko aniztasunari buruz informatuz eta haien balioetan eraginez 
aniztasun horren aldeko heziketa ematearekiko gizarteko adostasun maila 
zenbatekoa den adierazten baitu. 

4. grafikoan agertzen diren emaitzek adierazten dutenez, eduki horiek hez-
kuntzaren eremuan sartzearekiko adostasun handia dago gizartean. Zehazki, 
EAEren kasuan, horrekiko adostasun maila oso zabala da: %  88koa sexu 
orientazioaren kasuan eta % 87koa transexualitatearen eta intersexualitatearen 
kasuan. 
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4. grafikoa. Ikastetxeetan LGTBI pertsonen aniztasunari buruzko informazioa 
ematearen inguruko adostasun maila (ados eta oso ados, %-tan),  
EAEko 2022ko eta EB eta Espainiako 2019ko datuetan oinarrituz 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina 

Espainiako Estatuaren kasuan, adostasun maila txikiagoa da, aukera hori 
gehiengoa bada ere: % 84k onartzen dute orientazio sexualaren kasuan; % 81ek, 
berriz, transexualen eta intersexualen kasuan. Aldiz, EBko onarpen maila, 
nahiz eta gehiengoa izan, hirurak alderatuz, txikiena da; zehazki, % 71koa sexu 
orientazioaren kasuan eta %  65ekoa transexualen eta intersexualen erreali-
tatearen kasuan.

Bestalde, LGTBI kolektiboak bere eskubide zibilei modu negatiboan eragiten dien 
eta diskriminazio iturri den arazo berezi bat du. Sexu bereko pertsonen arteko 
ezkontza eskubideaz, administrazioko dokumentazioan agertzen den sexuaren 
ordez sentitzen dena jartzeko aukeraz eta administrazioko dokumentazioan 
hirugarren genero aukera bat sartu ahal izateaz ari gara, besteak beste. 

5. grafikoan, aztertutako testuinguruetako erakundeek eta lege esparruek 
eskubide zibil horiek aitortzearekiko duten adostasuna agertzen da. Aipatzekoa 
da, lehenik eta behin, euskal gizarteak eskubide horiek aitortzearekiko 
adostasun handia duela. Kasu batzuetan ia ahobatezkoa da, adibidez: sexu 
bereko pertsonen arteko ezkontzari dagokionez (% 93ko adostasuna) eta 
administrazioko dokumentazioan genero identitatea aldatzeari dagokionez 
(% 91). Aldiz, genero identitatean hirugarren aukera bat, ez binarioa, izateko 
aukerari dagokionez, adostasuna zertxobait txikiagoa da, baina oso handia 
izaten jarraitzen du (% 82). 
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5. grafikoa. LGTBI kolektiboaren eskubide zibilekin lotutako hainbat 
egoeraren onarpen maila (%-tan), EAEko 2021eko eta EB eta Espainiako 

2019ko datuetan oinarrituz7 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019) eta Neurtu (2021). Guk geuk egina 

Datu horiek EBko eta Espainiako Estatuko emaitzekin alderatuta, zenbait 
desberdintasun eta antzekotasun agertzen dira. Lehenik eta behin, Espainiako 
Estatuko emaitzek EAEkoaren antzeko eredu bat erakusten, baina adostasun 
maila txikiagokoa. Zehazki, Espainiako Estatuaren kasuan, herritarren %  86 
ados daude sexu bereko pertsonek ezkontzeko eskubidea izatearekin, eta % 83 
administrazioko dokumentazioa aldatzearekin; aldiz, dokumentu ofizialetan ez 
binarioa aukera sartzearen kasuan, adostasuna % 63ra jaisten da. EBren kasuan 
ere emaitzek eredu berari jarraitzen diote, baina adostasun maila nabarmen 
txikiagoa da. Zehazki, herritarren %  69 ados daude sexu bereko pertsonen 
ezkontzarekin (EAEn baino ehuneko 24 gutxiago), %  59 administrazioko 
dokumentuak aldatzearekin (EAEn baino ehuneko 32 gutxiago) eta %  46 
dokumentu ofizialetan ez binarioa aukera sartzearekin (EAEn baino ehuneko 
36 gutxiago). 

7 Administrazioko dokumentuetan hirugarren genero aukera izateari eta aldaketak egiteari buruzko 
galderen kasuan, 2019ko Eurobarometroan erantzuteko aukerak dikotomikoak dira (bai/ez); 
Neurtu 2021 inkestan, berriz, jarreraz galdetzen da. Bigarren kasu horretan, grafikoan agertzen 
den emaitza “Ondo” eta “Oso ondo” erantzunen batura da.
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3. taula. EBko eta EAEko herrialdeen sailkapena: Seme-alaba batek LGTBI pertsona batekin 
harreman sentimental bat izatearekiko, lan arloan aniztasuna errespetatzearekiko eta 

ikastetxeetan aniztasuna sustatzearekiko jarrera, eta eskubide zibilekiko adostasun maila,  
EAEko 2021eko eta 2022ko eta EBko 2019ko datuetan oinarrituz 

Seme-alaben harremana Lan arloko aniztasuna Ikastetxeetako 
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1. K.

1 NL 9,0 SE 8,0 SE 8,1 IE 37 IE 30 IE 28 SE 93 SE 91 EAE 93 EAE 82 EAE 91
2 SE 8,9 NL 7,7 NL 7,9 D-W 36 EAE 29 EAE 28 NL 91 EAE 87 NL 92 MT 67 ES 83
3 DK 8,6 ES 7,5 DK 7,7 SE 35 SE 27 MT 27 EAE 88 NL 86 SE 92 ES 63 MT 83
4 IE 8,1 EAE 7,3 ES 7,6 DE 34 MT 25 D-W 25 FI 86 FI 85 DK 89 D-W 61 NL 82
5 LU 8,1 DK 7,2 EAE 7,3 LU 32 D-W 24 DE 24 ES 84 ES 81 ES 86 NL 61 DK 75
6 ES 7,9 IE 7,0 LU 7,1 EAE 32 DE 23 SE 23 D-W 83 DK 76 D-W 85 DE 59 D-W 72
7 D-W 7,7 LU 6,9 FI 7,1 BE 30 DK 22 DK 21 DE 82 MT 76 D-E 85 LU 56 FR 72
8 FR 7,7 D-W 6,8 D-W 7,0 DK 30 CY 22 CY 21 DK 81 D-W 74 LU 85 FI 55 LU 72

2. K.

9 FI 7,6 FI 6,8 IE 6,9 MT 30 SI 21 FI 21 BE 79 CY 74 DE 84 BE 54 PT 72
10 EAE 7,6 DE 6,4 DE 6,6 FR 29 EB 20 EB 20 D-E 79 IE 73 BE 82 IE 53 BE 70
11 DE 7,4 FR 6,3 FR 6,6 NL 28 ES 20 BE 20 IE 78 BE 72 IE 79 D-E 52 DE 70
12 BE 6,9 EB 5,9 EB 6,1 SI 27 SK 20 SI 20 MT 77 DE 72 FR 79 FR 51 SE 69
13 EB 6,7 BE 5,6 BE 5,8 EB 26 FI 20 SK 20 CY 76 EB 65 FI 76 DK 50 FI 68
14 MT 6,2 MT 5,4 MT 5,5 AT 26 LU 18 CZ 19 LU 74 PT 65 PT 74 AT 50 D-E 65
15 AT 6,2 AT 5,4 AT 5,5 ES 25 BE 17 ES 19 EB 71 SI 65 EB 69 SE 47 IE 65
16 D-E 6,1 SI 5,1 PL 5,2 CY 25 CZ 17 LU 19 SI 71 D-E 64 MT 67 EB 46 EB 59

3. K.

17 SI 5,8 PL 4,9 SI 5,1 FI 25 D-E 17 D-E 18 FR 69 EE 63 AT 66 PT 43 AT 57
18 IT 5,7 D-E 4,8 IT 5,0 CZ 24 NL 17 NL 18 PT 68 LU 63 SI 62 EL 41 EL 54
19 PL 5,3 IT 4,7 D-E 4,9 D-E 22 AT 17 FR 17 EL 66 PL 63 IT 58 SI 39 EE 51
20 PT 5,1 PT 4,7 PT 4,9 SK 22 PL 17 AT 17 AT 66 EL 62 CZ 48 IT 37 SI 48
21 CZ 4,6 SK 3,8 CZ 3,9 EL 21 FR 16 PL 17 EE 65 FR 62 PL 45 HR 33 IT 43
22 EE 4,5 CZ 3,7 EE 3,9 PL 17 EE 14 EL 14 PL 65 AT 60 EE 41 EE 32 CY 42
23 HR 4,0 EE 3,7 HR 3,8 EE 16 EL 13 EE 13 HR 58 HR 59 EL 39 CY 29 LV 42
24 HU 3,9 HR 3,7 SK 3,7 HR 15 HR 13 HR 13 LT 58 LT 55 HR 39 PL 29 PL 41

4. K.

25 SK 3,8 RO 3,5 HU 3,6 RO 15 HU 13 RO 12 IT 56 LV 50 CY 36 LT 26 CZ 39
26 RO 3,7 HU 3,4 RO 3,5 IT 14 RO 13 IT 11 LV 55 IT 47 HU 33 CZ 23 HR 39
27 CY 3,3 EL 3,1 CY 3,2 HU 14 IT 8 HU 11 CZ 48 RO 43 LT 30 LV 21 LT 39
28 EL 3,2 CY 3,1 EL 3,1 LV 13 LV 8 LV 10 RO 47 CZ 42 RO 29 RO 21 SK 25
29 LV 3,2 LT 2,7 LV 2,9 PT 11 LT 8 BG 9 HU 45 SK 40 LV 24 SK 21 RO 20
30 LT 3,0 LV 2,6 LT 2,8 BG 9 BG 7 LT 8 SK 44 HU 39 SK 20 HU 13 HU 16
31 BG 2,2 BG 2,1 BG 2,3 LT 9 PT 6 PT 7 BG 38 BG 34 BG 16 BG 7 BG 12

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019), Neurtu (2021) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina 

Atal honekin amaitzeko, 3. taulan, aztertu dugun aldagai bakoitzean EBko 
herrialdeen sailkapenean EAEk duen kokapena agertzen da. Ikus daitekeenez, 
euskal gizartea sailkapen horren goiko aldean kokatzen da aztertutako hamaika 
aldagaietatik hamarretan. Horrek adierazten du, Europako gainerako herrialdeekin 
alderatuta, EAEk gure gizartean dauden askotariko sexu orientazioekiko eta 
genero identitateekiko irekitasun eta sentsibilizazio handia dituela. 

Dimentsioei erreparatzen badiegu, ikusten dugunez, EAE lehen postuan edo 
lehen hiruren artean dago transexualen, transgeneroen eta intersexualen 
eskubide zibilekin, hezkuntza arloan aniztasun hori sustatzearekin eta errespetua 
sustatzeko behar adina egiten den pertzepzioarekin lotutako gaietan; lesbianen, 
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gayen edo bisexualen kasuan, berriz, seigarren postuan dago. Bestalde, seme-
alabek LGTBI pertsonekin harreman sentimentalak izateari dagokionez, 
transexual, transgenero eta intersexualen kasuan EAE sailkapenaren goiko 
aldean kokatzen da (lehen kuartila); lesbiana, gay eta bisexualen kasuan, aldiz, 
zertxobait beherago (hamargarren postua eta bigarren kuartila).

Ijitoen inguruko pertzepzioak eta jarrerak 

Ijitoen inguruko pertzepzioei eta jarrerei dagokienez, atal honetan irekitasun edo 
itxitasun adierazle batzuk aztertuko ditugu, hala nola gizarte harremana –lagun 
edo ezagun ijito kopuruaren arabera neurtuta–, lan eremuan Ijito Herriaren 
eskubideak errespetatzeko behar adina egitearen inguruko pertzepzioa, 
eta hezkuntza arloan Ijito Herriaren historia eta ohiturak sustatzearekiko 
adostasun maila. Gainera, ijitoen kasuan, Neurtu 2022 inkestari esker, ijito 
batek ardura politikoko goi kargu bat betetzearekiko adostasun maila 2019ko 
Eurobarometroarekin alderatu dezakegu. 

Harremanen dimentsioari dagokionez, EAEko biztanleen herenak baino 
gehixeagok dio lagun edo ezagun ijito bat duela. Emaitza hori ez dator bat 
Espainiako Estatukoarekin, azken horretan %  55ek erantzun diotelako baietz 
galdera horri. Aitzitik, EBren kasuan, bost pertsonatik batek bakarrik dio lagun 
edo ezagun ijitoren bat duela. Datu horiek interpretatzeko orduan, kontuan 
hartu behar da gizarte harreman horien maila baldintzatuta dagoela: alde 
batetik, biztanleria horrek herrialde bakoitzean duen presentziak eta garrantzi 
demografikoak baldintzatzen dute; eta, bestetik, Ijito Herriaren barneko kultur eta 
hizkuntza heterogeneotasuna izugarria denez, herrialdearen edo testuinguruaren 
arabera, ijitoen errealitatea eta pertzepzioa nabarmen alda daitezke. 

6. grafikoa. Ezagun eta lagun ijitoen ehunekoa, lan arloko ijitoekiko errespetuaren sustapenari 
buruzko pertzepzioa, hezkuntza arloan Ijito Herriari buruzko informazioa barne hartzearekiko 

adostasun maila, ijitoek goi kargu politiko/instituzionalak betetzearekiko adostasun maila (%-tan), 
EAEko 2021eko eta 2022ko eta EBko 2019ko datuetan oinarrituz 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019), Neurtu (2021) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina 

31 28

80

47

20 19

72

49
55

20

86

72

Lagunak edo ezagunak Lan arloan aniztasunarekiko 
errespetua

Ikastetxeetan aniztasuna 
sustatzea

Goi kargu politikoak*

EAE EB Espainia 



EAEko eta EBko aniztasunaren inguruko pertzepzioei eta jarrerei buruzko azterketa konparatiboa  63

Lan arloan ijitoekiko errespetua sustatzeari dagokionez, euskal gizartearen 
%  27,8k uste du hori sustatzeko nahikoa egiten dela; gainerakoek, berriz, 
bestelako iritzia dute. EBren eta Espainiako Estatuaren kasuan, baieztapen 
horrekiko adostasun maila % 19-20koa da. Ikusten dugunez, beraz, LGTBI kolek-
tiboaren kasuan bezala, gizarteak ez du uste lan arloan ijitoekiko errespetua 
sustatzeko behar adina egiten denik, eta datu hori garrantzitsua da, lan mundua 
diskriminazio eta desberdinkeria gune nagusietako bat baita. 

Hezkuntza arloan ijito herriaren aniztasuna sustatzeari dagokionez, hiru lurralde 
eremuetan sustapen mota horrekiko adostasun maila handia dago. Zehazki, 
EAEn adostasuna %  79,5ekoa da, Espainiako Estatuan %  86koa eta EBn 
% 72koa. Datu hori garrantzitsua da, gizartea hezkuntzaren bidez Ijito Herriaren 
errealitatea eta historiari buruz sentsibilizatzearen eta informatzearen alde 
dagoela adierazten baitu. 

Bestalde, ordezkaritza politikoari dagokionez, euskal gizartearen jarrerak 
Europar Batasunekoaren antza handiagoa du Espainiakoarena baino. EAEn, 
% 46,6ari ondo edo oso ondo iruditzen zaio ijito bat Eusko Jaurlaritzako buru 
izatea, eta EBko biztanleriaren %  49 eroso sentitzen da ijito batek hautapen 
politikoko kargu gorenak izatearekin. Aldiz, Espainiako gizartearen kasuan, 
mota horretako goi mailako ordezkaritza politikoa betetzearekiko irekitasun 
maila handiagoa da; %  72k diote eroso sentitzen direla mota horretako 
ordezkaritzarekin. 

7. grafikoa. Seme-alabek ijito batekin harreman sentimental bat izatearekiko 
erosotasun maila (batezbesteko puntuazioa, 1etik 10erako eskala),  

EAEko 2022ko eta EBko 2019ko datuetan oinarrituz 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina

Azkenik, 7. grafikoan, inkestatutako pertsonaren seme-alabek ijito batekin 
harreman sentimental bat izatearekiko erosotasun mailarekin lotutako emaitzak 
agertzen zaizkigu. Emaitzek erakusten dutenez, euskal gizarteak harreman 
mota horrekiko irekitasun txikiagoa du EBkoak eta Espainiako Estatukoak baino. 
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Zehazki, 1etik 10erako erosotasun eskalan, EAEko batezbestekoa 5,8koa da, 
Espainiakoa (7,8) eta EBkoa (6,3) baino dezente txikiagoa. 

4. taula. EBko herrialdeen eta EAEren sailkapena: Seme-alabek ijito batekin harreman sentimental 
bat izatearekiko erosotasun maila, lan arloan ijitoekiko errespetua sustatzea, ikastetxeetan Ijito 

Herriaren aniztasuna sustatzea, ijitoek goi kargu politiko/instituzionalak betetzearekiko onarpen 
maila (%-tan), EAEko 2021eko eta 2022ko eta EBko 2019ko datuetan oinarrituz 

Sailkapena Seme-alaben harremana Lan arloko aniztasuna Ikastetxeetan sustatzea Goi karguak

1. K.

1 SE 8,1 SK 31 SE  89 NL  76 

2 NL 8,0 IE 27 FI  88 ES  72 

3 ES 7,5 EAE 27 ES  86 SE  70 

4 D-W 7,1 SI 25 NL  80 IE  61 

5 IE 7,1 HU 24 EAE  80 HR  54 

6 FR 7,0 CY 23 D-W  79 LU  53 

7 LU 6,9 FI 23 DE  78 EB  49 

8 FI 6,7 CZ 22 IE  78 D-W  47 

2. K.

9 DE 6,6 D-W 22 LT  78 PL  47 

10 DK 6,5 RO 22 MT  77 FI  47 

11 EB 6,3 DE 20 EL  76 EAE  47 

12 PL 5,9 ES 20 PT  73 SK  46 

13 EAE 5,8 SE 20 SI  73 FR  45 

14 AT 5,5 EB 19 EB  72 DE  43 

15 BE 5,3 AT 19 DK  72 SI  42 

16 HR 5,2 DK 18 D-E  72 HU  40 

3. K.

17 LV 5,2 PL 18 EE  72 BE  39 

18 PT 5,2 BG 17 CY  72 AT  39 

19 SI 5,2 FR 17 PL  72 CZ  38 

20 RO 5,1 HR 17 LV  71 RO  38 

21 EE 4,9 LU 17 HR  70 DK  37 

22 SK 4,9 MT 17 FR  69 EL  35 

23 HU 4,8 EE 15 LU  69 LV  35 

24 D-E 4,7 EL 15 BE  68 PT  35 

4. K.

25 MT 4,6 BE 14 AT  67 MT  32 

26 IT 4,3 D-E 14 SK  62 CY  31 

27 CZ 4,0 LV 13 HU  60 EE  29 

28 CY 3,9 NL 13 RO  59 IT  29 

29 LT 3,9 IT 10 IT  53 D-E  26 

30 EL 3,8 LT 9 CZ  49 BG  25 

31 BG 2,9 PT 6 BG  44 LT  21 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019), Neurtu (2021) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina  

4. taulan, EAEk aldagai horietako bakoitzean Europar Batasuneko herrialdeen 
artean duen sailkapena agertzen da. Oro har, gainerako herrialdeekin alderatuz, 
ijitoek gure gizartean duten errealitatearekiko irekitasun handia du euskal 
gizarteak. Ildo horretan, lan arloan ijitoekiko errespetua sustatzeari (bigarren 
postua) eta hezkuntza arloan Ijito Herriari buruzko informazioa barne hartzeari 
dagokionez (bosgarren postua) sailkapeneko lehen kuartilean kokatzen da. 
Hala ere, seme-alabek ijito batekin harreman sentimental bat izateari eta 
ijitoek goi ordezkaritza politikoa betetzearekiko onarpenari dagokienez, EAE 
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sailkapeneko bigarren kuartilean kokatzen da (hamahirugarren postuan 
harreman sentimentalen kasuan eta hamaikagarren postuan ordezkaritza poli-
tikoaren kasuan).  

Pertsonekiko pertzepzioak eta jarrerak, jatorriaren eta 
azal kolorearen arabera
Atal honetan, migrazio prozesuetatik eratorritako aniztasunarekiko pertzepzioak 
eta jarrerak aztertuko ditugu; zehazki, jatorriarekin eta azalaren kolorearekin 
lotutakoak. 5. grafikoko emaitzetan ikus dezakegunez, LGTBI kolektiboaren eta 
ijitoen kasuan ez bezala, inkestatutako pertsonek beste jatorri eta azal kolore 
bateko pertsonekin gizarte harreman handia dute. Zehazki, EAEn, herritarren 
% 84,4k diote ezaugarri horietako lagunak edo ezagunak dituztela; Espainiako 
estatuan, berriz, %  76k, eta, EBn, %  63k. Alde kuantitatiboez harago, jatorri 
desberdineko pertsonekiko harreman maila handia dagoela erakusten dute 
datu horiek eta hori gure gizarte kulturaniztunen ezaugarrietako bat da. 

8. grafikoa. Beste jatorri/azal kolore batekoak diren ezagunen edo lagunen 
ehunekoa, lan arloan aniztasunarekiko errespetua sustatzeari buruzko 

pertzepzioa, hezkuntza arloan aniztasuna sustatzearekiko adostasun maila 
(%-tan), EAEko 2021eko eta 2022ko eta EBko 2019ko datuetan oinarrituz 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019), Neurtu (2021) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina 

Lan arloari dagokionez, aurreko kasuetan bezala, gizarteak ez du uste behar 
adina egiten denik lan arloan jatorriarekin eta/edo azalaren kolorearekin lotutako 
aniztasunarekiko errespetua sustatzeko. Zehazki, EAEn, herritarren %  34,3k 
uste dute nahikoa egiten dela; EBn, berriz, %  29k, eta Espainiako Estatuan, 
% 25ek. Hala ere, hezkuntza arloari dagokionez, ikastetxeetan aniztasun horri 
buruzko informazioa barne hartzearekiko adostasun orokor handia dago berriz 
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ere. EAEren kasuan, adostasun maila %  89,1ekoa da, Espainiako Estatuan 
% 90ekoa eta EBn % 82koa.

9. grafikoa. Seme-alabek beste jatorri eta azal kolore bateko pertsona batekin 
harreman sentimental bat izatearekiko erosotasun maila (batezbesteko 

puntuazioa, 1etik 10erako eskala), EAEko 2022ko eta EBko 2019ko datuetan 
oinarrituz 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina 

Seme-alaben harreman sentimentalen kasuan, inkestatuek ezaugarri horietako 
pertsonekin harreman hipotetiko bat izatearekiko erosotasun maila oso handia 
da, baina euskal gizartearen irekitasun maila Espainiakoa eta Europakoa baino 
txikiagoa dela nabarmendu behar da. Zehazki, 1etik 10erako eskalan, EAEn 
pertsona beltz batekiko harremanekiko erosotasun maila 7 puntukoa da, 
EBn 7,6koa eta Espainiako Estatuan 8,3koa. Asiako pertsonen kasuan, EAEn 
batezbesteko erosotasuna 7,1ekoa da, EBn 7,8koa eta Espainiako Estatuan 
8,3koa. Erosotasunari dagokionez, puntuaziorik handiena seme-alaben 
pertsona zuriekiko harreman hipotetikoek lortzen dutela azpimarratu behar da8. 

8 EAEn “zuri” gisa definitutako pertsonekin lortu den batezbesteko emaitzak iradokitako erantzuna-
rekin lotutako lerrabide bat izan dezake. Izan ere, EAEren kasuan, Neurtu barometroak pertsona 
“zuriak/kaukasikoak” aipatzen ditu galderan; Eurobarometroan, berriz, pertsona “zuriak”.
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5. taula. EBko herrialdeen eta EAEren sailkapena, jatorriari eta azalaren koloreari dagokienez: 
Seme-alaben harreman sentimentalekiko erosotasun maila, lan arloan aniztasunarekiko 

errespetua sustatzea, ikastetxeetan aniztasuna sustatzea,  
EAEko 2021eko eta 2022ko eta EBko 2019ko datuetan oinarrituz 

Sailkapena
Seme-alaben harremana Lan arloko 

aniztasuna
Ikastetxeetako 

sustapenaBeltza Asiakoa Zuria

1. K.

1 NL 9,3 SE 9,5 DK 9,8 IE  39 SE  94 

2 SE 9,3 NL 9,3 NL 9,8 SE  39 FI  92 

3 DK 8,8 DK 9,1 SE 9,8 CY  38 ES  90 

4 LU 8,8 LU 9,0 LV 9,6 DK  36 CY  90 

5 FR 8,6 FR 8,9 LT 9,6 D-W  36 NL  90 

6 IE 8,4 D-W 8,5 CZ 9,5 LU  36 EAE  89 

7 ES 8,3 FI 8,4 EE 9,5 EAE  34 EL  89 

8 FI 8,1 IE 8,3 EL 9,5 DE  34 D-W  87 

2. K.

9 D-W 8,0 ES 8,3 FR 9,5 FR  33 DK  86 

10 PT 7,8 DE 8,2 LU 9,5 SI  33 DE  86 

11 EB 7,6 EB 7,8 SK 9,5 FI  32 MT  86 

12 DE 7,6 BE 7,7 D-W 9,4 SK  31 BE  85 

13 BE 7,4 EAE 7,2 IE 9,4 MT  30 D-E  85 

14 IT 7,2 IT 7,1 CY 9,4 EB  29 EE  85 

15 EAE 7,0 PT 7,1 MT 9,4 BE  29 IE  85 

16 SI 6,8 D-E 6,8 FI 9,4 EL  29 LT  84 

3. K.

17 PL 6,6 EE 6,8 BG 9,3 NL  29 LU  83 

18 MT 6,3 MT 6,8 DE 9,3 EE  27 EB  82 

19 D-E 6,0 AT 6,8 ES 9,3 AT  27 FR  82 

20 HR 6,0 SI 6,8 PT 9,3 LV  26 PL  81 

21 AT 6,0 PL 6,5 EB 9,2 ES  25 PT  80 

22 RO 6,0 CZ 6,1 D-E 9,1 CZ  24 LV  79 

23 LV 5,8 HR 6,1 HR 9,1 D-E  24 SI  79 

24 EE 5,7 LV 6,0 BE 9,0 HU  24 HR  78 

4. K.

25 EL 5,5 RO 6,0 IT 8,9 BG  22 AT  76 

26 CY 5,4 EL 5,8 SI 8,9 HR  22 IT  70 

27 SK 5,2 HU 5,8 HU 8,8 PL  20 RO  67 

28 CZ 5,1 SK 5,8 AT 8,8 RO  20 SK  66 

29 LT 5,0 CY 5,4 PL 8,6 IT  19 BG  64 

30 HU 4,7 LT 5,2 RO 8,0 LT  19 HU  62 

31 BG 3,5 BG 4,6 EAE 8,0 PT  16 CZ  61 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019), Neurtu (2021) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina

EAEk EBko gainerako herrialdeekin alderatuta duen kokapenari dagokionez, 
5.  taulan ikusten dugu euskal gizartea okerrago kokatuta dagoela beste jatorri 
edo azal kolore bateko pertsonekiko harreman sentimentalen arloan. Hain 
zuzen, pertsona “beltzekiko” eta “Asiakoekiko” harreman sentimentalen kasuan, 
bigarren kuartilean eta EBren azpitik kokatzen da. Aldiz, lanean aniztasun 
mota hori sustatzeari dagokionez, EAE sailkapenaren goiko aldean dago, lehen 
kuartilean eta EBko datuaren gainetik.
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Pertsonekiko pertzepzioak eta jarrerak, sinesmen 
erlijiosoen arabera 
Sinesmen erlijiosoen kasuan, aurreko ataleko emaitzekin eta gure gizartearen 
kultur aniztasunarekin bat etorriz, beste erlijio bateko lagunak edo ezagunak 
dituzten pertsonen ehunekoa handia da. EAEko herritarren %  64,2k adierazi 
dute hori, EBko % 68k eta Espainiako Estatuko % 74k (10. grafikoa). 

Bai lan arloan, bai hezkuntza arloan sinesmen erlijiosoen aniztasunari buruzko 
informazioa eta errespetua sustatzeari dagokionez, kasu horretan ere aurreko 
ataletan ikusi ditugun desberdintasun berdinak ikusten dira. Lan munduari 
dagokionez, EAEn herritarren %  28,4k uste dute erlijio aniztasunarekiko 
errespetua behar adina sustatzen dela, EBn %  29k eta Espainiako Estatuan 
%  24k. Beste behin ere, lan arloari dagokionez, nahikoa egiten ez dela uste 
duten edo beste iritzi bat duten pertsonak gehiago dira nahikoa egiten dela uste 
dutenak baino. 

10. grafikoa. Beste sinesmen erlijioso batzuetako lagunen edo ezagunen 
ehunekoa, lan arloan erlijio aniztasunaren errespetua sustatzearekiko 

pertzepzioa, hezkuntza arloan erlijio aniztasuna sustatzearekiko adostasun 
maila (%-tan), EAE 2021 eta 2022 eta EB 2019 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019), Neurtu (2021) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina 

Aldiz, aurreko kasuetan bezala, hezkuntza arloan sinesmen erlijiosoekin 
lotutako gaiak barne hartzearen aldeko jarrera handiagoa dago. Hala ere, 
kasu honetan, azpimarratzekoa da EAEn, adostasuna gehiengoa bada ere 
(% 70), ehunekoa LGTBI pertsonekiko, ijitoekiko, beste jatorri batekoekiko edo 
desgaituekiko irekitasunaren kasuan baino nabarmen txikiagoa dela. Alde hori 
EBn eta Espainiako Estatuan ere badago. Lurralde horietan adostasuna % 81era 
eta % 87ra iristen da, hurrenez hurren.
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11. grafikoa. Seme-alaben harreman sentimentalekiko erosotasun maila, beste pertsonaren 
sinesmen erlijiosoaren arabera (batezbesteko puntuazioa, 1etik 10erako eskala) 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina 

Seme-alaben harreman sentimentalekiko erosotasuna bikotekidearen sines-
men erlijiosoaren arabera neurtuta, 11. grafikoko emaitzek adierazten dutenez, 
erosotasun maila 6 puntutik gorakoa da lurralde eremu guztietan eta galderetan 
aipatzen diren sinesmen erlijioso guztietan. Sinesmenen arabera, musulmanekiko 
harremanak eragiten du erosotasun mailarik txikiena: EAEn 6,2koa da, Europar 
Batasunean 6,6koa eta Espainian 7,3koa. Kontrako aldean, kristau sinesmenak du 
onarpen handiena (EAEn 7,4koa eta bai EBn, bai Espainiako Estatuan 9,1ekoa). 

Hala ere, konparazio honetan nabarmendu behar da, oro har, euskal gizarteak 
erosotasun maila txikiagoa adierazten duela Europakoak eta Espainiakoak 
baino, seme-alaben bikote sentimentalaren sinesmen erlijiosoa edozein dela 
ere. Ateoen kasuan ere erosotasun maila txikiagoa da. 
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6. taula. EBko herrialdeen eta EAEren sailkapena, erlijio aniztasunarekiko irekitasunari 
dagokionez: Seme-alaben harreman sentimentalekiko erosotasun maila, lan arloan erlijio 
aniztasunarekiko errespetua sustatzea, ikastetxeetan erlijio aniztasuna sustatzea, EAEko 

2021eko eta 2022ko eta EBko 2019ko datuetan oinarrituz 

Sailkapena
Seme-alaben harremana Lan arloko 

aniztasuna
Ikastetxeetako 

sustapenaJudua Musulmana Budista Kristaua Ateoa

1. K.

1 SE 9,1 FR 7,7 SE 9,0 LT 9,7 SE 9,5 IE 40 SE 94 

2 NL 9,0 IE 7,6 LU 8,7 DK 9,6 DK 9,2 D-W 39 D-W 90 

3 LU 8,8 SE 7,6 FR 8,6 EL 9,6 FR 9,2 CY 39 EL 90 

4 DK 8,7 LU 7,5 NL 8,6 CY 9,6 LU 9,0 DE 37 NL 90 

5 D-W 8,6 NL 7,5 DK 8,5 SK 9,5 NL 9,0 SE 35 FI 90 

6 FR 8,6 ES 7,3 D-W 8,3 SE 9,5 ES 8,7 LU 34 DE 89 

7 IE 8,5 D-W 7,2 ES 8,3 LU 9,4 IT 8,7 SI 34 CY 89 

8 DE 8,2 DK 7,1 IE 8,2 NL 9,4 D-W 8,5 DK 33 DK 88 

2. K.

9 ES 8,2 DE 6,7 DE 7,9 D-W 9,3 EE 8,5 SK 33 ES 87 

10 FI 8,2 FI 6,7 FI 7,8 IE 9,3 IE 8,5 FR 31 LT 87 

11 EB 7,9 EB 6,6 EB 7,6 FR 9,3 FI 8,5 AT 30 D-E 86 

12 CZ 7,8 SI 6,4 BE 7,4 BG 9,2 EB 8,4 EAE 29 IE 86 

13 IT 7,5 BE 6,2 IT 7,1 CZ 9,2 CZ 8,4 EB 29 MT 86 

14 EE 7,3 EAE 6,2 EAE 7,0 DE 9,2 DE 8,4 BE 29 EE 85 

15 LV 7,2 HR 6,1 AT 6,9 LV 9,2 SK 8,3 D-E 28 BE 84 

16 HU 7,1 IT 6,0 PT 6,9 FI 9,2 BE 8,1 EL 28 AT 82 

3. K.

17 BE 7,0 PT 5,7 SI 6,8 EB 9,1 PT 8,1 MT 28 EB 81 

18 AT 7,0 MT 5,4 EE 6,6 ES 9,1 D-E 8,0 FI 28 PT 81 

19 PT 7,0 PL 5,4 PL 6,4 HR 9,1 LV 8,0 NL 27 HR 80 

20 SK 7,0 AT 5,2 CZ 6,3 MT 9,1 EAE 7,8 CZ 26 LV 80 

21 EAE 7,0 EE 5,1 HR 6,3 EE 9,0 HR 7,6 HU 26 PL 80 

22 HR 6,9 BG 5,0 D-E 6,2 PT 8,9 SI 7,6 ES 24 LU 78 

23 PL 6,9 RO 4,9 MT 6,1 BE 8,8 AT 7,4 HR 24 SI 78 

24 SI 6,8 D-E 4,8 LV 6,0 IT 8,8 BG 7,3 PL 23 IT 76 

 4. K.

25 D-E 6,7 LV 4,8 HU 5,7 SI 8,8 HU 7,3 RO 23 BG 73 

26 MT 6,3 EL 4,6 SK 5,7 PL 8,7 PL 7,3 IT 22 FR 72 

27 BG 6,2 SK 4,6 RO 5,4 D-E 8,5 LT 6,9 LV 22 RO 72 

28 LT 6,1 HU 4,4 EL 5,2 HU 8,5 MT 6,3 BG 21 SK 72 

29 EL 5,7 CY 4,0 BG 5,1 AT 8,5 EL 6,2 EE 20 EAE 70 

30 RO 5,6 LT 3,8 LT 5,1 RO 8,1 RO 5,8 LT 19 HU 68 

31 CY 5,0 CZ 3,4 CY 4,7 EAE 7,4 CY 5,0 PT 18 CZ 64 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019), Neurtu (2021) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina

Emaitza horiek bat datoz EAEk EBko herrialdeen sailkapenean duen 6. pos-
tuarekin (6. taulan agertzen da). Item guztietan, lan arloan erlijio aniztasuna 
sustatzearenean izan ezik, EAE EBren azpitik dago, irekitasun txikiagoa du. 
Seme-alaben harreman sentimentalei dagokienez, nabarmentzekoa da 
pertsona juduekiko edo ateoekiko harremanaren kasuan EAE hirugarren 
kuartilean dagoela, eta kristauekiko harremanaren kasuan azken postuan. 
Azpimarratzekoa da, halaber, euskal gizartean hezkuntza arloan erlijio edukiak 
sustatzearen aldeko jarrera txikiagoa dela EBko gainerako herrialdeetan baino. 
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Desgaitasuna duten pertsonen inguruko pertzepzioak eta 
jarrerak
Desgaitasuna duten pertsonekiko jarrerei dagokienez, gizartearen gehiengoak 
du ezaugarri hori duen ezagun edo lagunen bat. Zehazki, EAEn, pertsonen 
%  79,1ek adierazi dute hori. Ehuneko hori Espainiako Estatukoaren oso 
antzekoa da (% 78) eta EBkoa baino nabarmen handiagoa (% 63). 

Aniztasun mota horren sustapenari dagokionez, honako hau azpimarratu behar 
da: desgaitasunen bat duten pertsonen errealitatea duela hainbat hamarkada-
tatik aitortuta dagoen arren, duela urte gutxi arte ez da pertsona horien bizi 
kalitatearekin, eskubideekin eta gaitasunekin lotutako sentsibilizazioan eta 
gizarte aurrerabidean aurrerapauso nabarmenik eman. Kolektibo horrekiko 
gizarte pertzepzioan izandako aldaketen eta lege eta arau esparruko 
aurrerapenen eraginez, haien gizarte errealitateari eta eskubideei buruzko 
sentsibilizazioa aldatu egin da. 

12. grafikoa. Desgaitasunen bat duten pertsona ezagunen edo lagunen 
ehunekoa, lan arloan aniztasunarekiko errespetua sustatzeari buruzko 

pertzepzioa, hezkuntza arloan aniztasuna sustatzearekiko adostasun maila 
(%-tan), EAEko 2021eko eta 2022ko eta EBko 2019ko datuetan oinarrituz 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019), Neurtu (2021) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina 

Ildo horretan, 12. grafikoko emaitzari erreparatzen badiogu, aurreko kasuetan 
bezala, lan arloan desgaitasuna duten pertsonen aniztasuna behar adina 
sustatzen ez den pertzepzioa da nagusi berriz ere. EAEn herritarren heren 
batek baino zertxobait gehiagok bakarrik uste dute behar adina sustatzen dela; 
EBn eta Espainiako Estatuan heren batek baino zertxobait gutxiagok. Aldiz, 
beste behin ere, hezkuntza arloari dagokionez, ikastetxeen curriculumean 
desgaitasunarekin lotutako informazioa eta gaiak barne hartzeko beharrarekiko 
adostasun handia dago; zehazki, EAEko herritarren %  92,9 daude ados, 
Espainiako Estatukoen % 93 eta EBkoen % 86.

79

31

93

63

29

86
78

28

93
EAE EB Espainia 

Lagunak edo ezagunak Lan arloan aniztasunarekiko 
errespetua

Ikastetxeetan aniztasuna 
sustatzea



72 Zabaldu 01. Dimentsioak, desberdinkeriaren ikuspegitik

13. grafikoa. Seme-alabek desgaitasuna duen pertsona batekin harreman 
sentimental bat izatearekiko erosotasun maila (batezbesteko puntuazioa, 

1etik 10erako eskala), EAEko 2022ko eta EBko 2019ko datuetan oinarrituz 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina 

Inkestatutako pertsonen seme-alabek hipotetikoki desgaitasuna duen pertsona 
batekin harreman sentimental izatearen kasuan, erosotasun maila nahiko handia 
da. EAEn, 1etik 10erako eskalan, batezbestekoa 7,3koa da, EBn 7,9koa eta 
Espainiako Estatuan 8,6koa. Ildo horretan, ikusten dugunez, euskal gizarteak 
harreman mota horiekiko erosotasun maila handia erakusten duen arren, 
EBkoaren eta Espainiakoaren atzetik kokatuta dago. 
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7. taula. EBko herrialdeen eta EAEren sailkapena, desgaitasunarekiko jarrerei 
dagokienez: Seme-alaben harreman sentimentalekiko erosotasun maila, 

lan arloan aniztasunarekiko errespetua sustatzea, ikastetxeetan aniztasuna 
sustatzea, EAEko 2022ko eta EBko 2019ko datuetan oinarrituz

Sailkapena Seme-alaben harremana Lan arloko aniztasuna Ikastetxeetako sustapena

1. K.

1 SE 9,2 D-W  39 SE  97 

2 NL 9,1 DE  37 CY  94 

3 DK 8,8 IE  35 NL  94 

4 FR 8,7 CY  35 FI  94 

5 IE 8,6 LU  33 EL  93 

6 ES 8,6 MT  33 ES  93 

7 LU 8,5 SI  32 D-W  92 

8 D-W 8,4 SK  32 DE  92 

2. K.

9 DE 8,2 D-E  31 EAE  92 

10 FI 8,2 EAE  31 D-E  91 

11 EB 7,9 AT  30 BE  89 

12 PL 7,5 SE  30 DK  89 

13 HR 7,4 EB  29 IE  89 

14 SI 7,4 DK  29 FR  89 

15 BE 7,3 FR  29 MT  89 

16 EAE 7,3 CZ  28 EE  88 

3. K.

17 D-E 7,2 EL  28 LT  88 

18 IT 7,2 ES  28 EB  86 

19 AT 7,1 NL  28 LU  85 

20 EE 7,0 BE  26 LV  84 

21 MT 7,0 PL  25 SI  84 

22 PT 7,0 FI  25 HR  83 

23 CZ 6,9 HR  24 AT  83 

24 SK 6,7 IT  23 PL  83 

4. K.

25 LV 6,6 EE  22 PT  83 

26 CY 6,4 HU  21 CZ  76 

27 EL 6,3 RO  21 IT  75 

28 LT 6,3 BG  19 BG  71 

29 HU 5,6 LV  18 HU  69 

30 RO 5,6 LT  18 RO  69 

31 BG 5,0 PT  11 SK  69 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019), Neurtu (2021) eta Neurtu (2022). Guk geuk egina 

EAEk EBko gainerako herrialdeekin alderatuz duen kokapenari dagokionez, 
datuek erakusten dutenez, euskal gizartearen desgaitasuna duten pertsone-
kiko jarrerak sailkapenaren bigarren kuartilean kokatzen dira. Ildo horretan, 
nabarmendu behar da EAE hamaseigarren postuan dagoela seme-alabek 
desgaitasunen bat duten pertsonekin harreman sentimentalak izateari 
dagokionez. Horrek esan nahi du erosotasun maila Europako eta Espainiako 
batezbestekoak baino txikiagoa dela (7,3 versus 7,9 eta 8,6, hurrenez hurren). 
Lan arloan desgaitasuna duten pertsonekiko errespetua sustatzeari dagokionez, 
kokapena zertxobait hobea da, baina bigarren kuartilaren barruan dago; 
zehazki, lan arloarekin lotuta hamargarren postuan, eta, hezkuntza arloarekin 
lotuta bederatzigarren postuan. 
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Gazteekiko eta helduekiko pertzepzioak eta jarrerak

Demografia aldaketa baten eta biztanleriaren zahartzearen testuinguruan, 
pertsonen adina desberdinkeria faktore gero eta handiagoa bihurtzen ari da. 
Duela urte gutxira arte, adinaren aldagaiaren fokua gazteei zuzenduta zegoen, 
batez ere gai sozioekonomikoetan (langabezia, gainkualifikazioa, prekaritatea, 
emantzipazio arazoak, besteak beste). Baina gaur egungo gizarte eraldaketek, 
hala nola digitalizazioak, helduen langabeziak eta abarrek, helduek beren 
adinagatik jasaten duten desberdinkerian ere fokua jartzea eragin dute. 
Adinkeria –termino hori erabiltzen da gizarte problematika horri deitzeko–, 
gaur egun gizarte desberdinkeria prozesuen beste ardatzetako bat da. 

14. grafikoa. Lan arloan gaztea edo heldua izatearekin lotutako aniztasunaren 
errespetua sustatzeari buruzko pertzepzioa (%-tan), EAEko 2021eko eta 

EBko 2019ko datuetan oinarrituz 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019), Neurtu (2021). Guk geuk egina 

14. grafikoan, lan arloan adinarekin lotutako aniztasunaren errespetua 
sustatzeari buruzko pertzepzioaren emaitzak agertzen dira. Gazteen kasuan, 
euskal gizartearen % 33,3k uste du ez dela behar adina sustatzen, eta ehuneko 
hori EBko %  34koaren oso antzekoa da. Espainiako gizartearen kasuan, 
pertzepzio hori txikiagoa da, han inkestatuen % 29k uste baitu ez dela behar 
adina sustatzen. Helduen kasuan, behar adina sustatzearen pertzepzioa pixka 
bat txikiagoa da hiru kasuetan: EAEn % 31,6koa, EBn % 29koa eta Espainiako 
Estatuan %  26koa. Ikusten denez, beraz, lan munduan gazteen eta helduen 
errespetua sustatzearekiko pertzepzioa ez da gehiengoa gizartean. 

EBko gainerako herrialdeekin alderatuta (8. taula), euskal gizarteak lan arloan 
gazteekiko errespetua sustatzearen inguruan daukan pertzepzioa helduen 
kasuan baino okerragoa da. Zehazki, lan arloan gazteekiko errespetua sustatzeari 
dagokionez, EAE hemeretzigarren postuan dago (hirugarren kuartila); helduekiko 
errespetuaren pertzepzioaren kasuan, berriz, hamabigarren postuan (bigarren 
kuartila). 
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8. taula. EBko herrialdeen eta EAEren sailkapena adin kontuetan: Lan arloko 
aniztasunarekiko errespetu maila, EAEko 2021eko eta EBko 2019ko datuetan 

oinarrituz

Sailkapena
Seme-alaben harremana Lan arloko aniztasuna

Helduak Gazteak Helduak Gazteak

1. K.

1 NL 8,3 BG 9,1 D-W  39 SE  43 

2 FR 8,1 LV 9,1 DK  38 CY  42 

3 ES 8,0 EL 9,0 SE  38 D-W  41 

4 DK 7,6 DK 8,9 LU  37 IE  41 

5 IE 7,5 IE 8,9 DE  36 LU  41 

6 LU 7,5 ES 8,9 IE  36 DE  40 

7 SE 7,2 NL 8,9 SK  35 NL  40 

8 EB 7,0 CZ 8,7 SI  34 DK  39 

2. K.

9 D-W 7,0 EE 8,7 FI  34 SI  38 

10 PL 7,0 LT 8,7 HU  32 FR  37 

11 EAE 7,0 LU 8,7 AT  32 SK  37 

12 DE 6,8 SE 8,7 EAE  32 BE  36 

13 FI 6,8 EB 8,6 NL  31 AT  36 

14 BE 6,7 D-W 8,5 MT  30 FI  36 

15 MT 6,7 PL 8,5 EB  29 EB  34 

16 AT 6,7 DE 8,4 CZ  29 CZ  34 

3. K.

17 SI 6,6 FR 8,4 FR  29 D-E  34 

18 IT 6,4 IT 8,4 CY  29 HU  34 

19 PT 6,4 PT 8,4 BE  27 EAE  33 

20 D-E 5,9 HR 8,3 D-E  26 MT  33 

21 HU 5,8 FI 8,3 EE  26 PT  32 

22 CZ 5,5 BE 8,2 ES  26 EL  31 

23 SK 5,5 SI 8,2 LV  26 EE  29 

24 HR 5,4 AT 8,1 HR  25 ES  29 

4. K.

25 EE 5,1 HU 8 LT  25 HR  29 

26 RO 5,1 CY 7,9 PL  24 LT  29 

27 EL 4,3 D-E 7,8 BG  23 LV  28 

28 LT 4,3 SK 7,6 RO  23 BG  27 

29 LV 4,1 RO 7,5 EL  19 RO  26 

30 CY 3,9 MT 7,4 IT  18 PL  25 

31 BG 3,5 EAE 7,4 PT  16 IT  24 

Iturria: Eurobarometro berezia, 493. zk. (2019), Neurtu (2021). Guk geuk egina

Ziur aski, gazteek lan baldintza okerragoak dituzten eta lan prekarioagoetan 
kontratatzen dituzten gizarte pertzepzio orokorra da alde horiek izateko 
arrazoietako bat.
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Ondorioak 
Kapitulu honen helburu nagusia honako hau izan da: euskal gizarteak 
desberdinkeriaren askotariko dimentsioen inguruan dituen pertzepzio eta 
jarrerei buruzko nazioarteko azterketa konparatibo bat egitea, askotariko 
aniztasunen ikuspegitik. Nazioarteko konparazio horren ardatza Europar 
Batasuna izan da. Horri esker, euskal gizartearen pertzepzioak eta jarrerak 
EBko gainerako herrialdeekin, EBrekin berarekin eta Espainiako Estatuarekin 
alderatuta nola kokatzen diren jakin ahal izan dugu. 

Azterketa horretatik ateratzen den lehen ondorioetako bat da euskal gizarteak 
jarrera eta pertzepzio nahiko irekiak dituela EBko herrialdeekin alderatuta. 
Bai EBrekin alderatuta, bai EBko herrialdeen artean duen sailkapena ikusita, 
aztertutako alderdietako item gehienetan irekitasun eta onarpen maila handiena 
edo ertaina duten herrialdeen artean kokatzen da EAE. 

Gure gizartean dagoen diskriminazio pertzepzioa aztertuta, euskal gizartea 
diskriminazioaz ohartzen dela ikusten dugu. Hala ere, oro har, EBrekin eta 
Espainiarekin alderatuz, EAEn diskriminazio horren pertzepzio txikiagoa dago 
(ijitoekiko diskriminazioaren kasuan izan ezik). Bestalde, ikusten dugunez, 
diskriminazioaren eragileari dagokionez desberdintasun handiak daude euskal 
gizartean: ijitoei, jatorri etnikoari, azalaren koloreari, transexuala izateari 
edo generoari buruz galdetzen dugunean, pertzepzioa handiagoa da; sexu 
orientazioaren, adinaren, sinesmen erlijiosoen edo desgaitasunaren kasuan, 
berriz, txikiagoa. Euskal gizartearen diskriminazioaren pertzepzioa, nagusiki, 
diskriminazioaren problematizazioaren zutabe izan diren arrazoi klasikoetan 
oinarritzen dela esan dezakegu (ijitoa izatea, azalaren kolorea, jatorri etnikoa, 
generoa eta identitate sexuala, besteak beste), eta horien inguruko kontzientzia 
sozial handia dagoela; aldiz, gaur egungoagoak diren arrazoiekin lotuta (adina, 
sinesmen erlijiosoak eta desgaitasuna, besteak beste) oraindik ez dagoela 
pertzepzio hori. 

Aztertu ditugun dimentsioetako bakoitzaren (harremanak, aniztasunaren 
sustapena, harreman sentimentalak, etab.) emaitzetan argi eta garbi ikusten 
da EAE aniztasuna sustatzearen aldeko jarrera sendoeneko gizarteak dituzten 
herrialdeen artean biltzen dela. Aitzitik, horrekin kontrajarrita, esparru intimo, 
indibidual eta familiarraz ari garenean, zehazki seme-alaben harreman 
sentimentalez, aniztasunarekiko irekitasun maila txikiagoa da. Emaitza hori bat 
dator norberarena ez beste talde batzuetakotzat jotzen diren kideekiko gizarte 
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jarrerei (Cea D’Ancona, 20099) eta harremanei buruz egin diren beste ikerketa 
batzuekin. Ikerketa horietan ondorioztatzen denez, jarrerei buruzko inkestetan, 
gizarte desiragarritasunaren lerrabidea gutxiago islatzen da hurbiltasun maila 
handiagoko dimentsioetan, hau da, esparru intimo edo harreman hurbilekoetan. 

Aniztasunaren sustapenera itzuliz, nabarmentzekoa da EAEko, EBko eta 
Espainiako Estatuko emaitzetan konstante bat dagoela; hau da, oro har, 
lan arloan aniztasuna sustatzeko behar adinako ahaleginik egiten ez dela 
hautematen da. Behin baino gehiagotan adierazi dugun bezala, alderdi hori oso 
garrantzitsua da, lan mundua desberdinkeriaren edo gizarte mugikortasuneko 
prozesuen oinarrizko eragilea baita. Horrela, bada, oro har, enpresetan eta lan 
merkatuan aztertu ditugun aniztasun motak behar bezala sustatzen ez diren 
pertzepzio orokorra dago. 

Aitzitik, beste adostasun orokor handi bat ere badago, baina kontrako 
norabidean. Bai euskal gizartea, bai Espainiakoa eta Europar Batasunekoa, 
hezkuntza arloan askotariko aniztasunak sustatzearen alde daude. Herrialdeen 
arteko aldeak alde batera utzita, aztertutako dimentsio guztietan adostasun 
maila handia dago; kontrakotasun handieneko herrialdeetan ere adostasun maila 
adierazgarria dago. Hori oso adierazgarria da, hezkuntza inklusiboaren aldekoa 
dela erakusten duelako eta heziketak txikitatik balioetan, pertzepzioetan eta 
jarreretan eragina izan dezakeelako. Hau da, gizarte aldaketaren eragile izan 
daiteke eta horrek gizarte desberdinkeria prozesuetan eragin positiboa izan 
dezake

Azkenik, testuinguruen eta herrialdeen arteko konparazioak erakusten dituen 
aldeak kontu handiz aztertu behar dira, gizarteen errealitateen aniztasuna 
kontuan hartuta, batez ere kultura auziei dagokienez, zeintzuek pertzepzioak 
desberdinak izatea eragiten baitute. Gainera, kontuan hartu behar da gizartearen 
gehiengoaren eta diskriminazioa jasateko arriskua duten gizarte talde, kolektibo 
eta herrietako kideen arteko harremanak zein testuinguru historikotan garatu 
diren, eta, horrez gainera, bai gaur egungo politika publikoak eta legeak, bai 
gizartean askotariko errealitateekiko dagoen kontzientziazio eta sentsibilizazio 
maila. Horrek guztiak diskriminazioaren aurreko jarreretan eta pertzepzioetan 
eragiten du –pertzepzioak ez du beti benetako egoera islatzen, batzuetan 
balio handiegia ematen dio edo gutxietsi egiten du–, baita kapitulu honetan 
aztertutako hainbat gizarte testuingurutan jasotzen den irekitasun mailan ere. 

9 Cea D’Ancona, M.ª Ángeles (2009) La compleja detección del racismo y la xenofobia a través de 
encuesta. Un paso adelante en su medición. Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
(125), 13-45. ISSN: 0210-5233. Hemen eskuragarri: 

 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99712084001

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99712084001
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1. ERANSKINA. Herrialdeen nomenklatura
Herrialdea Kodea

Belgika BE
Bulgaria BG
Txekia CZ
Danimarka DK
Alemania DE
Mendebaldeko  
Alemania D-W
Ekialdeko  
Alemania D-E
Estonia EE
Irlanda IE
Grezia EL
Espainia ES
Frantzia FR
Kroazia HR
Italia IT
Zipre CY

Letonia LV
Lituania LT
Luxenburgo LU
Hungaria HU
Malta MT
Herbehereak NL
Austria AT
Polonia PL
Portugal PT
Errumania RO
Eslovenia SI
Eslovakia SK
Finlandia FI
Suedia SE
EAE EAE
EB-27 EB
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4
Desberdintasuna eta 
pobrezia Euskal Autonomia 
Erkidegoan: azken joerak
Luis Sanzo González
Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako 
Saileko E.O.E.-ko arduradun ohia

Hitzaurrea
Kapitulu honen helburua azken hamarkadetan Euskal Autonomia Erkidegoan 
(EAE) ikusitako aldaketa demografikoek pobrezia eta desberdintasun adieraz-
leen bilakaeran izandako eragina aztertzea da. 

EAEko azken urteotako bilakaera sozioekonomikoaren alderdi garrantzitsu-
enetako bat desberdintasun adierazleen goranzko joera da, 2008-2012 alditik 
agerikoa dena. Joera horrek haustura garbia dakar 1996tik 2008ra bitartean 
nagusi izandako dinamikarekin. Izan ere, behin industria-birmoldaketaren 
prozesua amaituta eta Espainia Europar Batasunean sartuta, EAE desberdin-
tasun adierazleen etenik gabeko beherakadagatik ezaugarritu zen luzaroan. 
Horren erakusle, Gini indizea 1996an 28,0 izatetik 2008an 25,2 izatera igaro 
zen. 2012an, zifra hori 25,3an egonkortu zen.

Aldiz, 2012tik aurrera Gini indizea gora egiten hasi zen, eta, hala, 2014an 27,1 
izatera heldu zen. Ondoren, 2016an, nabarmen jaitsi zen 25,8ra, eta bazirudien 
EAE berriz ere 2008-2012 aldiko maila konparatiboki baxuetan kokatzen ari zela. 
Ez da horrela izan, urte hartatik aurrera goranzko dinamika itzuli ez ezik indartu 
ere egin baita. Horren erakusle, 2018an, adierazlea 26,7 zen dagoeneko, eta, 
2020an, 28,2.
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Goranzko joera hori biztanleria % 20 aberatsenaren eta %  20 behartsuenaren 
diru-sarreren arteko erlazioaren bilakaeran ere islatu da; 2008an 3,6koa zen, 
eta, 2020an, 4,4koa dagoeneko. Desberdintasunaren hazkundea partaidetzaren 
beherakadarekin lotzen duen adierazleari dagokionez ere, emaitzak argigarriak 
dira: euskal gizartean guztira eskuragarri dauden diru-sarreren kasuan, % 3,88ko 
zen biztanleria % 10 behartsuenaren ekarpena 2008an, eta, 2020an, % 3,18koa 
besterik ez. 

Horrenbestez, egiazta daitekeenez, aztertutako hiru adierazleek 1996tik hona 
izandako desberdintasun maila handienak erakusten zituzten 2020an.

2008tik aurrera izandako desberdintasunaren areagotzeak bat egiten du EAEn 
gero eta handiagoak diren pobrezia tasekin. Alderaketak egiteko erreferentzia 
gisa Pobrezia eta Gizarte Desberdintasunei buruzko Inkestako (PGDI) pobrezia 
tasa erreala hartuta, egiaztatu da 1986tik aurrera erorketa historikoa izan 
zuela; 2000-2008 aldian ere pobrezia tasa errealak jaisten jarraitu zuen, baina 
modu apalagoan. Hala, 1986an % 16,1ekoa bazen tasa, 2000n % 5,1ekoa zen, 
2004an % 4,5ekoa eta 2008an % 4,2koa. 

Jarraian, finantza-krisiaren ondorioz, pobrezia tasa errealak gora egin zuen, 
2012an % 5,3koa izatera iritsiz eta 2014an % 5,9koa; jaitsiera txiki baten ostean, 
2016an % 5,7koa zen. 2018an % 6,1era igo ondoren, 2020an berriro jaitsi zen, 
% 5,6ko tasara arte zehazki. Hobekuntza txiki hori gorabehera, 2020ko tasa 
oraindik ere 2008koa baino 1,4 puntu portzentual handiagoa da.

Ez hori bakarrik, 2008aren ondorengo aldian, pobreziaren goranzko joera 
are deigarriagoa da diru-sarreren pobrezia arriskua ere kontuan hartzen 
bada (PGDI mantentze-pobrezia). Kasu horretan, 1986tik 1996ra bitartean 
%  11,7tik % 13,3ra igo ondoren, ondorengo beherakada esanguratsua izan 
zen, tasa % 5,6ra jaitsi zelarik 2004an. Aldiz, 2008tik aurrera joera aldaketa 
ikusten hasi zen, tasa % 5,7an egonkortuz. Krisiari lotutako gorakada deigarria 
heldu zen ostean: 2012an % 7,3koa zen tasa eta 2014an % 8,2koa dagoeneko. 
2016an % 7,1era jaitsi zen, baina, 2018an, diru-sarreren pobrezia tasa 
berriro igo zen % 8,0ra; maila horri eusten zion 2020an. Pobrezia errealeko 
adierazlean 2008tik 2020ra bitarte izandako 1,4 puntuko igoerarekin 
kontrastean, denbora tarte berean, diru-sarreren pobreziaren tasaren igoera 
2,3 puntukoa izan zen.

Oro har, pobrezia edo ongizate eza bezalako fenomenoen bilakaera, bai eta 
herritarren artean diru-sarrerak eta aberastasuna berdintasunean oinarritzen 
ez den modu batean banatzea ere, funtsean, aldagai sozioekonomiko jakin 
batzuetan izandako aldaketekin lotuta dago. Garrantzitsuenak, zalantzarik gabe, 
diru-sarrerekin lotuta daude, bai eta etxeetan eskuragarri dauden ondarearekin 
eta gainerako baliabide ekonomikoekin ere. Baina ez dira pobreziarik gabe, 
ongizate-maila nahikoarekin eta herritarren arteko baliabide-berdintasun 
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erlatibo batekin garatutako bizitza batek esan nahi duenaren pertzepzio 
sozialean gertatzen diren aldaketak zehazten dituzten aldagai ekonomiko 
bakarrak. Azken batean, premiaren pertzepzioa ohiko gastu-egiturarekin 
oso lotuta ere badago eta, horregatik, baita gastu-egitura hori osatzen duten 
ondasunen eta zerbitzuen prezioen dinamikarekin ere.

Hori bai, guztiak ere aldagai erabakigarriak izan arren, oinarri ekonomikoko 
aldagai multzo konplexu horren bilakaera ez da pobrezia eta desberdintasuna 
bezalako fenomenoen bilakaera aztertzeko kontuan hartu beharreko marko 
bakarra. Izan ere, populazio dinamika eta osaera jakin bat duten gizarteei 
eragiten dieten fenomenoak direnez, erabakigarria da, halaber, populazioaren 
osaera eta kopuru aldaketak ezagutzea, bai eta aldaketon azpian dauden aldagai 
soziodemografikoak aztertzea ere. Hori bereziki garrantzitsua da azken urteotan 
izan duten bilakaera ulertzeko funtsezkoak diren aldaketa demografikoak jasan 
dituzten gizarteetan. Kapituluan zehar egiaztatu ahal izango den bezala, neurri 
handi batean aldaketa horietako batzuek azaltzen dute, faktore ekonomiko 
hutsetatik harago, EAEn pobrezia eta desberdintasun adierazleek izandako 
bilakaera berezia.

EAEko etxeetan pobrezia eta desberdintasun mailak zehaztu dituzten elementu 
soziodemografiko nagusiak, modu sintetikoan aurkezten dira kapituluan zehar. 
Hala ere, azken bi hamarkadetan gizartean izandako garrantzia aintzat hartuta, 
arreta berezia jarri da Espainiatik kanpoko immigrazioaren inplikazioetan. 
Arrazoia argia da: egiaztatu ahal izango den bezala, EAEn zein Espainian 
pobrezia tasak egonkortu eta, are gehiago, gora egin izana azaltzen duen 
faktore nagusia da, bai eta desberdintasunaren gorakadarena ere. 

Sarrera honetaz eta analisirako marko teoriko-praktikoa deskribatzen duen atal 
metodologikoaz gain, kapitulua emaitza, analisi eta hausnarketako atal nagusi 
baten inguruan antolatzen da, bi azpiataletan garatzen dena. Lehendabiziko 
azpiatalak, EAEko egoera aztertzen du. Bertan, alde batetik, jaiotza-tasaren 
beherakadarekin eta EAEko gizartearen zahartze prozesuarekin lotutako 
dinamika demografikoek pobreziaren eta desberdintasunaren prebentzioan 
izandako ondorio positiboak aurkezten dira. Bestetik, kontrako norabidean 
eragin duten bi faktoreak aztertzen dira: familia egituren zatiketa eta Espainiatik 
kanpoko immigrazioa. 

Bigarren azpiatalean, berriz, Espainiatik kanpoko immigrazioaren eraginean 
jartzen da arreta, desberdintasunaren gaia era espezifikoan aztertuta; zehazki, 
EAEko egoera Espainia osorako eskuragarri dauden datuekin alderatzen da. 
Analisiaren helburua EAEko dinamika berezia Espainiako marko orokorrean 
kokatzea da.

Kapitulua ondorioen atal batekin amaitzen da, eta, bertan, eskuratutako 
emaitzen inplikazio nagusiak jorratzen dira era sintetikoan.
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Analisirako marko teoriko-praktikoa
Kapituluaren ikuspegia, funtsean, estatistikoa da, betiere, PGDI datu esta-
tistikoen ezaugarri den pobreziaren eta desberdintasunaren azterketara 
hurbiltzeak mugatutako testuinguruan. Ezaguna denez, PGDI datu estatistikoak 
EAEko datu ofizialak dira eta pobrezia eta gizarte desberdintasuna aztertzeko 
hurbilketa metodologiko espezifiko eta propio batean oinarritzen dira: PGDI 
metodoa.

Horrenbestez, EAEko egoeraren azterketan zentratzen den kapituluaren zatian, 
analisia PGDI datuen ustiapen estatistikoan oinarritzen da. Datu historikoen 
aurkezpenean, horietako batzuk sarreran aurreratu dira dagoeneko, Eusko 
Jaurlaritzaren beste iturri estatistikako batzuetako informazioa ere sartzen da 
hurbilketan, zehazki, Behar Sozialei buruzko Inkestako PGDI Pobrezia modulua 
eta 1986an EAEko gizarte-egoera ahulei buruz egindako azterketa.

Adierazitako EAEko estatistiken kasuan, hurbilketa etxeetako bizikidetzako 
unitateetan zentratzen da, nahiz eta, neurri handi batean, bi azterketa-eremuek 
(bizikidetzako unitateak eta etxeak) espazioan bat egin ohi duten aztertutako 
familia-etxebizitzetan. Ildo horretan, hori bai, adierazi behar da PGDI inkestak 
ez duela aintzat hartzen etxebizitzarik gabeko biztanleria, ezta establezimendu 
kolektiboetan bizi dena ere. Hala ere, talde horiek EAEn bizi den biztanleria 
osoaren proportzio txikia osatzen dute.

Etxe mota zehazteari dagokionez, EAEko datuen kasuan, etxe bakoitzeko 
erreferentziako pertsonaren ezaugarriak aplikatzen dira, baita jatorriari 
dagokionez ere (Espainiakoa ala Espainiatik kanpokoa). Ildo horretan, 
Espainiatik kanpoko immigraziokotzat jotako etxeak, bertako erreferentziako 
pertsonak jatorrian Espainiako nazionalitatea ez zuen etxeak dira.

Espainia osoko desberdintasunaren azterketara hurbilketa egitean, Espai-
niako Estatistika Institutuaren Bizi Baldintzen Inkestako datuen ustiapen 
berritzaile baten emaitzak jasotzen dira kapituluan. Helburua aipatu 
eremu estatistikoan PGDI inkestaren marko metodologikoa aplikatzea 
da, baita desberdintasunaren neurketari dagokionez ere. Hurbilketa hori 
aplikatzeko arrazoi nagusia da Eurostat neurketa sistema ez dela ez nahikoa 
ez egokia EAEkoa edo Espainiakoa bezalako gizarteetan pobreziaren eta 
desberdintasunaren bilakaera behar bezala jarraitzeko. Ikerketa markora 
hurbiltzean, Bizi Baldintzen Inkestak EAEko PGDI inkestaren antzeko 
ezaugarriak ditu, baina ez du egiten azken honek etxeen eta bizikidetzako 
unitateen artean egiten duen bereizketa.

Kapitulu honen helburua metodologikoa ez denez, hori bai, Espainiako Bizi 
Baldintzen Inkestako datuetara hurbiltzeko erabilitako hurbilketa motaren 
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funtsezko alderdiak baino ez dira aipatuko. Aldez aurretik, adierazi behar 
da PGDI metodoa Espainiako Estatistika Institutuaren inkestara egokitzeko 
prozesua garapen fasean dagoela oraindik ere, Bizi Baldintzen Inkestaren 
galdetegietan dauden zenbait gabezia konpontzea ezinbestekoa baita, PGDI 
metodoa aplikatzeko funtsezkoak diren aldagai jakin batzuetarako informaziorik 
ez baitute ematen. Hala ere, adierazle egonkor eta fidagarrien erabilera 
bermatzeko adina aurrerapauso eman dira behintzat. Horrenbestez, erabilitako 
metodologia behin-behinekoa izan arren, zenbait autonomia-erkidegoren 
kasuan behintzat, Espainian ematen diren desberdintasunei buruzko alderdi 
jakinen datu ebolutibo batzuk eman daitezke.

PGDI metodoa Bizi Baldintzen Inkestako datuei aplikatzean, diru-sarreren 
pobrezia eta eragiten duen desberdintasuna neurtzeko, oinarrizko jarduketa 
printzipio batzuk hartu dira abiapuntutzat. Neurketa hori egiteko, oinarri-
oinarrizko kontu bat dago: pobrezia eta desberdintasun adierazleen estimazioan 
aplikatu beharreko baliokidetasun eskala nola ezarri zehaztea. Ildo horretan, 
2021etik aurrera (2020ko errenta) «hilabete amaierara iristeko gutxieneko diru-
sarrera» aldagaia (HS130) ezabatu izanak eragindako arazoari aurre egiteko, 
bi urratsetan oinarritutako hurbilketa baten alde egin da baliokidetasun eskala 
lortzeko orduan –bai eta lurraldeka eta premiak eta prezioak aintzat hartuta 
aplikatzeko modua zehazteko orduan ere–.

Lehenik eta behin, premien baliokidetasun eskala bat eraiki da PGDI metodoa 
aplikatuta (diru-sarreren aldagaia erabilita), bakarrik dauden pertsonen, 
bikoteen eta etxeetako gainontzeko kideen premiak zehazteko (15 urtetik 
beherako haurrak, 15 eta 24 urte bitarteko gazteak eta 25 urtetik gorako 
helduak). PGDI inkestan bezala, metodoa bizi-zikloa kontuan hartuta aplikatu 
da, hau da, 45 urtetik beherakoen etxeak, 45 eta 64 urte bitartekoen etxeak 
eta 65 urtetik gorakoen etxeak bereizita. Horretarako, erregresioko estatistika 
prozedura bat zehaztu da, bermatzen duena emaitzak EAEn PGDI inkestarekin 
lortutakoekin bateragarriak direla. 

Adierazitako baliokidetasun eskalaren oinarri diren premia-atalaseak 2008-2020 
aldirako kalkulatu dira, egiturazko dimentsioa izan dezaten eta Espainia osorako 
baliagarriak izan daitezen, lurraldeen arteko bereizketarik gabe.

Erabilitako PGDI doikuntza-metodoa aplikatuta, pobrezia eta ongizaterik 
eza mugatzen dituzten oinarrizko atalaseak zehaztu dira, bakarrik bizi diren 
65 urtetik gorako pertsonentzat, 2008-2020 aldi osorako eta Espainia osorako 
baliagarriak direnak. Pobrezia atalasea 824,39 eurokoa da, eta, ongizate ezeko 
atalasea, 968,52 eurokoa. Oinarrizko atalase horiek etxe mota bakoitzerako 
doitzen dira lortutako baliokidetasun eskalaren arabera, betiere, erreferentziako 
pertsonaren adinarekin eta etxearen osaerarekin bat (bakarrik bizi diren 
pertsonak, bikoteak, 15 urtetik beherako haurrak, 15 eta 24 urte bitarteko 
gazteak eta 25 urtetik gorako helduak kontuan hartuta).



84 Zabaldu 01. Dimentsioak, desberdinkeriaren ikuspegitik

Bigarrenik, Bizi Baldintzen Inkestatik «hilabete amaierara iristeko gutxieneko 
diru-sarrera» aldagaia (HS130) kendu denez, pobreziako eta ongizaterik ezeko 
oinarrizko atalaseak urtero eguneratzeko metodo bat zehaztu da, «hilabete 
amaierara iristeko zailtasunaren/erraztasunaren eskala» aldagaiarekin 
lotzen dena (HS120 galdera). Hori horrela, hilabete amaierara nolabaiteko 
zailtasunarekin iristen direla adierazten duten etxeetako diru-sarrera baliokideen 
batezbestekoari (PGDI metodoa aplikatzetik eratorritako baliokidetasun 
eskalarekin), urtero aplikatzen zaio 2008-2020 aldirako analisiaren ondoriozko 
ehunekoa. Paradoxikoki, premia atalaseak lortzeko hurbilketa horrek aplikatzea 
eskatzen duen metodoak, kontuan hartzen ditu bai Leideneko eskolak (Van 
Praag-Hagenaars azken bertsioan) bai Anbereseko taldeak (Deleeck) auzira 
hurbiltzeko definitutako printzipioak. Horrenbestez, EPDS-Deleeck hurbilketa 
doitu bat erabili da.

Prezioen eta premien lurraldeen araberako tratamenduari dagokionez, 
erabilitako hurbilketak lurraldekako atalaseak zehazteko hurbilketa erraz bat 
baliatzea ahalbidetu du. Horrenbestez, adierazitako prozedura aplikatu da 
kontuan hartu beharreko lurralde eremu ezberdinetan. 

Laginketa mugak direla-eta, atalaseak ez dira autonomia-erkidego guztientzat 
kalkulatu, baizik eta honako lau autonomia-erkidego multzo hauentzat:

a. Hegoaldea: Andaluzia, Murtzia, Valentzia, Kanariak, Ceuta eta Melilla.
b. Extremadura eta Gaztela: Extremadura, Gaztela-Mantxa eta Gaztela eta Leon.
c. Iparraldea: Galizia, Asturias, Kantabria, EAE, Nafarroa, Errioxa eta Aragoi.
d. Madril, Katalunia eta Balearrak.

Autonomia-erkidegoren baten kasuan esleitutako taldearen gaineko ñabardurak 
egitea posible izan litekeen arren, Valentzia adibidez beste autonomia-
erkidego batzuekin elkartzeko aukera bazegoen, premien batez besteko maila 
baliokidearen alderaketan oinarritu da autonomia-erkidegoen multzokako 
egitura (espero zitekeen bezala, premia mailak autonomia-erkidego bakoitzeko 
prezio egiturarekin zuzenean lotuta daude). 

Autonomia-erkidegoen multzoen Gini indizeen bilakaera aztertzeko orduan, 
adierazi behar da Espainiaren kasuan, 2008ko eta 2020ko indizeak alderatu 
direla (2007ko eta 2019ko errentak), betiere, autonomia-erkidego multzoka 
doitutako PGDI diru-sarrera baliokideen arabera. Erabilitako hurbilketari esker, 
urtero doitu daitezke autonomia-erkidego multzo bakoitzean erabili beharreko 
diru-sarrera baliokideak, lurralde bakoitzeko premia egituraren arabera duten 
balio erreala aintzat hartuta (hedaduraz, baita prezio egituraren arabera ere).

Autonomia-erkidegoen arabera ez ezik, desberdintasunaren Espainiako egoe-
rara hurbiltzean, kasuan kasuko indizeak –baita indizeon barne osaera ere– 
etxeek Espainia kanpoko immigrazioarekin duten loturaren edo lotura ezaren 
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arabera ere lortzen dira. Jatorriari dagokionez, biztanleria bi taldetan banatzen 
da etxeko erreferentziako pertsona nongoa den aintzat hartuta (Bizi Baldintzen 
Inkestan sartutako etxe bakoitzean «1» ordena-zenbakia duen pertsona). Hala, 
batetik, erreferentziako pertsonak Espainiako jatorrizko nazionalitatea duen 
eta Espainian jaioa den etxeetako biztanleria hartzen da kontuan («espainiar 
jatorriko pertsonak bizi diren etxeetako biztanleria»). Bestetik, berriz, etxeko 
erreferentziako pertsona Espainiara atzerritik iritsi den etxeetako biztanleria 
hartzen da kontuan, uneotan pertsona horrek zer nazionalitate duen aintzat 
hartu gabe («Espainiatik kanpoko immigrazioarekin lotutako pertsonak bizi 
diren etxeetako biztanleria»).

Horrenbestez, ikus daitekeenez, Espainiaren kasuan PGDI hurbilketa egitean, 
immigrazioarekin lotutako etxearen etiketa erreferentziako pertsona atzerritik 
heldutakoa den kasu guztietara hedatzen da (jatorrian espainiar nazionalitatea 
izan edo ez). Hurbilketa hori pixka bat aldentzen da EAEko egoeraren azterketa 
egiteko erabilitakoarekin. Izan ere, EAEn, jatorrian Espainiakoa ez den 
nazionalitate bat duten pertsonak buru dituzten etxeetako biztanlerian jarri 
da arreta puntua. Praktikan, dena den, azken emaitzak nabarmen aldatzen ez 
dituzten aldeak dira; izan ere, Bizi Baldintzen Inkestako azterketan Espainiatik 
kanpoko immigraziotik etorritako pertsona gisa identifikatutako gehien-
gehienek, jatorrian Espainiakoa ez den beste nazionalitate bat zuten.

Horrenbestez, bada, Espainiari dagokionez, kapituluan aurkeztutako datuak 
guk geuk landutakoak dira, PGDI metodo egokitua aplikatuta eta lurraldeka 
doituta, betiere, Espainiako Estatistika Institutuaren Bizi Baldintzen Inkestako 
2008ko eta 2020ko datuetatik abiatuta (2007ko eta 2019ko errentak). EAEren 
kasuan, berriz, datuak PGDI metodologia zorrotz aplikatuta lortu dira.

Emaitza nagusiak: analisia eta hausnarketa
Kapituluaren atal honetan, lehen azpiatal batean, azken hamarkadotan EAEn 
pobrezia eta desberdintasun adierazleek izandako bilakaera zehaztu duten 
faktore demografikoen azterketan kontuan hartu beharreko emaitza nagusiak 
aztertu dira, bereziki, 2008ko finantza krisitik aurrera. Hasiera batean, aipatu 
faktoreak pobreziaren dinamikarekin lotuta hartu dira kontuan, jaiotza-
tasaren beherakadarekin eta zahartzearekin lotuta euskal gizartean izandako 
eraldaketak eta familia-zatiketako prozesuekin eta atzerriko immigrazioarekin 
lotuta izandakoak bereiziz. Ondoren, faktore horiek desberdintasun dinamikan 
izandako eragina aztertu da, bereziki 2008-2020 aldiari erreferentzia eginez.

Bigarren azpiatalean, desberdintasun adierazleek EAEn eta Espainian izandako 
bilakaera aztertu da. Azterketa konparatua, 2008-2020 aldian kanpoko edo 
atzerriko immigrazioak Gini indizeari egindako ekarpenean zentratu da.
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Pobreziaren eta desberdintasunaren bilakaera EAEn

Euskal gizartearen zahartze prozesuak eta jaiotza-tasaren beherakadak 
espainiar jatorriko biztanleen artean oro har izandako eragin positiboa

Ikuspegi historikotik, XX. mendearen azken laurdenetik aurrera EAEn ikusitako 
aldaketa demografiko nagusietakoa, jaiotza-tasaren eta ugalkortasunaren 
bilakaerarekin lotutakoa da. 1976an emakumeko 2,84 seme-alaba izatera iritsi 
ondoren, Estatistikako Institutu Nazionalak EAErako neurtutako ugalkortasun-
adierazle koiunturala nabarmen jaisten hasi zen,1994an eta 1995ean 0,90 
izatera iritsi arte. Funtsezko aldaketa horren eragina erabakigarria da jaiotza-
tasan: termino absolutuetan, 1975 eta 1977 artean urteko batez beste 39.851 
jaiotza izan baziren, 1993 eta 1996 artean 15.619 besterik ez ziren izan. 
Horrenbestez, aztertutako bi aldiak alderatuta, % 60,8ko murrizketa izan zen 
batetik bestera jaiotako pertsona kopuruan. 

Gerora izandako susperraldi ekonomikoa gorabehera, jaiotza kopurua ez 
da inoiz berriro 70eko hamarkadako mailetara hurbildu; horren erakusle, 
berreskurapen handieneko aldian, 2008 eta 2011 bitartean, urtean 21.135 
pertsona jaio ziren batez beste (%  47,0ko murrizketa 1975 eta 1977 artean 
izandako mailekin alderatuta). Ugalkortasunaren beherakadak markatutako 
beste fase bat abiatu zen 2016tik aurrera, hein batean ugalketa-adinean 
dauden emakumeen kopuru mugatuak baldintzatuta (joan den mendeko azken 
laurdeneko jaiotza-tasaren beherakadaren ondorioz). Horiek horrela, 2018tik 
2020ra bitartean, urteko batez besteko jaiotza kopurua 15.431 jaiotzakoa izan 
zen, hau da, 1993tik 1996ra bitartean izandako antzeko mailetara itzuli zen, 
are, pixka bat apalagoetara.

1976-1994 aldian izandako ugalkortasun eta jaiotza-tasen beherakada handiak 
EAEko gizartearen azken urteotako gizarte dinamikan izandako ondorioak 
askotarikoak dira, nahiz eta, oro har, guztiak lot daitezkeen biztanleriaren 
zahartzearekin. Adinaren araberako heriotza-tasa espezifikoen murrizketarekin 
lotutako bizi-itxaropenaren handitzearen ondorio ez ezik, zahartze prozesua 
50eko, 60ko eta 70eko hamarkadetako jaiotza kopuru handiaren (progresiboki 
65 urtetik gora izatera igarotzen ari diren kolektiboak) eta 90eko hamarkadatik 
aurrera jaiotako pertsona kopuru txikiaren (adin txikikoen edo heldu gazteen 
taldeak) arteko desfasearen emaitza da. Pobrezia eta desberdintasun 
dinamikarekiko hurbilketan, aipatutako bi alderdiak (adinekoen kopurua 
handitzea eta biztanle gazteena txikitzea) paraleloki hartu behar dira kontuan, 
batez ere espainiar jatorriko biztanleriari dagokionez.
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65 urtetik gorako biztanleriaren garrantzi erlatiboaren hazkundea eta pentsio 
sistemaren hobekuntzaren eragina

Espainiar jatorriko biztanleriaren zahartze prozesuak EAEn izandako adierazpen 
nabarmenetako bat 65 urtetik gorakoak buru dituzten etxeen garrantzi 
erlatiboaren hazkundea da. 

Ildo horretan, 65 urtetik gorako espainiar jatorriko norbait buru duten etxeetako 
biztanleriaren pisua modu deigarrian handitu da 70eko hamarkadaren 
erdialdetik. Espainiako Estatistika Institutuaren datuen arabera, kolektibo hori 
biztanleria osoaren % 8,3 besterik ez zen 1975ean, baina, ordutik, batez ere 
2000ra arte, proportzioa nabarmen handitzen joan da. PGDI datuek erakusten 
dutenez, 1986an %  14,2koa zen proportzioa, 1996an %  20,8koa eta 2000n 
% 25,2koa. 

Espainiatik kanpoko immigrazio prozesuaren hasierak, joera aldatu zuen hasiera 
batean, proportzioa % 21,9ra jaitsiz 2004an, baina, ostean, ehunekoa igotzen 
hasi zen berriro, 2014an % 25,2ra helduz eta 2016an % 28,5era. Espainiatik 
kanpoko immigrazioaren eta erretiroa hartutako EAEko herritarren zati bat 
euren jatorrizko lurraldeetara itzultzearen ondorioz, proportzioa %  27,4ra 
jaitsi zen 2018an eta % 27,2ra 2020an, baina horrek ez du eragotzi 65 urtetik 
gorakoen etxeetako biztanleriaren 2016-2020 aldiko ehunekoa 1986koaren ia 
bikoitza izatea (eta 1975ekoaren hirukoitza baino gehiago). Espainiar jatorriko 
pertsonak bizi diren etxeetako biztanleria soilik kontuan hartuz gero, 65 urtetik 
gorakoak buru dituzten etxeetako herritarrek EAEko biztanleria totalean duten 
garrantzia are handiagoa da, %  30etik gorako mailekin 2016-2020 aldian 
(% 30,2koa 2020an).

Dimentsio sozialean, espainiar jatorriko biztanleriaren zahartze dinamikak 
pobreziari eta ongizate ezeko beste modu batzuei eusten lagundu du EAEn. 
Horren arrazoia da, EAEn, erretiroa ongizatea eskuratzearekin lotutako 
bizitzako unea dela neurri handi batean, eta, oro har, adineko pertsonen artean 
pobrezia eza dela nagusi. Aipatutakoa, 65 urtetik gorako espainiar jatorriko 
norbait buru duten etxeetako pobrezia tasa errealaren bilakaera aztertuta ikus 
daiteke argi eta garbi: 1986an % 22,1koa zen oraindik ere, baina, pentsiodunen 
aldeko erreformen ondorioz, %  9,9ra jaitsi zen 1996an, % 5,1era 2000n eta 
%  4,4ra 2004an. 2008tik aurrera, pobrezia errealaren eragina oso txikia da 
aipatu kolektiboan. Horren erakusle, 2008-2020 aldian, pobrezia tasa erreala 
%  1,0 eta %  1,6 artean mantendu zen 65 urtetik gorako espainiar jatorriko 
norbait buru duten etxeetan. Tasa horiek, konparatiboki, oso txikiak dira EAEko 
gizartearen barruan.

Bereziki garrantzitsua da nabarmentzea pobrezia tasa errealaren eragin 
erlatiboak zer aldaketa izan duen progresiboki, gainerako biztanleriarekin 
alderatuta, 65 urtetik gorako espainiar jatorriko norbait buru duten etxeetan. 
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Horren erakusle, 1986an, inpaktu hori ehuneko 6,9 puntu handiagoa zen 
aipatu etxeetan bizi zirenen artean (% 22,1ekoa, gainerako biztanleen artean 
% 15,2koa zen bitartean). 1996an, oraindik ere handiagoa zen pobrezia tasa 
errealaren eragina 65 urtetik gorako espainiar jatorriko norbait buru zuten 
etxeetan, baina aldea dagoeneko 1,5 puntura murriztuta zegoen (%  9,9ko 
eta %  8,4ko inpaktua hurrenez hurren). Azkenean, 2000-2004 aldian, oreka 
heldu zen (% 4,4ko eta % 4,5 inpaktua hurrenez hurren). Are, 2008. urterako, 
pobrezia errealaren inpaktuaren noranzkoa guztiz aldatu zen: 65 urtetik gorako 
espainiar jatorriko norbait buru zuten etxeetan % 1,6ekoa zen, eta, gainerako 
biztanleriaren artean, % 5ekoa, hau da, 3,4 puntu handiagoa. Alde horrek 
handitzen jarraitu zuen 2016an 6,7 puntukoa bihurtu arte (% 1,0ko pobrezia 
tasa erreala 65 urtetik gorako espainiar jatorriko norbait buru zuten etxeetan 
eta % 7,6koa gainerako herritarren artean). 2020an aldea 6,0 puntura murriztu 
arren (% 1,3ko eta % 7,2ko eragina hurrenez hurren), PGDI datuak eskuragarri 
dauden azken urtean diferentzia kualitatiboki antzekoa zela esan daiteke.

Ez hori bakarrik, ongizate ez errealak duen eragina ere kontuan hartuz gero, 
aldea are eta handiagoa zen: 65 urtetik gorako espainiar jatorriko norbait buru 
zuten etxeetan bizi zirenen % 3,6k jasaten zuen egoera hori, eta, gainerako 
biztanleriaren artean, % 11,6k, hau da, aldea 8,0 puntukoa zen. Berez, oso 
deigarria da ongizate ez errealaren adierazleak 65 urtetik gorako espainiar 
jatorriko norbait buru duten etxeetan azken hamarkadotan izandako bilakaera 
positiboa: 1986an % 36,1ekoa zen bitartean, 2020an % 3,6koa besterik ez zen. 
Horren erakusle, gainerako biztanleekin alderatuta aipatu kolektiboak 2020an 
bizi zuen egoera hobeak, 1986koaren guztiz bestelakoa den egoera bat islatzen 
du: ongizaterik ezeko egoeren intzidentzia % 28,2koa zen urte hartan gainerako 
biztanleen artean, eta, esan bezala, aipatu kolektiboko kideen artean, 7,9 puntu 
handiagoa.

Horrenbestez, aurkeztutako datuek, 65 urtetik gorako espainiar jatorriko norbait 
buru duten etxeetan pobrezia gainditzeko eta ongizatea eskuratzeko gero eta 
gaitasun handiagoa erakusten dute. Eraldaketa kualitatiboa bereziki gardena 
bada ere 1986ko egoerarekin alderatuta, 2008ko egoerarekin alderatuta 
ere agerikoa da hobekuntza: % 1,3ko pobrezia erreala 2020an eta % 1,6koa 
2008an; eta % 3,6ko ongizate ez erreala 2020an eta % 4,9koa 2008an. 
Hobekuntza hori aztertzeko orduan, gainera, kontuan izan behar da 65 urtetik 
gorako espainiar jatorriko norbait buru duten etxeetan bizi direnek biztanleria 
totalean duten garrantzi erlatiboak ere gora egin duela: 2008an % 23,8 ziren 
eta 2020an % 27,2.

Desberdintasun adierazleei dagokienez, pobrezia eta ongizate ezeko tasetan 
ikusitako joeren ondorioa berdintzailea da argi eta garbi. Horiek horrela, 
65 urtetik gorako espainiar jatorriko norbait buru duten etxeetan bizi direnek Gini 
indizeari egindako ekarpenak beherantz egin zuen 2008-2020 aldian. Horren 
erakusle, kolektibo horrek Gini indizeari egindako ekarpena 10,46 puntukoa 
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bazen 2008an, 8,13 puntukoa zen 2020an (indizeari egindako ekarpena, beraz, 
2,33 puntu murriztu zen).

Ikusitako joeron determinatzaile nagusia, pentsio sistemak Espainian izandako 
arrakasta konparatua da; bistakoa denez, EAEn ere oso ondorio positiboak izan 
ditu arrakasta horrek.

Bikote nukleoen inguruan eta 65 urtetik beherako pertsonekin osatutako 
etxeetan oro har izandako bilakaera positiboa

65 urtetik gorako pertsonak bizi diren etxeetako biztanle kopuruan izandako 
hazkundea ez da euskal gizartearen bereizgarri den zahartze prozesuaren 
adierazpen garrantzitsu bakarra. Nabarmentzekoa da, halaber, 65 urtetik 
beherako eta espainiar jatorriko pertsonek osatutako bikote baten inguruan 
eratutako etxeen garrantzi erlatiboa murriztu egin dela. 2016tik aurrera EAEko 
testuinguru ekonomikoa hain txarra ez izateak, ondorio mesedegarriak izan ditu 
pobreziari eta desberdintasunari eusteko orduan, nahiz eta aipatzeko moduko 
zenbait alde izan adinaren araberako taldeen artean.

45 urtetik beherako pertsonek osatutako bikoteen etxeak

Joan den mendeko 70eko hamarkadaren amaieratik jaiotza-tasaren behe-
raka darekin lotzen den biztanleriaren beherakada bereziki deigarria da 
erreferentziako pertsona 45 urtetik beherakoa eta espainiar jatorrikoa den 
bikote baten inguruan, seme-alabak izan edo ez, eratutako etxeetan bizi den 
biztanleriari dagokionez1.

Aipatutako kolektiboko kideek pisu handia zuten EAEko biztanleria totalean 
1986an. Urte hartan, EAEn bizi zirenen % 37,3 ziren, eta, beherakada handi 
baten ostean, proportzio hori % 27,4koa zen 1996an; 2000n, aldiz, % 24,4koa 
zen. XXI. mendeko lehen hamarkadan gora egin eta gero, 2008an % 27,1koa 
zen proportzioa. Jarraian, baina, behera egin zuen nabarmen berriro, eta 
2016an gutxieneko % 17,3ko mailara jaitsi zen. Igoera txiki baten ostean, 
% 18,6koa zen portzentajea 2018an, eta, ondoren, berriro jaitsi zen pixka bat, 
2020an % 18,2koa zelarik. 

1 Arrazoi praktikoengatik, gizon bat buru duten guraso bakarreko nukleoak ere sartu dira bikote 
baten inguruan eratutako etxeen kategorian. Erabakia emakume bat buru duten guraso bakarreko 
nukleoekin alderatuta pobrezia tasetan eta desberdintasun indizeetan ikusitako desberdintasun 
handiek arrazoitzen dute. Hori bai, kontuan izan behar da pisu demografiko oso mugatua duen 
talde batez ari garela. Horregatik, idazketa aztertutako bikoteetan zentratu da, gizon bat buru 
duten guraso bakarreko familia gutxi horiek osatutako kolektiboari erreferentziarik egin gabe.
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Datuok erakusten dutenez, erreferentziako pertsona 45 urtetik beherakoa 
eta espainiar jatorrikoa den bikote baten inguruan eratutako etxeetako 
biztanleriaren pisua ia erdira jaitsi zen 1986tik 2020ra bitartean. Kopuru 
absolutuetan, etxeotan bizi zen biztanleria 1986an 795.145 pertsona izatetik 
2016an 370.110 pertsona izatera igaro zen, hau da, % 53,5 murriztu zen. Gerora 
etxeotako biztanle kopuruak gora egin duen arren, 2020ko azken erreferentzian 
zenbatutako 395.697 pertsonak 1986an zenbatuak baino %50,2 gutxiago dira.

Aztertzen ari garen familiotako biztanleriak bai zenbaki absolutuetan bai zenbaki 
erlatiboetan izandako beherakada handiak, mugatu egin du EAEko biztanle 
talde gazteenei lotutako pobrezia eta desberdintasuna areagotzeko arriskua. 
Ildo horretan, garrantzitsua da azpimarratzea EAEn pobrezia adierazleek 
izandako bilakaera positiboa, aztertzen ari garen motako etxeetan ere islatu 
dela eta horren erakusle dira 1986-2020 aldiko datuak.

Lehen fase batean, pobrezia tasa erreala era deigarrian eta jarraituan jaitsi zen 
etxeotako biztanleen artean 1986-2004 aldian, %  14,1etik %  2,9ra zehazki. 
Ostean, tasak gora egin zuen, lehendabizi pixka bat 2008an % 3,3koa izatera 
iristeraino, eta gero nabarmenago, 2012an % 4,6koa bihurtzeraino. Hori bai, 
2014-2016 aldian salbu, beheranzko joera gailendu zen berriro 2012tik 
aurrera, 2020an % 2,7koa izatera iritsi arte, hau da, 1986tik erregistratutako 
mailarik baxuena. 

Bestalde, PGDI inkestako datuek erakusten dutenez, Euskadin, bi salbuespen 
alde batera utzita, aztertzen ari garen etxeetako biztanleriak beti izan du 
ezaugarri gainontzeko biztanleek baino pobrezia tasa erreal txikiagoa izatea. 
Hurrengo bi urteotako tasak dira salbuespenak: 1996 (hurrenez hurren, 
% 9,5eko eta % 8,5eko tasak izan ziren aipatu bi taldeotan) eta 2000 (% 5,5eko 
eta % 5eko tasak hurrenez hurren). XX. mendearen amaieran, 65 urtetik gorako 
biztanleen pobrezia handiagoak errazten zuen hori horrela izatea, eta, behin 
XXI. mendean sartuta, pobreziak emakume bat buru duten guraso bakarreko 
familietan eta Espainiatik kanpoko immigrazioari lotutako pertsona eta 
familietan eragin handiagoa izateak errazten du. 

Oro har joera nagusiekin bat egiten duten arren, diru-sarreren pobreziarekin 
(mantentze-pobrezia ere deitua) lotutako datuek ñabardura handiagoak islatzen 
dituzte. Hala, 1986 eta 1996 artean adibidez, diru-sarreren pobrezia arriskuko 
tasa % 13,2tik % 16ra igo zen aztertzen ari garen etxeetan bizi zirenen artean; 
are, EAEko gainerako biztanleena baino nabarmen handiagoa zen (hurrenez 
hurren, % 10,8ekoa 1986an eta % 12,3koa 1996an). 1996tik aurrera, tasa 
azkar jaisten hasi zen, 2000n % 7,5koa zelarik eta 2004an % 4,4koa. 2008ko 
krisiaren ondorioz, diru-sarreren pobrezia arriskuak gora egin zuen: 2008an 
% 4,9koa zen tasa eta 2012an % 7,4koa. 2012tik aurrera, berriz, beheranzko 
joera argia eman zen, 2018ko % 4,1eko tasara jaitsi arte. 2020an, berriz, gora 
egin zuen berriro arriskuak: % 4,8koa izan zen tasa, 2008ko % 4,9tik oso hurbil. 
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Nolanahi ere, erreferentziako pertsona 45 urtetik beherakoa eta espainiar 
jatorrikoa den bikote baten inguruan eratutako etxeetan bizi direnen diru-
sarreren pobrezia arriskuko tasa, gainerako biztanleena baino askoz txikiagoa 
zen 2020an (hurrenez hurren, %  4,8eko eta % 8,7koa). Are, alderaketa 
eginez gero, epe luzeko bilakaera bereziki aldekoa da aipatu kolektiboan. 
Horren erakusle, 1986an eta 1996an gainerako biztanleen tasa argi eta garbi 
gainditzetik, oro har tasa txikiagoak izatera igaro dira: 2000-2008 aldian 0,5 
eta 1,6 puntu portzentual gutxiago artean (2012an, hala ere, berdinketa izan 
zen), 2014-2016 aldian 1,8 eta 2,9 puntu portzentual gutxiago artean, eta, 
azkenik, 2018-2020 aldian 3,9 eta 4,8 puntu portzentual gutxiago artean.

Pobrezia errealaren azterketari berriro helduta, bereziki 2008ko eta 2020ko 
egoeren arteko alderaketan, komeni da adieraztea, diru-sarreren pobrezia 
arrisku antzekoa izanik (% 4,9koa eta % 4,8koa hurrenez hurren), aztertzen ari 
garen etxeetako biztanleen 2020ko pobrezia erreal txikiagoa (% 2,7koa 2008ko 
% 3,3koaren aldean), metatze-pobreziaren gainditze praktikoarekin lotzen dela 
(% 0,2 baino ez 2020an 2008an % 2koa zenean). 

Etxeotako desberdintasun dinamika ulertzeko, garrantzitsua da azpimarratzea 
aipatu joera positiboak are argiagoak direla ongizate ezeko adierazleei 
dagokienez, bereziki diru-sarrerekin lotuta aztertzen direnean. 1986an, diru-
sarreren ongizatea ez lortzeko arriskuak erreferentziako pertsona 45 urtetik 
beherakoa eta espainiar jatorrikoa den bikote baten inguruan eratutako etxeetan 
bizi zirenen % 57,4ri eragiten zien, eta, proportzio hori, % 39,5ekoa zen oraindik 
ere 1996an. Proportzioa % 26,2ra jaitsi zen 2000n, % 22ra 2004an eta % 15,2ra 
2008an. Azken maila horren inguruan egonkortu zen 2012an eta 2014an, hori 
bai, oraindik ere beheranzko joera txikiarekin jarraituz (hurrenez hurren, % 14,6 
eta %  14,5). Berriki izandako susperraldi ekonomikoak, mesede handia egin 
die aztertzen ari garen etxeetan bizi direnei eta, horren erakusle, proportzioa 
%  11,7ra jaitsi zen 2016an eta %  10,7ko maila minimora 2018an. Ondoren, 
gorakada txiki bat izan zen 2020an, baina, hori bai, zalantzarik ez da urte 
horretako % 11,9ko proportzioa 2008ko % 15,2ekoaren argiki azpitik dagoela.

Diru-sarreren ongizatea ez lortzeko arriskuaren intzidentzian izandako 
murrizketa handiak azaltzen du, hain zuzen ere, 2008 eta 2020 artean era hain 
nabarmenean jaitsi izana erreferentziako pertsona 45 urtetik beherakoa eta 
espainiar jatorrikoa den bikote baten inguruan eratutako etxeetan bizi direnek 
Gini indizeari EAEn egindako ekarpena. Zehazki, aipatu herritar taldeak EAEko 
Gini indize totalari egindako ekarpena 4,75etik 3,53ra jaitsi zen denbora tarte 
horretan (ehuneko 1,22 puntu gutxiago).

Horrenbestez, esan daiteke epe luzera pobreziaren eta desberdintasunaren 
gaineko datuak positiboak direla erreferentziako pertsona 45 urtetik beherakoa 
eta espainiar jatorrikoa den bikote baten inguruan eratutako etxeetan bizi 
direnen kasuan, ahazterik ez badago ere joera hori, neurri batean, EAEn ugalketa 
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demografiko normalizatuko prozesuak partzialki gelditu izanaren ondorio dela. 
Krisi ekonomiko eta sozialeko aldietan bereziki, pobrezia arriskua handitzea 
edo ongizate eza prebenitzea lagundu duten faktoreak bihurtu dira EAEko heldu 
gazteen artean emantzipatzeko adina atzeratzea eta jaiotza-kontrola.

Ildo horretan, gogoratu behar da gazteei eragiten dieten pobrezia egoeretako 
asko, ezkutuko pobrezia bezala ezagutzen dena, emantzipazio prozesuak 
atzeratuz kudeatu direla EAEn. Horren erakusle, PGDI inkestako datuek 
adierazten duten bezala, 2004an, euren jatorrizko etxetik independizatzeko 
baliabide nahikorik ez zuten 18 eta 44 urte arteko herritarrak 143.544 ziren, 
hau da, erreferentziako biztanleen %  32,9. Are, adin talde horretako 77.857 
lagun pobrezia edo ongizate ezeko egoeran biziko lirateke emantzipatuz gero, 
hau da, urte hartan 18 eta 44 urte artean zituzten herritarren % 17,8.

Azken urteotako bilakaera, hala ere, positiboa izan da. Horren erakusle, 2020an 
independizatzeko baliabide nahikorik ez zuten 18 eta 44 urte arteko herritarrak 
67.236 ziren, hau da, guztien % 24,3. Emantzipatuz gero pobrezia edo ongizate 
ezeko egoeren biziko zirenak, berriz, 18.785 pertsona ziren, erreferentziako 
biztanleen % 6,8. 2008tik 2020ra bitartean egoerak onera egin zuela erakusten 
duten beste zenbait zifra ere badaude: 2008an % 30,3 baziren independizatzeko 
arazoak zituztenak, % 24,3 ziren 2020an; eta, 2008an % 11,4 baziren pobrezia 
edo ongizate ezeko beste egoera batzuk bizitzeko arrisku potentziala zutenak, 
% 6,8 ziren 2020an.

Bestalde, erreferentziako pertsona 45 urtetik beherakoa eta espainiar jatorrikoa 
den bikote baten inguruan eratutako etxeetan bizi direnen kasuan, egiaztatu 
da ugalketari uko egiteak partzialki azaltzen duela pobrezia eta ongizate ezeko 
arriskuak kontrolatzeko gaitasuna. Ildo horretan, 2020an, aztertzen ari garen 
taldeko etxeetan, % 0,9koa zen pobrezia tasa erreala seme-alabarik ez baldin 
bazen eta % 3,3koa seme-alabarik izanez gero. Desberdintasunek diru-sarreren 
pobrezia arriskuari ere eragiten zieten (hurrenez hurren, % 3,5 eta % 5,3), bai 
eta ongizate ezari ere (hurrenez hurren, % 9,6 eta % 12,7). 

Hori bai, bikote gazteen familien artean oro har egiaztatutako hobekuntza 
argia, seme-alabak dituzten espainiar jatorriko 45 urtetik beherako pertsonak 
buru dituzten etxeetara ere hedatu da. Horren erakusle, pobrezia tasa errealak 
hobera egin du argi eta garbi epe luzera: 1996an %  9,5 zen, 2000n %  6,0, 
2004an % 3,5 eta 2008an % 3,6. Krisian eta errekuperazioaren lehen fasean 
% 4,3 eta % 4,4 artean egon ondoren, 2020an % 3,3ko mailan kokatu zen, PGDI 
inkestak barne hartutako denbora-serieko mailarik baxuena.

Horrenbestez, pertzepzio sozial nahiko hedatuek kontrakoa iradoki arren, 
EAEko familia gazteen egoera ez da pobrezia eta desberdintasun adierazleak 
igoarazten dituen presio-faktore indartsua, ez behintzat espainiar jatorriko 
biztanleriaren kasuan. Taldearen bolumen demografiko txikia dela eta, datozen 
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urteetan joera alderantzikatzea ez da batera probablea, baina, hala ere, 2018tik 
2020ra pobrezia arriskuan edo diru-sarreren ongizate eza jasateko arriskuan 
zeudenen kopuruak pixka bat gora egin zuela aipatu beharra dago. 

45 eta 64 urte arteko pertsonek osatutako bikoteen etxeak

Familia egituretan izandako aldaketek, bakarrik bizi diren pertsonen kopuruaren 
igoerak eta emakumeak buru dituzten guraso bakarreko familia kopuruaren 
gorakadak, bestalde, espainiar jatorriko 45 eta 64 urte arteko pertsonak 
buru dituzten eta bikote baten inguruan eratuta dauden etxeetako biztanleria 
nabarmenki jaistea ekarri dute2. Pentsa, aipatu familiotan bizi ziren herritarrek 
biztanleria totalean zuten pisua %  51,3koa zen 1986an, %  44,8koa 1996an, 
% 41,8koa 2000n eta % 40koa 2004an. Beheranzko joera horrek bere horretan 
jarraitu zuen ostean ere, erritmo apalagoan bada ere: herritarren % 33,6 ziren 
2014an eta %  32,8 2018an. 2014 eta 2016 artean gertatu bezala, 2018tik 
2020ra ere proportzioa zertxobait igo zen, %  34,4ra iritsiz, hau da, 1986ko 
% 51,3eko mailatik ia 17 puntu gutxiago.

Aztertzen ari garen etxeotako biztanleen artean ere, nabarmen murriztu zen 
pobrezia 1986 eta 2008 artean. Pobrezia tasa erreala etenik gabe jaitsi zen, 
1986an % 15,9koa izatetik 2008an % 1,3koa izatera igaroz. Jarraian, gora egin 
zuen pixka bat, 2014an % 2,0koa izatera iritsiz. Ondoren, % 1,8ko mailara jaitsi 
zen 2016an. 2018an berriro % 2,8ra igo ondoren, pobrezia tasa erreala berriro 
jaitsi zen, 2020an % 1,3ko maila minimora jaitsiz (2008an ere erregistratu zen 
gutxieneko maila bera). 

Joera positiboa ongizate ez errealeko adierazletan ere ikus daiteke. Izan ere, 
2008ko %  3,8tik 2012ko %  4,0ra eta 2016ko %  4,6tik 2018ko %  6,1era 
izandako igoeren salbuespenarekin, tasak behera baino ez du egin epe luzera 
1986ko % 29,5eko mailatik abiatuta. 2020an, % 2,1eko maila minimoan kokatu 
zen, 2008ko % 3,8eko mailatik argiki beherago.

Pobreziako eta ongizate ez errealeko tasetan izandako murrizketa handiak, 
espainiar jatorriko 45 eta 64 urte arteko pertsonak buru dituzten eta bikote 
baten inguruan eratuta dauden etxeetako biztanleek desberdintasunari egiten 
dioten ekarpena mugatzea lagundu du. Hala ere, aztertutako kasuan, aipatu 

2 Artikuluan aintzat hartu ez den arren, gaur egun 45 eta 64 urte bitartean dituzten eta jatorriz 
EAEkoak diren (edo uneren batean EAEn bizi izan ziren) herritarrek bertatik kanpora emigratu 
izanak ere eragin du jaitsiera horretan. Etorkizunean arreta bereziz aztertu beharreko gai da 
aipatutakoa.
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taldeak Gini indizeari egindako ekarpenak gora egin zuen 2008 eta 2020 artean: 
5,03tik 5,33ra zehazki3. 

Hala eta guztiz ere, 65 urtetik gorakoen etxeak eta espainiar jatorriko pertsonak 
buru dituzten 65 urtetik beherako bikoteenak elkarrekin kontuan hartuz gero, 
dinamika orokorrak desberdintasunaren murrizketa orokorra azaltzen du, Gini 
indizeari elkarrekin egiten dioten ekarpena jaitsi egin baita: 2008an 20,25 
puntukoa zen, eta, 2020an, 16,99 puntukoa, hau da, 3,25 puntu portzentual 
txikiagoa. Beheranzko joera horrek, espainiar jatorriko pertsonak buru dituzten 
65 urtetik beherako bikoteen etxeetako biztanleria ere ezaugarritzen du, Gini 
indizeari egiten dion ekarpena 2008ko 9,78 puntutik 2020ko 8,87 puntura 
jaitsi baita (10,46tik 8,13ra 65 urtetik gorakoen etxeen kasuan).

Pobreziaren eta desberdintasunaren gorakada eragiten duten faktoreak: 
familia egituren zatiketa eta Espainiatik kanpoko immigrazioa

Aurkeztutako datuek erakusten dutenez, espainiar jatorriko biztanleriaren 
zahartzearekin eta jaiotze kopuruaren murrizketarekin lotutako dinamika 
demografikoek 2008tik ikusitako pobreziaren eta desberdintasunaren gorakada 
are gehiago ez indartzea ekarri dute.. Are, bikote baten inguruan egituratutako 
65 urtetik gorakoen zein beherakoen etxeak elkarrekin hartuta, izan duten 
benetako eragina EAEn pobrezia eta desberdintasuna murriztearena izan da.

Horrenbestez, pobreziaren eta desberdintasunaren gorakadan modu erabaki-
garrian eragin duten faktore demografikoak beste batzuk izan dira. Faktore 
horiek familia egituren zatikatze prozesuekin eta Espainiatik kanpoko immigra-
zioarekin lotuta daude, eta jarraian aztertuko ditugu.

Familia egituren zatiketa eta bizimoduaren indibidualizazioa

Pobreziari eusteko eta diru-sarreren desberdintasunaren handitzeari aurre 
egiteko 2008 eta 2020 artean EAEn atzemandako zailtasunek zenbait jatorri 
dituzte. Lehen faktore garrantzitsu bat espainiar jatorriko 65 urtetik beherako 
erreferentziako pertsona bat duten baina bikote baten inguruan egituratzen 
ez diren etxe eta bizikidetza unitateen garrantzi demografikoak izandako 

3 Gini indizea ez du diru-sarreren eskalan posizio okerrenean dauden taldeen egoerak soilik 
baldintzatzen, egoera onenean dauden kolektiboen pisuak ere baldintzatzen du. 2008tik aurrera 
EAEn ongizate egoeran dauden taldeen garrantzi erlatiboak izandako gorakada handia kontuan 
hartuta, eta talde horrek 45 eta 64 urte bitarteko pertsonak buru dituzten etxeetan duen 
protagonismo handia, pertsonok euren karrera profesionaleko faserik emankorrenean bete-betean 
murgilduta baitaude, aipatu faktorea garrantzitsua da aztertzen ari garen testuinguruan.
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hazkundea da, izan bakarrik bizi diren pertsonak, izan nukleorik gabeko familiak 
edo izan emakume bat buru duten guraso bakarreko familiak4.

Bada, aztertzen ari garen etxeotan bizi ziren herritarrak biztanleria totalaren 
% 5 baino gutxiago baziren ere 1986an, pixkanaka-pixkanaka portzentaje 
hori handitzen joan zen, 2004an % 9,5eko mailara iritsi arte. Mende hasierako 
hazkunde aldiko gorakada handieneko fasea eta gero, baina, portzentajeak 
behera egin zuen bat-batean, 2008an % 6,9ko mailan kokatuz, hau da, 1996ko 
% 7,0ko eta 2000ko % 7,6eko mailen azpitik. 2008 eta 2012 artean berriro egin 
zuen gora, baina apalki; hala, 2012an % 7,7ekoa zen, eta, ondorioz, 2004ko 
antzeko mailan zegoen berriz ere. Jarraian, baina, 2012 eta 2014 artean, 
prozesua bizkortu egin zen, %  7,7tik %  10,0ra igoz. Igoerak gainera ez zuen 
etenik izan, eta, hala, 2016an %  11,2ra heldu zen, eta, 2018an, joera jada 
egonkorrago batekin, % 11,9ra. 

2004tik 2008ra bitartean gertatu bezala, COVID-19aren pandemiaren ondorioek 
ere proportzioak behera egitea ekarri zuen, 2020an % 10,2eko mailan utzi arte. 
Beherakada hori gorabehera, 2008eko % 6,9ko portzentajearekin alderatuta, 
bakarrik bizi diren pertsonen inguruan egituratutako bizikidetza-unitateen 
pisua, senitartekoak ardurapean izan edo ez, 3,3 puntu portzentual handiagoa 
zen 2020an.

Egoerak logika propio bati ere erantzuten dion arren, bakarrik bizi diren 
pertsonen eta bikote baten inguruan egituratuta ez dauden pertsona bat 
baino gehiagoko etxeen pisua handitzeak EAEko biztanleriaren zahartze 
prozesuari ere erantzuten dio neurri batean, joan den mendeko 80ko eta 
90eko hamarkadetako ugalkortasunaren beherakadarekin lotuta dagoena. Hori 
horrela, aipatu etxeetan bizi diren 45 urtetik gorakoen proportzioa, 1996 eta 
2004 artean % 35,9tik % 32,0ra jaitsi zena, handitu egin da ordutik, 2020an % 
53,4ra iritsi arte.

Azpian dauden faktoreetatik harago, aztertutako etxeotako biztanleriaren 
pisuaren hazkundeak kontuan hartu beharreko bilakaera garrantzitsu bat 
adierazten du bere horretan, espainiar jatorriko pertsonak bizi diren etxeen 
artean, aipatu bizikidetza-unitateak pobrezia tasa erreal handiak izateagatik 
nabarmentzen baitira. Horren erakusle, 1996 eta 2000 artean etxeotan ere 
nabarmenki jaitsi zen arren pobrezia errealaren intzidentzia (% 22,0tik % 
10,1era zehazki), ezin da ahaztu % 10eko atalasearen gainetik mantendu dela 
aipatu intzidentzia XXI. mende osoan zehar.

4 Aurrerantzean mota honetako etxeei erreferentzia egitean idazkera sinplifikatuaren alde egin 
denez, garrantzitsua da gogoratzea beti ari garela 65 urtetik beherako espainiar jatorriko pertsonak 
buru dituzten etxeez.
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Hala ere, adierazi beharra dago 2000tik aurrera zenbait igoera eta jaitsiera ziklo 
izan direla espainiar jatorriko erreferentziako pertsona bat duten eta bakarrik 
bizi diren pertsonek, edo bikote baten inguruan egituratuta ez dauden pertsona 
bat baino gehiagok, osatutako etxeetan pobrezia errealak izandako bilakaeran. 
Hasierako goranzko joeraren barruan, 2000 eta 2008 artean izandako pobrezia 
tasa errealaren igoera nabarmendu zen: 2000n %  10,1ekoa zen, 2004an 
%  13,3koa zen eta 2008an %  14,5ekoa. 2012an % 12,0ra jaitsi ostean, 
% 13,8ra igo zen 2014an, hau da, 2004ko eta 2008ko mailetatik hurbil kokatu 
zen berriro. 

Susperraldi ekonomikoarekin bat, tasak beherantz egin zuen, 2018an % 10,7an 
kokatuz, hau da, 2000ko mailatik hurbil. Ondoren, baina, gora egin zuen berriro 
pobrezia errealaren intzidentziak, eta %11,6an kokatu zen 2020an. Hala eta 
guztiz ere, 2020ko tasa 2008koa baino 2,9 puntu portzentual txikiagoa zen 
oraindik ere, eta horrek EAEko pobrezia tasa erreal orokorrean aztertzen ari 
garen etxeok duten eragina mugatzen lagundu du, baita populazio egituran 
duten pisu erlatiboa handituta ere.

Diru-sarreren pobreziaren bilakaerak are argiago erakusten du aipatu 
kolektiboaren posizio sozial zaila. Diru-sarreren pobrezia arriskua %  30,6koa 
zen kolektiboan 1996an, eta, ondoren, behera egin eta %  16,3koa bilakatu 
zen 2000n. Jarraian gorantz abiatu eta %  16,4koa bihurtu zen 2004an eta 
% 17,6koa 2008an . 2012an % 14,4raino jaitsi ondoren, aurreko hamarkadako 
krisiaren ondorioz gorakada handia izan zuen jarrian, eta, bi urte geroago, 
2014an, diru-sarreren pobrezia arriskuan zirenak %  20,2 ziren dagoeneko. 
Susperraldi ekonomikoari esker, % 17,7koa zen portzentajea 2016an eta 
% 15,1ekoa 2018an; aldiz, jarrian COVID-19aren krisia heldu eta egoera berriro 
okertu zen. Horren erakusle, diru-sarreren pobrezia arriskua nabarmen handitu 
zen berriro, % 18,5ean kokatuz 2020an. Portzentaje hori 2000tik izandako 
bigarren erregistrorik altuena da 2014ko % 20,2koaren azpitik. Are, 2008ko 
% 17,6a baino 0,9 puntu portzentual handiagoa da.

Ez hori bakarrik, bizi duten diru-sarreren pobrezia arriskutik harago, 
gainontzeko populazioarekin alderatuta, aztertzen ari garen kolektiboko kideek 
pobrezia erreala bizitzeko ere askoz arrisku handiagoa dute. Ildo horretan, 
2020an, bakarrik edo bikote baten inguruan egituratuta ez dauden etxeetan 
bizi ziren 65 urtetik beherako espainiar jatorriko pertsonen artean % 11,6koa 
zen pobrezia tasa erreala, hau da, gainerako biztanleen % 4,9ko tasa baino 
6,7 puntu portzentual gehiago. 2020an bertan, aldea are nabarmenagoa zen 
diru-sarreren pobrezia arriskuari dagokionez, 11,7 puntu portzentualekoa ze-
haz ki: hurrenez hurren, % 18,5 eta % 6,8.

Aztertzen ari garen kolektiboko kideek diru-sarrera nahikoak eskuratzeko 
dituzten desabantailak are ageriago geratzen dira ongizate eza jasateko arriskua 
ere kontuan hartzen denean. Izan ere, 2020an, ongizate mailetara heltzeko 
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diru-sarrera nahiko ez zuten pertsonen proportzioa % 38,0koa zen bakarrik edo 
bikote baten inguruan egituratuta ez dauden etxeetan bizi zirenen artean, hau 
da, gainerako biztanleen %  17,5ekoa baino 20,6 puntu portzentual gehiago. 
Aldea, gainera, 2008ko 18,8 puntu portzentualekoa baino are handiagoa zen 
(% 33,9 eta % 15,1, hurrenez hurren).

Horrenbestez, datuok lagungarri dira aztertzen ari garen etxeok EAEn 
desberdintasunaren arloan ematen ari den goranzko dinamika azaltzeko duten 
garrantzia ulertzeko. Ildo horretan, diru-sarrerekin lotutako arrisku egoeretan 
2008tik 2020ra egondako igoerak, aztertzen ari garen etxeok populazio 
osoan duten pisu erlatiboa areagotu izanarekin batera, azaltzen du 65 urtetik 
beherako espainiar jatorriko pertsonak buru dituzten etxeetan bakarrik edo 
bikote baten inguruan egituratuta izan gabe bizi direnek Gini indizeari egindako 
ekarpena areagotu izana. Hala, aztertzen ari garen kolektiboak Gini indize 
totalari egindako ekarpena 1,91ekoa bazen 2008an, 3,85ekoa zen 2020an, 
hau da, 1,94 puntu portzentual handiagoa. Igoera hori honela banakatzen da: 
0,63 puntu portzentual emakume bat buru duten guraso bakarreko familiei 
dagokie eta gainontzeko 1,31 aintzat hartutako gainerako etxeei –batez ere 
bakarrik bizi diren pertsonek dira, nukleorik gabeko familiak eta pertsona bat 
baino gehiagoko etxe ez familiarrak ere badiren arren tartean–.

Bilakaera zinez garrantzitsua da zalantzarik gabe. Alde batetik, erakusten du 
aztertzen ari garen etxeotan pobrezia eta ongizate eza pairatzeko arriskua 
askoz handiagoa dela testuinguru jakinetan; adibidez, familia zatiketa 
prozesuak ematen direnean, aipatu arriskuaren pisu erlatiboa pixka bat 
igotzea bera nahikoa izan daiteke desberdintasun hazkunde nabarmenak 
eragiteko. Bestetik, agerian uzten du pobreziari aurrea hartzea zailagoa dela 
bizikidetza-unitateak zatikatzeko joera duten gizarteetan, hau da, tamaina 
txikiko bizikidetza-unitateek gero eta garrantzi handiagoa dutenetan. Azken 
batean, gizarteotan, garrantzi konparatiboa galdu ohi du eskalako ekonomiek 
diru-sarreren eta gastuen kudeaketan duten eragin positiboak.

Espainiatik kanpoko immigrazioa

EAEn 2008tik aurrera pobrezia eta desberdintasun adierazleetan izandako 
gorakada azaltzeko orduan, nolanahi ere, faktore erabakigarriena Espainiatik 
kanpo heldutako immigrazioa da, XXI. mendeko lehen hamarkadetan EAEn 
nagusi izan dena. Pentsa, espainiar jatorriko norbait buru duten etxeetako 
biztanleria totala aintzat hartuz gero, pobreziaren eta desberdintasunaren 
eragina txikiagoa da 2020an 2008an baino (hurrenez hurren, 20,84 eta 22,16 
puntu Gini indizean).

Espainiatik kanpoko etorkinen hazkundea azken urteotako fenomenoa da EAEn, 
XX. mendearen amaierara arte eragin ia marjinala zuena. EAEko Biztan leen 
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Errolda eta Espainiatik kanpo jaiotako biztanleriaren ehunekoa erreferentziatzat 
hartuta egiaztatu daitekeenez5, 1996an Espainiatik kanpo jaiotako 23.670 
pertsona soilik bizi ziren EAEn, hau da, biztanleria totalaren %  1,1 baino 
ez. Hamabi urte geroago, 2008an, 142.484 lagun ziren, EAEko biztanleen 
% 6,6 dagoeneko. Espainiatik kanpo jaiotakoen proportzioak, urte gutxi batzuk 
lehenago, 2006an zehazki, gainditu zuen lehen aldiz % 5eko langa (% 5,1).

Bilakaera horretan, aipagarria da finantza krisiaren osteko lehen fasean bertan 
ere eutsi egin zitzaiola erreferentziako kolektiboaren hazkundeari; horren 
erakusle, Espainiatik kanpo jaiotakoak 183.772 ziren 2012an, urte horretako 
EAEko biztanleria totalaren % 8,4. Kopurua 2013an eta 2014an beherazko joera 
txiki batekin egonkortu ondoren, azken urte horretan Espainiatik kanpo jaiotako 
herritarrak 181.717 ziren EAEn, 2016 eta 2020 artean gorantz egin zuen berriro 
kopuruak; horren erakusle, 241.724 lagun ziren 2020an, biztanleria totalaren 
%  10,9. Joera 2021era ere luzatu zen, urte horretan erreferentziako taldea 
247.784 pertsonara iritsi baitzen Espainiako Estatistika Institutuaren Errolda 
Jarraituaren arabera. Horrenbestez, 2021ean, EAEko biztanleria totalaren 
% 11,2 osatzen zuten Espainiatik kanpo jaiotakoek.

Espainiatik kanpoko immigrazio prozesuak ekarritako aldaketa demografikoa 
askoz deigarriagoa da EAEn edo Espainian jaiotako biztanleriaren bilakaerarekin 
alderaketa eginez gero. Izan ere, 1996 eta 2020 artean EAEn edo Espainian 
jaiotako herritarren kopurua 119.275 pertsonatan txikitu zen bitartean, 
Espainiatik kanpo jaioetakoena 218.054 pertsonatan hazi zen.

PGDI inkesta erreferentziatzat hartuta, jatorriz espainiarrak ez diren pertsonak 
buru dituzten etxeetan bizi den biztanleriaren garrantzi erlatiboaren bilakaera 
behatutakoaren oso antzekoa da6. 2000n % 1ekoa baino ez zen, eta proportzio 
hori pixkanaka handituz joan zen, 2008an %  5,2koa eta 2014an %  8,8koa 
bilakatuz. Beheranzko joera txiki batekin 2016an % 8,6an egonkortu eta gero, 
ordutik aurrera gorantz egin zuen berriro etxeotan bizi den biztanleriaren pisuak, 
2020an familia-etxebizitzetan bizi ziren pertsona guztien % 10 izatera iritsiz.

Espainiatik kanpo jaiotako pertsonak bizi diren etxeetako biztanleriak izandako 
hazkundea funtsezkoa da EAEko azken urteotako bilakaera soziala ulertzeko, 
etxeotan bizi direnen pobrezia arriskua oso handia baita. Pentsa, 2004an, hau 
da, Espainiatik kanpo jaiotako etorkinen presentzia jada esanguratsua zenean 
EAEn, erreferentziako pertsona Espainiatik kanpo jaiotakoa zen etxeetako 

5 Espainiatik kanpo jaiotako herritarren zati bat jatorriz espainiarrak izan daitezkeen arren, 
nazionalizazioen garrantzia kontuan izanik, adierazle fidagarriagoa da immigrazioaren bilakaera 
aztertzeko.

6 Jatorriz espainiarrak diren eta ez diren pertsonak elkarrekin bizi daitezkeen etxeetako egoera 
islatzeaz gain, zifrak txikiagoak dira, PGDI inkestan bizilekua benetan EAEn izatea kontrolatzen 
baita, eta, ondorioz, erroldako zifrak beherantz zuzentzen baitira. Ildo horretan, kontuan izan behar 
da lurraldez asko aldatzen duen kolektibo batez ari garela.
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biztanleriaren pobrezia tasa erreala % 26,4koa zen, Espainian jaiotako 
erreferentziako pertsona bat zuten etxeetan % 3,8 baino ez zenean (22,6 puntu 
portzentual gutxiago)7.

2008an % 2,9koa zen pobrezia tasa erreala Espainian jaiotako erreferentziako 
pertsona bat zuten etxeetan, eta, 2018an % 3,6ra igo ondoren, gutxieneko 
% 2,7ko mailara erori zen 2020an. Hau da, joera Espainiatik kanpo jaiotako 
pertsona bat buru duten etxeetan ematen denaren guztiz ezberdina da. Kasu 
horretan, pobrezia tasa errealak etenik gabe egin zuen gora 2004ko % 26,4tik 
2016ko %  31,1era. 2018an hobekuntza txiki bat izan ondoren (%  29,6), 
COVID-19aren pandemiak maila historiko gorenera eraman zuen tasa 2020an 
(% 31,5). Are, 2020 horretan, Espainian jaiotako norbait buru duten etxeen eta 
Espainiatiko kanpo jaiotako norbait buru duten etxeen arteko diferentzia ere 
maila historikora heldu zen 28,8 puntu portzentualeko aldearekin (hurrenez 
hurren, % 2,7 eta % 31,5).

Aldeak antzekoak dira esklusiboki diru-sarreren pobrezia (mantentze-pobrezia) 
kontuan hartuz gero ere. Hala, Espainian jaiotako norbait buru duten etxeetako 
biztanleen kasuan, diru-sarreren pobrezia arriskua % 5,0koa zen 2020an; ez 
hori bakarrik, 2000tik, bitan soilik izan dira maila baxuagoak, zehazki, 2008an 
(%  4,4) eta 2016an (%  4,7). Aldiz, Espainiatik kanpo jaiotako norbait buru 
duten etxeetan, 2014 eta 2016 artean emandako beherazko egonkortze txiki 
bat gorabehera, tasak gora egin du argi eta garbi epe ertain eta luzera. Horren 
erakusle, 2000n %  19,7koa zen, 2008an %  27,9koa, 2012an %  31,5ekoa, 
2018an % 32,1ekoa, eta 2020an % 35,2ko gehieneko portzentajera heldu zen. 
Espainiatik kanpo jaiotako norbait buru duten etxeetan eta Espainian jaiotako 
norbait buru duten etxeetan bizi direnen egoera alderatuta, diru-sarreren 
pobreziako arrisku tasen arteko aldea 30,2 puntu portzentualekoa zen 2020an 
(hurrenez hurren, % 5 eta % 35,2) Beste behin ere, 2000tik ikusitako alderik 
handiena da.

Are, aldea 43,1 puntu portzentualekoa zen 2020an diru-sarreren ongizate eza 
jasateko arriskua kontuan hartuz gero: % 58,4ekoa zen tasa Espainiatik kanpoko 
jaiotako norbait buru duten etxeetan eta % 15,3ekoa Espainian jaiotako norbait 
buru dutenetan. Kasu zehatz horretan, ordea, 2014ekin alderatuta hobera egin 
zuen egoerak, tasak hurrenez hurren % 65,8ko eta % 17,7ko baitziren orduan 
(48,1 puntu portzentualeko aldea).

7 Espainiatik kanpoko immigrazio prozesuaren hasierako une batean, Espainiatik kanpo jaiotako 
norbait buru zen etxeetan bizi zirenak biztanleen % 1,0 besterik ez zirenean, PGDI inkestak 
argi erakusten zuen dagoeneko etxeotan pobrezia errealaren intzidentzia % 14,1ekoa zela, hau 
da, Espainian jaiotakoak buru ziren etxeetan erregistratutako tasa baino 9,1 puntu portzentual 
handiagoa.
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Espainiatik kanpo jaiotako herritarren pisu demografikoaren hazkundearen eta 
Espainiatik kanpoko immigrazioan jatorria duten etxeetan ikusitako pobrezia 
arrisku diferentzialaren uztarketak garrantzi itzela du EAEn pobreziaren 
banaketak izandako bilakaera ulertzeko. Pobrezia errealeko egoeren kasuan, 
adibidez, Espainiatik kanpoko norbait buru duten etxeetako biztanleria pobrezia 
errealeko egoeran zen kolektiboaren % 2,7 baino ez zen 2000n. Proportzio 
hori % 17,1ekoa zen 2004an eta % 34,1ekoa 2008an. 2012an % 45,3koa zen 
proportzioa eta % 46,9koa 2018an. 2020an, pobrezia errealeko egoeran zirenen 
gehienak (kopuru totalaren % 56,2) aipatu etxeotan bizi ziren dagoeneko. 

Horrela, hogei urte eskasean, egoera guztiz aldatu da EAEn, pobrezia egoeran 
bizi zirenen artean ia guztiak Espainian jaiotakoak izatetik, egoera horretan 
bizi direnetako zati handi bat, gehiengoa, Espainiatik kanpo jaiotako norbait 
buru den etxeetan bizi direnak izateraino. Egoera berbera da ongizate ez 
errealeko egoera guztiak kontuan hartuta ere. Hala, 2020an, ongizate ez 
errealeko egoeran bizi zirenen % 52,5, Espainiatik kanpo jaiotako norbait buru 
den etxeetan bizi ziren. Zifra hori, zalantzarik gabe, COVID-19aren krisiaren 
ondorioek baldintzatzen dute, aurretik maximoak % 40 ingurukoak baitziren 
(2016an % 39,5 eta 2018an % 41,1).

Nolanahi ere, datu eztabaidaezin bat bada: aztertzen ari garen etxeotan bizi 
direnek pobrezia eta ongizaterik eza pairatzeko duten arrisku diferentzialak 
berekin dakar desberdintasun adierazleei egiten dieten ekarpena nabarmen 
handitu izana. Horrela, Espainiatik kanpo jaiotako norbait buru den etxeetan 
bizi direnek Gini indizeari egindako ekarpena 3,06 puntu portzentualekoa 
bazen 2008an, 7,31ekoa zen dagoeneko 2020an.

Pobreziaren eta desberdintasunaren dinamika desberdina Espainian 
jaiotakoen etxeetan eta Espainiatik kanpoko immigraziorekin lotutakoetan

Azken batean, Espainian jaiotakoak buru dituzten etxeen artean ezberdintasunak 
egon badauden arren, orain arte aurkeztutako datuek erakusten dutenez, 2008 
eta 2020 arteko alderaketa eginez gero, agerikoa da bilakaera oso desberdina 
dela Espainian jaiotako norbait buru duten etxeen eta erreferentziako pertsona 
Espainiatik kanpo jaiotakoa den etxeen artean. Aztertutako etxe motetan bizi 
direnen arteko oinarrizko aldeak 1. eta 2. grafikoetan ikus daitezke.
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1. grafikoa. Pobrezia tasa erreala Euskal Autonomia Erkidegoan etxe motaren arabera, ezaugarri 
demografikoak eta erreferentziako pertsonarenak aintzat hartuta. PGDI, 2008 eta 2020

Iturria: PGDI inkestaren datuetan oinarrituta guk geuk egina

2. grafikoa. Populazioak Euskal Autonomia Erkidegoko Gini indizeari egindako ekarpenaren 
banaketa etxe motaren arabera, ezaugarri demografikoak eta erreferentziako pertsonarenak 

aintzat hartuta. PGDI, 2008 eta 2020

Iturria: PGDI inkestaren datuetan oinarrituta guk geuk egina
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Alde batetik, pobreziaren bilakaerari dagokionez, 1. grafikoak islatzen du 
2008 eta 2020 artean pobrezia tasa errealak gora egin zuela Espainiatik 
kanpo jaiotako norbait buru duten etxeetako biztanleriaren artean: % 27,1etik 
% 31,5era, zehazki. 

Goranzko dinamika hori, aldiz, Espainian jaiotako norbait buru duten etxeen 
talde demografiko bakar batean ere ez zen eman 2008 eta 2020 artean. Are, 
arrisku handieneko etxeetan ere, joera beheranzkoa izan zen bi urteon artean, 
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bikote baten inguruan egituratuta ez dauden etxeetan bereziki modu deigarrian 
egiaztatu daitekeen bezala (bakarrik bizi diren pertsonak, emakumeak buru 
dituzten guraso bakarreko familiak eta familia nukleorik gabeko pertsona bat 
baino gehiagoko etxeak). Aipatu etxe mota horietako biztanleria batera hartuta, 
pobrezia tasa erreala 2008ko % 14,5etik 2020ko % 11,6ra jaitsi zen. Azken urte 
horretan, % 31,5ekoa zen tasa Espainiatik kanpo jaiotako norbait buru zuten 
etxeetan, Espainian jaiotako norbait buru duten guraso bakarreko familien 
etxeetakoa (% 15,2) baino bikoitza baino gehiago. Espainian jaio eta bakarrik 
edo pertsona bat baino gehiagoko etxe ez familiarretan bizi zirenen artean, 
berriz, % 9,4koa zen tasa.

Oro har hartuta, Espainian jaiotako norbait buru duten etxeetako biztanleriaren 
pobrezia tasa erreala oso txikia da konparatiboki; 2020an % 2,7koa zen, 2008ko 
% 2,9koa baino zertxobait txikiagoa8. Tasa erabat urruntzen da Espainiatik 
kanpo jaiotakoen etxeetan ikusitakotik, eta, beraz, argi esan daiteke 2008tik 
2020ra EAEn egiaztatutako pobrezia errealaren hazkundeak (hurrenez hurren, 
% 4,2koa eta % 5,6koa), oinarri bat duela funtsean: Espainiatik kanpoko 
immigrazioari lotutako etxeetako biztanleriaren bilakaera.

Bestalde, 2. grafikoak Espainiatik kanpo jaiotako erreferentziako pertsona 
bat duten etxeetan bizi direnen artean desberdintasuna nabarmen areagotu 
dela islatzen du. Horren erakusle, EAEko Gini indizeari egiten dioten ekarpena 
4,25 puntu igo zen 2008 eta 2020 artean; zehazki, 3,06tik 7,31ra. Oso 
bestelakoa da Espainian jaiotako norbait buru duten etxeen bilakaera. Izan ere, 
arestian aipatu bezala talde jakin batzuek desberdintasunaren hazkundean 
laguntzen duten arren, Espainian jaiotako norbait buru duten etxeak oro har 
hartuta aztertuz gero, Gini indizeari egindako ekarpena 1,31 puntu murriztu zen 
2008tik 2020ra; zehazki, 22,16 puntutik 20,84 puntura igaro zen.

Horrenbestez, datuek argi erakusten dute Espainiatik kanpoko immigrazioak 
eragin erabakigarria izan duela EAEko pobrezia tasa errealak 2008tik 2020ra 
bitartean izandako hazkundean, bai eta denbora tarte berean desberdintasun 
adierazleek izandako gorakadan ere.

8 Ikus daitekeenez, oro har, Espainian jaiotakoek osatzen dituzten talde ezberdinen dinamika 
hobea da Espainian jaiotako norbait buru duten etxeetako biztanleriaren adierazle orokorra baino. 
Paradoxa horren atzean, honako hau dago: biztanleria totalaren banaketan, 2020an pisu handiagoa 
dute arrisku handieneko kolektiboek (guraso bakarreko familiak, bakarrik bizi diren pertsonak eta 
pertsona bat baino gehiagoko etxe ez familiarrak).
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Desberdintasunaren dinamika Estatuan Espainiatik 
kanpoko immigraziotik datorren kolektiboan
Espainiatik kanpoko immigrazio prozesuak eragin nabarmena du pobrezia 
dinamiketan, baina, hori bai, bere alderdirik deigarriena EAEn desberdintasuna 
areagotzeko izan duen influentzia erabakigarria da (Espainian jaiotakoen 
etxeetan izandako familia zatiketako beste prozesu batzuekin batera). 
Horregatik da interesgarria prozesu hori EAEko gizartearen berezko ezaugarria 
den ala Espainiako beste autonomia-erkidego batzuetan ere ikusten den 
aztertzea. 

Helburu horrekin, kapituluaren azpiatal honetan zenbait datu eskaintzen 
dira desberdintasunak Espainian azken urteotan izandako dinamikarekin eta 
Estatura kanpotik etorritako immigrazioak jokatutako paperarekin lotuta. 
Atal metodologikoan aipatu bezala, kasu honetan, kanpoko immigrazioarekin 
lotutako etxeen artean sartu dira erreferentziako pertsona Espainia kanpotik 
etorritakoa den etxe guztiak, pertsona horrek jatorrian zuen nazionalitatea 
edozein izanik ere (espainiarra edo beste bat). Emaitzak Espainiako 2008ko 
eta 2020ko Gini indizeen alderaketan oinarritzen dira (2007ko eta 2019ko 
errentak), betiere, autonomia-erkidego multzoka bizi-mailara egokitutako PGDI 
hurbilketaren arabera eta EAEko emaitzekin alderaketa eginda.

3. grafikoan jasotako emaitza nagusiak kontuan hartuta, ikus daiteke jatorriaren 
arabera multzokatutako biztanleria-talde handiek Gini indizeari egindako ekar-
penaren bilakaerak joera berberak dituela Espainian eta EAEn. 

Hala, bi kasuetan, murriztu egin da espainiar jatorriko norbait buru duten etxeetan 
bizi direnek indizeari egindako ekarpena (1,81 puntu portzentualeko murrizketa 
Espainian eta 1,31 puntukoa EAEn). Espainiatik kanpo jaiotako norbait buru 
duten etxeetan bizi direnek egindako ekarpena, berriz, bi kasuetan areagotu 
da; 1,27 puntu portzentual Espainian eta 4,25 EAEn. Hala ere, nabarmentzekoa 
da EAEn askoz gehiago handitu dela ekarpen hori Espainian baino.
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3. grafikoa. Populazioak Gini indizeari Euskal Autonomia Erkidegoan eta Espainian egindako 
ekarpenaren alderaketa, etxe motaren arabera (Espainiako jatorria eta Espainiatik kanpoko 

immigrazioa). Bizi Baldintzen Inkesta eta PGDI, 2008 eta 2020

Iturria: PGDI inkestako eta Espainiako Estatistika Institutuaren Bizi Baldintzen Inkestako datuetan oinarrituta guk geuk egina

Aipatutako alde horren atzean dagoen arrazoia honakoa da: 2020an, EAEko 
egoera Espainiakora gerturatu zen Espainiatiko kanpo jaiotako norbait buru 
duten etxeetan bizi direnek Gini indizeari egindako ekarpenari dagokionez, 
7,31 puntu portzentualetan kokatuz EAEn eta 10,14 puntutan Espainian. Ildo 
horretan, kontuan izan behar da 2008an 8,87 puntu portzentualekoa izan zela 
ekarpena Espainian eta 3,06koa EAEn, hau da, ia hiru aldiz gutxiago. Hurbilketa 
hori azaltzen duen faktorea da 2008 eta 2020 artean Espainiatik kanpo jaiotako 
norbait buru duten etxeetako biztanleen proportzioa bera ere gerturatu egin zela 
EAEn eta Espainian; hala, 2008an Espainian ehunekoa EAEn baino 8,4 puntu 
portzentual handiagoa baldin bazen (%  13,7 eta %  5,2, hurrenez hurren), 
2020an 5,8 puntura murriztu zen aldea (% 15,8 eta % 10,0, hurrenez hurren).

Nolanahi ere, nabarmendu behar da kolektibo desberdinek Gini indizeari 
2020an egindako ekarpena kasu guztietan izan zela txikiagoa EAEn, eta, beraz, 
desberdintasunaren eragina txikiagoa izan zela oro har (28,15 EAEn eta 31,86 
Espainian). Puntu horretan, bereziki deigarria da EAEren aldeko diferentzia 
nabarmenagoa dela Espainiatik kanpoko norbait buru duten etxeetan bizi 
direnen artean. Horren erakusle, espainiar jatorriko etxeen kasuan, Gini indizeari 
egindako ekarpena 20,84 puntu portzentualekoa izan zen EAEn eta 21,71ekoa 
Espainian (0,87 puntu portzentualeko aldea). Aldiz, Espainiatik kanpo jaiotako 
norbait buru duten etxeen kasuan, 2,84 puntukoa izan zen aldea (7,31 puntu 
EAEn eta 10,15 Espainian). Hori bai, hurrengo urteetan are gehiago hurbilduz 
gero aipatu kolektiboak EAEko eta Espainiako biztanleria totalean duen pisu 
erlatiboa, litekeena da aldea ere murriztea.
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Hurrengo grafikoek (4, 5 eta 6), aztertutako bilakaera alderatzeko aukera 
ematen dute, EAE eta Espainiarako mugatutako autonomia-erkidego multzoak 
aintzat hartuta.

4. grafikoa. Populazioak Espainiako Gini indizeari egindako ekarpenaren aldakuntza (2008-2020) 
autonomia-erkidego multzoka eta etxe motaren arabera, ezaugarri demografikoak eta 
erreferentziako pertsonarenak aintzat hartuta. Bizi Baldintzen Inkesta, 2008 eta 2020

 Iturria: PGDI inkestako eta Espainiako Estatistika Institutuaren Bizi Baldintzen Inkestako datuetan oinarrituta guk geuk egina

5. grafikoa. Populazioak Gini indizeari Euskal Autonomia Erkidegoan eta Espainian 
(autonomia-erkidego multzoka) egindako ekarpenaren alderaketa. Espainian jaiotako norbait buru 

duten etxeak. Bizi Baldintzen Inkesta eta PGDI, 2008 eta 2020

Iturria: PGDI inkestako eta Espainiako Estatistika Institutuaren Bizi Baldintzen Inkestako datuetan oinarrituta guk geuk egina
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6. grafikoa. Populazioak Gini indizeari Euskal Autonomia Erkidegoan eta Espainian 
(autonomia-erkidego multzoka) egindako ekarpenaren alderaketa. Espainiatik kanpo jaiotako 

norbait buru duten etxeak. Bizi Baldintzen Inkesta eta PGDI, 2008 eta 2020

Iturria: PGDI inkestako eta Espainiako Estatistika Institutuaren Bizi Baldintzen Inkestako datuetan oinarrituta guk geuk egina
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Grafikoetan egiaztatu daitekeen bezala, joera nagusiak EAEren eta Espainiaren 
arteko alderaketa orokorrean ikusitakoen antzekoak dira. Horrela, Espainian 
jaiotako norbait buru duten etxeen kasuan, autonomia-erkidego multzo 
guztietan egiaztatu daiteke Gini indizeari egindako ekarpena txikiagoa izan zela 
2020an 2008an baino. Aldiz, Espainiatik kanpo jaiotako norbait buru duten 
etxeen kasuan, lurralde guzti-guztietan handitu zen Gini indizeari egindako 
ekarpena. 

Hazkundea argiagoa da immigrazio gutxien duten lurraldeetan, baina kasu 
bakar batean ere ez da gerturatu EAEn 2008 eta 2020 artean ikusitako 
aldakuntzara. Horrela, EAEk 4,25 puntuko hazkundea izan bazuen, Iparraldea 
autonomia-erkidego multzoa osatzen duten gainontzeko lurraldeetan 
izandakoa 1,87koa izan zen; Extremadura, Gaztela-Mantxa eta Gaztela eta 
Leonek osatutako multzoan, berriz, 1,61 puntukoa izan zen hazkundea. 
Espainiatik kanpoko immigrazioaren pisua handiagoa den autonomia-
erkidegoetan, bestalde, txikiagoa izan zen Gini indizearen hazkundea: 
1,16 puntukoa Madril, Katalunia eta Balearrak multzoan eta 0,70 puntukoa 
Hegoaldea multzoan.

Aipatu beharreko beste alderdi bat da, oro har Espainiako desberdintasun maila 
orokorren azpitik egon arren, 2020an EAEk Gini indizeari egindako ekarpena 
handiagoa izan zela zenbait kasutan Estatuko beste autonomia-erkidego 
batzuek egindakoa baino. Hori gertatzen da, adibidez, Espainian jaiotako norbait 



Desberdintasuna eta pobrezia Euskal Autonomia Erkidegoan: azken joerak 107

buru duten Madril, Katalunia eta Balearrak multzoko etxeetako biztanleriarekin 
alderaketa egitean: EAEko ekarpena 20,84 puntu portzentualekoa da eta 
aipatutako erkidegoetakoa 18,36 puntukoa.

Espainiatik kanpo jaiotako norbait buru duten etxeetako biztanleriari dago-
kionez, EAEko 7,31 puntu portzentualeko ekarpena handiagoa da Extremadura, 
Gaztela-Mantxa eta Gaztela eta Leonek osatutako multzoko 6,00 puntukoa 
baino, are, Iparraldea autonomia-erkidego multzoa osatzen duten gainontzeko 
lurraldeetan izandako 7,38 puntuko ekarpenetik oso gertu dago (oro har, 
Aragoitik Galiziara bitarteko Espainiako ipar-mendebaldeko autonomia-
erkidegoak, Gaztela eta Leon salbu). Hori bai, Hegoaldea multzoko 8,96 
puntuko ekarpenetik behera dago EAEkoa, baita Madril, Katalunia eta Balearrak 
multzoko 13,76 puntuko ekarpen altutik ere.

Hausnarketarako alderdiak eta ondorioak
Kapituluan zehar emandako datuak kontuan hartuta, ondorio gisa hausnarketa-
rako ildo garrantzitsu batzuk eskain daitezke.

Lehenik eta behin, egiaztatu da 2008tik aurrera pobreziaren goranzko presioa 
eta desberdintasuna hedatzeko joera kontrolatzeko EAEn izandako zailtasuna 
azaltzen duten faktore nagusiak Espainiaz kanpoko immigrazioarekin eta, 
neurri askoz ere txikiagoan, familia egituren zatiketarekin lotutako aldaketa 
demografikoekin erlazionatuta daudela. Horren erakusle, Espainiatik kanpo 
jaiotako norbait buru duten etxeetako biztanleriak, seme-alabak dituzten 
emakumeek osatutako guraso bakarreko familiek eta bakarrik bizi direnek edo 
familia nukleorik gabeko pertsona bat baino gehiagoko etxeetan bizi direnek 
Gini indizeari egindako ekarpena 2008an 4,97 puntu portzentualekoa izatetik 
2020an 11,16 puntukoa izatera igaro zen. Faktore horiek azaltzen dute, hain 
zuzen ere, 2008tik 2020ra bitartean Gini indizeak EAEn izandako 6,19 puntu 
portzentualeko hazkundea. 

Kontrara, Espainian jaiotako norbait buru duten eta bikoteen inguruan 
egituratuta dauden etxeetan bizi direnen kasuan, 65 urtetik gorakoak edo 
adin horretatik beherakoak izan aintzat hartu gabe, Gini indizeari egindako 
ekarpena 20,25 puntu portzentualetik 16,99 puntura jaitsi zen denbora tarte 
berean –hori bai, aipatu taldearen barruan, erreferentziako pertsona 45 eta 64 
urte bitarteko norbait zen eta bikote baten inguruan egituratuta dauden etxeen 
kasuan, goranzko joera txiki bat eman zen–. 

Espainian jaiotakoen kolektibo horrek Gini indizeari egindako ekarpenean 
izandako 3,25 puntuko jaitsiera, hala ere, gainerako taldeen ekarpena igo izanak 
indargabetu du, bereziki, modu erabakigarrian, Espainiatik kanpo jaiotako 
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norbait buru duten etxeetan bizi direnek egindakoak (4,25 puntu areagotu da 
Gini indizeari egin dioten ekarpenak). 

EAEko gizartea oro har hartuta, datuek argi eta garbi erakusten dute Espainiatik 
kanpo jaiotako norbait buru duten etxeetan bizi direnek baliabide gutxi eta 
ez nahikoak dituzten herritarren talde bat osatzen dutela. Ildo horretan, bai 
2008tik aurrera desberdintasunak izandako gorakada handiak bai 2008 eta 
2020 bitartean pobreziak izandako gorakadak lotura zuzena dute arriskuko 
egoera sozioekonomikoen banaketan izandako aldaketan. Izan ere, mende 
hasieran Espainiatik kanpoko immigrazioak agertokia apenas baldintzatzen 
zuen bitartean EAEn, 2020an pisu garrantzitsua dauka. Horren erakusle, 
pobrezia egoeren erdiak, baita ongizate ezekoak ere, Espainiatik kanpo jaiotako 
norbait buru duten etxeekin lotuta daude 2020an EAEn.

Azken batean, EAEko gizartearen egiturazko joera demografiko batzuek, bereziki 
immigrazioaren gorakadarekin, familia zatiketarekin eta indibidualizazioarekin 
lotuta daudenek, desberdintasuna sakontzen laguntzen dute; bien bitartean, 
bikote baten inguruan egituratutako espainiar jatorriko familien kasuan, 
oro har hartuta, eta 65 urtetik gorako pertsonen etxeetan, murriztu egin da 
desberdintasuna. 

Bigarrenik, deskribatutako dinamika honako paradoxa honen oinarria da: 
EAEko gizartearen nukleo zentral eta argiki nagusiak ongizate maila gero 
eta handiagoak dituen bitartean, batez ere Espainian jaiotakoen kasuan, 
desberdintasun ekonomikoak gero eta handiagoak dira gizartea oro har hartuz 
gero, hau da, Espainiatik kanpoko immigrazioa kontuan hartuz gero. Pobrezia 
mailak murrizten jarraitzeko zailtasunak izan arren, prozesu horren barruan 
egonkortzera jo dute pobrezia neurtzen duten adierazleek; hori, aldiz, ez da 
inolaz ere gertatzen gora egin duten desberdintasun adierazleekin.

Ildo horretan, pobrezia eta desberdintasuna areagotzen dituzten faktoreen 
izaera estrukturalak, berretsi egiten du EAEn arrisku talde nagusiei laguntzeko 
aplikatu diren babes ekonomikoko neurrien garrantzia. Espainiako ipar-
mendebaldeko autonomia-erkidegoentzat oro har zaila den egoeran batean, 
gainerako lurraldeek baino enplegu aukera txikiagoak dituzte, behar bezala 
baloratu behar da EAEk pobreziako eta ongizate ezeko tasa baxuak mantendu 
izana gainontzekoekin alderatuta. EAEn diru-sarrerak bermatzeko indarrean 
jarritako politikak arrisku handieneko taldeen pobreziarekin lotutako desorekak 
konpentsatu izanak, lagundu egin du Espainiako ipar-mendebaldeko eskual-
deetan pobrezia eta desberdintasuna areagotu duten faktoreen inpaktua 
minimizatzen. Horrek azaltzen du, inguruko beste autonomia-erkidego 
batzuetan ere gertatu bezala, 2008tik aurrerako desberdintasun ekonomikoaren 
gorakada handiak pobreziaren hazkunde paralelo nabarmena ekarri ez izana. 
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Azken batean, 80ko eta 90eko hamarkadetako desindustrializazioak izugarri 
gogor kolpatu zuen arren EAE eta abiapuntu hori handicap handi bat den 
arren, Espainiako testuinguruan nolabaiteko arrakasta sozial konparatua 
izateagatik nabarmentzen da oraindik EAE. Hala ere, 2008ko krisiaren ondorio 
ekonomikoek markatutako eta pobrezia eta desberdintasun adierazleak 
igoarazten dituzten aldagai demografikoek izugarri baldintzatutako testuinguru 
batean, aitortu beharra dago diru-sarrerak bermatzeko sistema ez dela gai 
izan kapitulu honetan aztertutako prozesu demografikoen ondorio negatiboak 
erabat konpentsatzeko. Bereziki, diru-sarrerak bermatzeko neurriak ez dira 
nahikoak izan EAEn desberdintasunaren goranzko erritmoa aldatzeko. 

Testuinguru horretan, Espainia osoko eta aztertutako autonomia-erkidego 
multzoetako desberdintasun datuen azterketak agerian uzten du immigrazioak 
gorantz egiten jarraitzen badu, zuzenketa mekanismo egokiak sartzen edo 
egokitzen ez badira, desberdintasunak areagotzen jarraitzea litekeena 
dela EAEn. Espainiatik kanpo jaiotakoak buru dituzten etxeek Gini indizeari 
egiten dioten ekarpenaren eta Espainiatik kanpo jaiotako biztanleriaren pisu 
erlatiboaren arteko asoziazioak, ezinbestean derrigortzen du etorkizunera 
begira aipatu agertokia aintzat hartzera. Gizarte postmoderno berrian 
indibidualizazio prozesuek aurrera egiteak ere areagotu dezake EAEko gizarteak 
desberdintasunaren arloan aurrez aurre duen erronka.

Auzi horiek guztiak baloratzean, ezin da inolaz ere ahaztu azken bi hamarkadetan 
izugarri handitu dela EAEko gizartean arrisku handieneko taldeen garrantzi 
erlatiboa (Espainiatik kanpoko immigrazioari eta Espainian jaiotako norbait 
buru duten bikote nukleorik gabeko etxeei lotutakoak): 2000n % 8,6koa zen, 
eta, 2020an, % 20,2koa dagoeneko, hau da, 11,6 puntu portzentual handiagoa.
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Hitzaurrea
Euskal gizarteak hogei urte baino gehiago daramatza Espainiatik kanpoko 
migratzaileak jasotzen; gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) bizi diren 
biztanleen %  11,5 dira kolektibo horretako kide (Ikuspegi, 2022a). Espainiatik 
kanpo etorritako eta EAEko udalerrietan bizi diren herritarren artean, badira, noski, 
iritsi berriak, baina gehien-gehienak oso errotuta daude dagoeneko, eta horren 
erakusle dira, besteak beste, honako adibide hauek: EAEn bizitzen daramaten 
batez besteko denbora (12,8 urte), EAEn bizitzen jarraitzeko adierazten duten 
nahia (% 84k dio bost urte baino gehiago geratzeko asmoa duela) (Eusko 
Jaurlaritza, 2019), edo Espainiako nazionalitatea eskuratzea (kolektiboaren 
% 34k egin du dagoeneko) (Espainiako Estatistika Institutua, 2023).

Horrenbestez, ezin dugu Espainiaz kanpoko jatorria duten migratzaileez EAEra 
iritsi berriak izango balira bezala hitz egin. Horietako askok, gehienek egiari 
zor, denbora daramate gure etxebizitza-bloke, auzo, herri eta hirietan bizitzen; 
askok beren familiak EAEn sortu edo bateratu dituzte, eta, beraz, bertan 
kokatzen dute beren bizi-proiektua. 

Azken bi hamarkadotan EAEn bizi diren migratzaileen ezaugarriak, nahiak, 
bizi baldintzak, ongizate estatura duten sarbidea... ezagutzeko helburuarekin 



112 Zabaldu 01. Dimentsioak, desberdinkeriaren ikuspegitik

garatutako azterlan eta ikerketek argi erakusten duten bezala, ez gaude inolaz 
ere fenomeno berri baten aurrean. 

Elkarrizketa informal askotan aipatzen da migratzaileek zailtasun handiagoak 
izaten dituztela EAEra iristeko unean, baina, denborak aurrera egin ahala, 
“integratu” egingo direla eta dituzten bizi baldintzak biztanle autoktonoek 
dituztenekin parekatuko direla. Baina, egiazki, patu unibokoa al da hori? 
Bada, ez, ebidentzia enpirikoak argi adierazten baitigu hori ez dela horrela, eta 
Espainiaz kanpoko jatorria duten migratzaileek –eta kasu askotan baita beren 
ondorengoek ere– bizi baldintza desberdinak dituztela autoktonoekin alderatuta. 
Hain zuzen ere, gai horri helduko zaio kapitulu honetan. Bertan, Espainiaz 
kanpoko jatorria duten migratzaileen eta autoktonoen arteko desberdintasun 
sozial nagusietako batzuk aztertuko dira, hiru eremu nagusitan: lana, bizilekua 
eta hezkuntza. Izan ere, desberdintasun sozialak ezagutzea da lehen urratsa 
horiek erauzi eta gizarte osoaren garapen harmonikoa ahalbidetzeko bidean, 
eta, aldiz, desberdintasunak aintzat ez hartzeak, diskriminazioaren jatorrian 
sakontzea besterik ez dakar. 

Immigrazioa eta lan merkatuko 
desberdintasunak
Edozein jatorri dutela ere, enplegua da zalantzarik gabe norbanakoen eta familien 
egoera ekonomikoa eta bizi baldintzak gehien zehazten dituen dimentsioetako 
bat. 

Familien diru sarreren iturri nagusia izateaz gain, lan merkatuan parte hartzeak, 
gizarte segurantzako afiliazioaren bidez, modu erabakigarrian zehazten ditu 
gizarte eskubideak, ongizate estatuaren baliabide nagusiak eta herritartasun 
eskubideak eskuratzeko aukerak, bai eta horiek nola jasoko diren ere1. 
Besteak beste, langabezia, lan istripu, baliaezintasun edo erretiro prestazioak 
kotizaziopeko prestazioak dira, eta, beraz, langileen eta enpresarien kotizazioen 
bidez finantzatzen dira, eta kotizazioaren iraupenaren eta zenbatekoaren 
arabera kalkulatu. Nazionalitateak, horrenbestez, ez du garrantzi berezirik 
Espainiako Gizarte Segurantzako Institutuaren prestazioak jasotzeko eskubidea 
definitzeko irizpideak finkatzeko orduan. Eta, agian horregatik, langile etorkinek 
prestazioak gozatzeko aukera izatea oso gutxitan izaten da eztabaidagai, azken 
finean, ez baitute aldez aurretik kotizazio bidez finantzatu ez duten prestaziorik 

1 Aldi berean, bizilekua EAEn finkatzearen bidez lortzen dute herritarrak babes sozialeko programa 
unibertsaletan sartzea (osasuna, hezkuntza, gizarte zerbitzuak edota etxebizitza lortzeko laguntza 
programa jakin batzuk adibidez).
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jasotzeko aukerarik. Baina horrek, noski, ez ditu ezabatzen enplegua lortzeko 
orduan dauden desberdintasunak, ezta lan baldintzetan daudenak ere, eragin 
handia duena bai prestazioak eskuratzeko bai baliatzeko orduan. 

Biztanle autoktonoek eta migratzaileek ez dituzte aukera berak lan merkatuan 
sartzeko, eta horrek batzuen eta besteen gaitasun ekonomikoan ematen diren 
aldeak azaltzen ditu oro har; hala, Espainiatik kanpo iritsitakoek gaitasun 
ekonomiko nabarmen txikiagoa izan ohi dute, eta, horrek, noski, eragin nabarmena 
du migratzaileen bizitza-proiektu indibidual eta familiarren garapenean, 
herritarrek kolektibo bati eta besteari buruz duten pertzepzio desberdinean, 
migratzaileen inklusio sozial eta komunitarioko prozesuetan, atzerritarren egoera 
administratiboan... Egokia dirudi, horrenbestez, autoktonoek eta migratzaileek 
EAEko lan merkatuan duten posizio desberdina aintzat hartzea. 

Immigrazioa eta laneratzean eta enpleguen iraupenean 
ematen diren desberdintasunak
Migratzeko izan duten arrazoia alde batera utzita (alderdi horretan ere gehiago 
sakondu beharko litzatekeen arren), argi dago lan egiteko adinean dauden 
Espainiatik kanpoko etorkin gehienek EAEko lan merkatuan sartu eta bertan 
jarraitu nahi dutela. Hain zuzen, lan merkatuan sartzeko aukera da segur aski 
migratzaileok EAEra etortzea eta epe luzera begira bertan finkatzea azaltzen 
duen faktore garrantzitsuenetakoa, eta horren isla da azken bi hamarkadotan 
lan arloan izan duten parte-hartze handia, bai enpleguan bai langabezian. 
Horrek, noski, eragin zuzena izan du jarduera, enplegu eta langabezia tasetan, 
non, jarraian zehaztu bezala, alde nabarmenak dauden autoktonoen eta 
Espainiaz kanpoko jatorria duten migratzaileen artean.

2018ko Etorkin Atzerritarrei Buruzko Inkestako datuen arabera, etengabe hazi 
da potentzialki aktiboa den adin tartean (16 eta 66 urte bitartean) dauden 
Espainiatik kanpoko jatorriko herritarren kopurua: 2014 eta 2018 artean 
enplegua nabarmen suspertu ondoren, EAEko biztanleria aktibo osoaren % 11,2 
eta biztanleria okupatuaren % 10,5 ziren 2018an (Eusko Jaurlaritza, 2019, 29-30 
orrialdeak). EAEn bizi diren Espainiatik kanpoko jatorriko herritarren jarduera tasa 
(% 77) nabarmen handiagoa da EAEko jarduera tasa baino (% 56,4), eta okupazio 
koefizientea ere handiagoa da (% 62 eta % 52, hurrenez hurren).

Aldiz, bada adierazle bat EAEko lan merkatuan Espainiatik kanpoko jatorria 
dutenek autoktonoek baino posizio okerragoa dutela inolako zalantzarik gabe 
agertzen duena: langabezia tasa handiago dute, dagoeneko kontuan hartzeko 
modukoa den denbora tarte luze batean erregistratuta geratu den bezala 
(Lasheras, 2022). Izan ere, 2014az geroztik egoera nabarmen hobetu den arren, 
langabezia tasak oraindik ere argi erakusten du Espainiaz kanpoko jatorria 
duten biztanleek desabantaila nabarmena dutela lan merkatuan sartzeko 
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orduan: % 19,5eko langabezia tasa zuten 2018an, EAEn bizi den biztanleria 
aktibo osoarena % 10,5ekoa zen bitartean. COVID-19aren krisiak eragindako 
gorabeherak gorabehera, badirudi azken urteetan beheranzko joera erakusten 
duela langabezia tasak2, baina, aldiz, ez dirudi Espainiaz kanpoko jatorria 
dutenen eta autoktonoen arteko aldea murriztea lortzen ari denik. 

Bestalde, nabarmendu beharra dago Espainiatik kanpo iritsitakoen artean alde 
handiak daudela lana lortzeari dagokionez sexuaren, jatorriaren, adinaren, 
EAEn emandako denboraren... arabera. Are, intersekzionalitatea ere hartu 
behar da kontuan, aldagai horiek gurutzatu egiten baitira atzerritar jatorriko 
pertsona askoren laneratzea are eta gehiago zailduz. Sexuari dagokionez, 
nabarmentzekoa da historikoki Espainiatik kanpo jaiotako emakumeek gizonek 
baino langabezia tasa txikiagoak izan badituzte ere, azken datuen arabera 
langabezia tasak parekatzeko joera nagusitzen ari dela. Ez hori bakarrik, 
emakumeek ezegonkortasun handiagoa jasaten dute lan merkatuan, eta, 
horren erakusle, eskura dauden azken datuen arabera, urtebetean bi lan baino 
gehiagotan hasi behar izan dutenen ehunekoa bikoiztu egiten dute (Lasheras, 
2022: 119-120). Jatorriari dagokionez, Europako beste herrialdeetatik 
etorritako migratzaileak dira lan merkatuan sartzeko orduan autoktonoekin 
alderatuta distantzia txikiena dutenak, eta, jarraian, zailtasunak handituz doaz 
Latinoamerikatik eta Saharaz hegoaldeko Afrikatik etorritakoak diren arabera; 
desabantaila handiena Senegaleko eta Magrebeko jatorria duten migratzaileek 
jasaten dute. 

Adinaren arabera, berriz, 25 urtetik beherakoak dira lan merkatuan sartzeko 
desabantailarik handienak jasaten dituztenak, bai eta lan ezegonkortasun 
handiena ere. 

Horiek horrela, 25 urtetik beherako gizonezko magrebtarrentzat sekulako 
erronka da lan merkatuan sartzea, hori bai, ez beraientzat bakarrik, baita 
gizartearentzat ere, guztiok elkarrekin egin behar baitiogu aurre desafio horri. 
Izan ere, jatorri migratzaileko aipatu taldeak edo beste batzuek kontratazioan 
eta/edo enplegua egonkortzeko prozesuetan jasaten duten diskriminazioa eta 
gure gizarteetatik sarri zabaltzen den aukera berdintasunaren mezua guztiz 
kontraesankorrak dira, eta horrek saihestu beharreko gutxiespen eta gatazka 
egoerak sor ditzake aurrera begira.

2 Espainiako Estatistika Institutuak (www.ine.es) emandako datuek ematen digute baieztapen hori 
egiteko aukera, baina, aldiz, ez dugu zehaztapen handiagoetan sartzerik. Izan ere, Espainiako 
Estatistika Institutuak bi talde bereizten ditu: Espainiako nazionalitatea duten biztanleak (jaioterria 
edozein dela ere) eta atzerritarrak (logikoa denez, Espainiatik kanpo jaio baina Espainiako 
nazionalitatea dutenak atzerritarren taldetik kanpo geratzen dira). Horrenbestez, ez dugu Espainiaz 
kanpoko jatorria duten migratzaileen datuak oro har hartuta aintzat hartzerik. Horretarako, 2022ko 
Etorkin Atzerritarrei Buruzko Inkestako datuen zain egon beharko dugu. 

http://www.ine.es
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Immigrazioa eta lan baldintzetan ematen diren 
desberdintasunak
EAEko ekonomia, Espainiakoa bezala, ekonomia postindustriala da, tertziarizazio, 
malgutasun, prekaritate, eta jatorriaren eta sexuaren araberako segmentazio 
maila altuak dituena. Are, ekonomia informalaren presentzia ere handia da, eta, 
ondorioz, lan irregularraren eskaria bera ere nabarmena da zenbait sektoretan, 
etxeko zerbitzuan adibidez. 

90eko hamarkadaren erditik hasita, Espainiako ekonomiak oro har eta EAEkoak 
bereziki aurrekaririk gabeko lan eskaria izan zuten, 2014 eta 2018 arteko krisi 
ekonomikoak eztanda egin arte mantendu zena (Muñoz Comet, 2012: 116). 
Kualifikazio espezifikorik behar ez zuten lanpostuetan bereziki handia izan zen 
enpleguaren hazkundea, eta, immigrazioaren ekarpenik gabe, guztiz ezinezkoa 
izango zen sortutako eskariari erantzutea, hainbat faktore tarteko: biztanleriaren 
zahartze gero eta handiagoa eta bizi-itxaropenaren luzapena (bide batez, 
bakarrik bizi diren eta beren kabuz moldatzeko gai ez diren adinekoen kopurua 
areagotuz), ongizate estatuaren garapen oraindik txikia (batez ere gizarte 
eskubideen arloan), autoktonoen prestakuntza gero eta handiagoa (ondorioz 
itxaropen laboral handiagoak dituzte, lan merkatuaren goiko segmentuan 
zentratuak gainera), eta familiaren babes ekonomiko garrantzitsua (autoktonoek 
kualifikazio gutxiko eta gaizki ordaindutako lanetan aritzeari uko egiteko aukera 
izateak, migratzaileei bereziki zuzendutako lan-nitxoak sortzea ekarri du bide 
batez). Are, migratzaileen laneratze gero eta handiagoak malgutasun handiagoa 
eman dio gure lan merkatuari, eta, horrez gain, hazkunde ekonomikoa 
areagotzeari eta enpleguaren hazkundeari lagundu dio. 

Aldiz, immigrazio hartzaile tradizionalak izandako Europako herrialdeetan azken 
bi hamarkadotan langile kualifikatuen eskaria areagotu egin den bitartean, ez 
da neurri berean gertatu ez Espainian oro har ez EAEn, non oraindik ere bereziki 
garrantzitsua den kualifikaziorik behar ez duten lanpostuetan ematen den eskaria.

Horiek horrela, lan merkatu segmentatu bat garatzen ari da, Pioreren lan 
merkatuaren dualismoaren teoria berretsiz; azken batean, izan ere, segmentu 
bakoitzeko langileen arteko lehia eragozten duten oztopo instituzional eta sozial 
handiak daude lan merkatuan (Kontseilu Ekonomiko eta Soziala, 2019: 92-99. 
orrialdeak). Testuinguru horretan, 2010 eta 2014 arteko krisialdian izan ezik 
Espainiaz kanpoko jatorria dutenek EAEko lan merkatuan sartzeko dituzten 
aukerak handitzen ikusi badituzte ere, duten prestakuntza edo gaikuntza 
mailatik harago doazen mugak aurkitu dituzte, generoa, egoera ekonomikoa 
eta/edo nazionalitatea bezalako aldagaiek funtsezko zeregina jokatzen baitute 
muga horietan. 

Horren erakusle, Espainiaz kanpoko jatorria dutenen enplegua sektore eko-
nomikoen arabera aztertzean, argi ikusten da batik bat zerbitzuen sektorean 
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kontzentratzen dela, eta, sektore horren barruan, etxeko zerbitzuan, ostalaritzan 
eta merkataritzan. Pentsa, Espainiaz kanpoko jatorria dutenen ia erdiek hiru 
adarrotako batean egiten dute lan (Eusko Jaurlaritza, 2019). Azken urteotan, 
industrian eta eraikuntzan okupazioak gora egin du oro har, nahiz eta sektoreotako 
enpleguak oraindik ez duen lortu krisiaren aurreko mailak berreskuratzea.

Bestalde, EAEko lan merkatuak sexuaren araberako segmentazio argia ere 
erakusten du. Betetzen dituzten enpleguen kategoriak kontuan hartzen 
baditugu, emakume migratzaileak daude lan merkatuaren azken mailan, bi 
sexuetako jatorri espainiarreko biztanleen atzetik, eta baita beraien herrikide 
gizonezkoen atzetik ere (Vicente, 2018). Emakume migratzaileen laneratzea 
nahiko homogeneoa da, eta, oro har, kualifikazio txikieneko lanak, okerren 
araututa daudenak, ospe txarrena dutenak, otzantasun handiena eskatzen 
dutenak eta bakartuenak egiten dituzte. Gizonezko migratzaileek ere 
hirugarren sektorean egiten dute lan nagusiki, aldiz, laneratze egonkorragoa eta 
heterogeneoagoa izaten dute, non nahigabeko lanaldi partzialek eta ezkutuko 
ekonomiak eragin txikiagoa duten3. 

Migratzaileen zati handi bat kualifikazio eskaseko okupazioetarako kontratatu 
arren, horrek ez du esan nahi nahitaez hezkuntza maila baxua dutenik; are, 
askok egiten duten lana egiteko behar dena baino kualifikazio altuagoa dute. 
Errealitate hori bereziki agerikoa da Espainiaz kanpoko jatorria duten emakume 
migratzaileen kasuan: EAEko lan merkatuko laneratze ezegonkorrena izan 
arren, emakume autoktonoen goi hezkuntzako maila oso antzekoak dituzte, are, 
laneratze nabarmen hobea eta dibertsifikatuagoa duten herrikide gizonezkoek 
baino ikasketa maila altuagoak izaten dituzte (Martín, Moreno eta Fullaondo, 
2012; Vicente, 2018; Shershneva eta Fernández, 2018).

Egindako proiekzio ekonomikoen arabera, datozen urteetan kualifikazio handiko 
lanpostuen kopurua handitu egingo da, baina ez ordea kualifikazio txikieneko 
lanpostuena. Egoera horrek erronka bikoitza planteatzen du: alde batetik, 
migratzaileek jatorrizko herrialdeetan lortutako kualifikazioak onartzea eta 
aprobetxatzea tituluen homologazioaren eta lanbide-gaitasunen egiaztapenaren 
bidez; eta, bestetik, langabeak, tartean migratzaileen kolektiboaren zati bat, lan 
merkatuan sartzea, eta, horretarako, prestakuntza baxua eta lan esperientzia 
kualifikazio txikiko lanbideetan dutenen maila profesionala hobetzea. Aipatu 
errealitatearen analisi egokiak lanbide heziketaren eta trebakuntzaren gaia 
enfasi bereziz jorratzera garamatza ezinbestean, bai langile autoktonoentzat bai 

3 Emakumeek gehiegizko ordezkaritza dute nahigabeko lanaldi partzialeko kontratuetan, bai eta 
gehieneko legezko lanaldian ezarritako 40 orduak baino gehiago lan egiten dituztenen artean ere 
(Vicente, 2018, 90. orrialdea). Ezkutuko ekonomian ere presentzia handiagoa dute. Azken arrakala 
hori, baina, murrizten ari dela dirudi 2018ko Etorkin Atzerritarrei Buruzko Inkestako datuen arabera. 
Aldiz, badirudi gizonezkoen egoerak okerrera egin duelako eta beraien artean enplegu irregularra 
areagotu egin delako gertatzen ari dela, eta ez hainbeste emakumezkoen egoera hobetu delako 
(Lasheras, 2022, 122-123 orrialdeak). Zalantzarik gabe, kontuan hartu beharreko datuak dira.
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migratzaileentzat, nahiz eta zailtasunak agerikoak diren, batik bat migratzaileen 
kasuan. Izan ere, aurrera egiteko familiaren laguntzarik ezean, diru sarrera 
egonkorrak lortu beharrean izaten dira ezinbestean, prestakuntzaren kostua 
ordaintzeko zailtasunak dituzte, edo Gizarte Segurantzan denbora luzez kotizatu 
gabe egoteak ondorioak izan ditzake bizileku eta lan baimenak berritzeko orduan.

Bi sexuetako migratzaile langabeentzat lanpostuak lortzeko enplegu politika 
espezifikoak eta prestakuntza jarduerak diseinatzeko orduan, bada ahazterik 
ez dugun beste aldagai bat ere: askok eskaintzen zaizkien edo egiten duten 
lana egiteko behar dena baino kualifikazio altuagoa dute. Ildo horretan, nahiz 
eta sarri aipatzen den gizon migratzaileak gaur egun hazten ari diren zerbitzuen 
sektoreko jarduera berrietan birkokatzeko beharra (duela urte batzuk aparretan 
zen eraikuntzaren sektorean lan egiten zuten nagusiki), emakume migratzaileen 
kasuan, badirudi beren lan aukerak mendetasunari buruzko legea garatzera 
mugatzen direla. Azken batean, sektore horrek oraindik ere birkokatzeko aukera 
handiak eskaintzen dituenez, emakumeok ez dute arreta handiegirik jasotzen. 
Horrela, indartu egiten da kualifikazio gutxiko sektoreetan emakumeok jasaten 
duten laneratze homogeneo prekarioa, emakumeon hezkuntza maila eta helburu 
profesionalak alde batera utzita, eta, bide batez, dituzten lan aukerak zabaltzeari 
buruzko beharrezko eta presazko eztabaida irekitzeko abagunea itxiz.

Lanean ari diren migratzaileen ahalmen ekonomikoari dagokionez, ez da 
harritzekoa, kualifikazio baxueneko jardueretan kontzentratuta eta segregatuta 
daudela aintzat hartuta, soldata aldeak handiak izatea lana duten biztanle 
autoktonoekin alderatuta4. Soldata arrakala, gainera, areagotu egin da atzeraldi 
ekonomikoko eta ziurgabetasuneko aldietan, 2008an hasitako krisian argi eta 
garbi agerian geratu zen bezala, eta, era berean, COVID-19aren pandemiak 
izandako eraginaren inguruan egindako hainbat azterlanek adierazten duten 
bezala. Horregatik, inflazioa eta ekonomiaren dezelerazioa nagusi diren egungo 
testuinguruan, ezinbestekoa da arreta berezia jartzea Espainiaz kanpoko 
jatorria duten migratzaileen egoera ekonomikoaren bilakaeran.

Bizi izandako azken krisiek agerian utzi dute makalaldiek kualifikazio txikieneko 
lanpostuetan dutela eragin nagusia, eta, horietan, esan bezala, migratzaileen 
kontzentrazio erlatiboa askoz handiagoa da. Krisien eragina bereziki jasateaz 
gain, migratzaileok jasotako langabeziagatiko babes eta estaldura txikiagoa 
izan da, jasotako zenbatekoak egindako kotizazioekin lotuta daudelako (eta, 
kasu askotan, kotizazio ibilbide oso motza dutelako oraindik langabezia 
babesa lortzeko baldintzak betetzeko), migratzaileok –bereziki emakumeak– 

4 Etorkin Atzerritarrei Buruzko Inkestaren arabera, 16 urtetik gorako Espainiatik kanpoko migra-
tzaile en gehiengoak (% 60) lanaren edo jarduera ekonomikoaren ondoriozko etekin ekonomikoak 
ditu diru sarrera nagusi gisa. Batez besteko diru sarrera hilean 1.171 eurokoa zen 2018an (Eusko 
Jaurlaritza, 2019, 58. orrialdea), eta, hortaz, data horretako EAEko batez besteko soldatatik urrun 
zegoen (hileko 1.965 euro gordin).
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gainordezkatuta daudelako langabeziagatiko kontingentzia estaltzen ez duten 
Gizarte Segurantzako erregimenetan (etxeko langileen erregimenean horrela 
gertatzen zen adibidez 2022aren amaierara arte), langabezian egondako aldiaren 
iraupenagatik, edo estaldurak lanik gabe geratu aurretik jasotako soldatarekin 
lotuta daudelako (deskribatu berri dugun bezala, soldatak dezente txikiagoak 
dira oro har migratzaileek betetzen dituzten kualifikazio txikiko postuetan). Hala 
eta guztiz ere, eta Espainiaz kanpoko jatorria duten migratzaileak buru dituzten 
etxeetan gabezia materialeko egoeren intzidentzia handiagoa izan arren, azken 
urteotako testuinguru ekonomiko kaltegarriek besterik gabe zokoratzerik ez 
den herritarren zati esanguratsu batek autoktonoen eta etorkinen arteko lehia 
pertzepzio bat izatea ekarri du, horrek dakartzan ondorio sozialekin. Lehia 
hori, gainera, ez da beti erreala; izan ere, krisiak krisi, autoktonoek oraindik ere 
saihestu egiten dituzte migratzaileek okupatutako bigarren mailako merkatuko 
enpleguetako asko eta asko. Bestalde, azken bi hamarkadotan azterlan ugarik 
erakutsi duten bezala, Espainiaz kanpoko jatorria duten migratzaileek ekarpen 
positiboa egin diote Espainiako ongizate estatuari oro har (Kontseilu Ekonomiko 
eta Soziala, 2019; Herriaren Defendatzailea, 2020) eta EAEkoari bereziki 
(Fullaondo, et al. 2016; Fullaondo eta Fierro, 2020). Bidezkoagoa dirudi, 
beraz, gizarte babeseko sistematik onura gehiegi ateratzen dutela edo jasotzen 
dituztenak baino zerga gutxiago ordaintzen dituztela defendatzen duten ideia 
okerrak desmuntatzea5. Hori eginda, migratzaileekiko aurreiritzi eta estereotipo 
negatiboak eraitsi ahalko ditugu, helburu hartuta herritarrek errealitatea hobeto 
ezagutzea, Espainiatik kanpo iritsi eta EAEn finkatu den biztanleriaren pobrezia 
eta gizarte bazterketa arriskua murriztea, eta herritarren artean konfiantza, 
elkartasun eta lankidetza giro hobea sortzea.

Immigrazioa eta etxebizitza eskuratzeko 
orduan ematen diren desberdintasunak
Etxebizitza bat izatea pertsona guztien oinarrizko giza premietako bat da, 
eta behar hori asetzea bereziki zaila da gure gizartean gero eta gehiago diren 
migratzaileentzat, batez ere migrazio prozesuaren lehen uneetan. 

Etxebizitza batek pribatutasun, segurtasun eta babes gune bat eskaintzen digu, 
eguraldi txarra denean aterpe bat izateko aukera, gure jabetzak gordetzeko leku 
bat izatekoa. Are, familiarekin eta/edo lagunekin elkartzeko edo bizitzeko leku bat 
eskaintzen digu, edo, besteak beste, lanpostu edo ikastetxe baterako sarbidea 
izateko aukera (Harvey, 1973, 159. orrialdea). Migratzaileen kasuan, gainera, 

5 EAEko gizartean gero eta indar gutxiago badute ere iritziok, oraindik ere herritarren % 25ek eta 
% 17k defendatzen dituzte hurrenez hurren (Ikuspegi, 2022b, 114. eta 116. orrialdeak).
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etxebizitza bat izateak oinarrizko beste eskubide batzuk eskuratzeko aukera 
ere irekitzen du: osasunerako eskubidea, hezkuntzarako eskubidea, familia 
bateratzeko eskubidea, gizarte zerbitzuetarako sarbidea izateko eskubidea...

Espainiatik kanpo heldutako migratzaileen kasuan, etxebizitza bat izateak 
ateak irekitzen edo ixten ditu eskubide batzuk baliatzeko orduan, biztanle 
autoktonoen artean gertatzen ez dena. Hala, etxebizitza egonkor batekin lotura 
juridiko frogagarria izateak adibidez (alokairu edo azpierrentamendu kontratua, 
bizileku berean bizitzeagatik erroldatzeko baimena...), aukera ematen die 
migratzaileei udal erroldan sartzeko (edozein egoera juridikotan daudela ere). 
Eta ez dugu ahaztu behar erroldatuta izateak ematen duela gizarte babeseko 
sistemetara sarbidea izateko eskubidea: osasun sistemara, hezkuntza 
sistemara, etxebizitza arloko laguntzetara, gizarte zerbitzuetara eta baita 
oinarri-oinarrizko baliabideetara ere, besteak beste, diru sarrerak bermatzeko 
errentara edo gizarte larrialdietarako laguntzetara. Hori dela eta, migratzaileek, 
bereziki egoera administratibo irregularrean daudenek, erroldatzeko aurkitutako 
edozein zailtasunek biztanle autoktonoek jasango luketena baino bazterketa 
edo marjinalitate maila handiagoa ekar lezake.

Bizitokiarekin lotutakoa da, zalantzarik gabe, migratzaileak harrerako gizartean 
integratzeko prozesuaren adierazle onenetakoa.

Azken batean, atzerritarrentzat, bizitoki egonkor bat ez izateak zaildu egin 
dezake herrialdean egoteko baimenak berritzeko prozesua; aldiz, baimenok 
edukitzeak, enpleguarekin batera, herrialdean bizitzeko nahitaezko baimenik 
ez duten pertsonak erregularizatzeko gaur egun irekita dagoen bide bakarrera 
jotzeko aukera ematen du: errotzea (lanekoa edo soziala). 

Era berean, etxebizitza izatea baldintza erabakigarria da atzerritarrei beren 
familiekin batzeko eta bizitzeko eskubidea baimentzeko edo ukatzeko; izan ere, 
azken batean, etxebizitzaren ezaugarrien mende dago –nahitaezko bizileku 
eta lan baimenak izatearekin eta diru sarreren mailarekin batera– familia 
bateratzeko eskubidea gauzatzeko aldeko edo kontrako txostena jasotzea.

Arrazoi horiengatik guztiengatik, etxebizitzak funtsezko zeregina jokatzen du 
migratzaileen gizarteratzean, eta, hori dela eta, etxebizitzaren auziari eskainiko 
diogu bigarren atal hau.

Etxebizitza duina izateko eskubidea, Espainiako Konstituzioaren 47. artikuluan 
jasota badago ere, ez da oraindik ere herritarrek bermatuta duten eskubidea. 
Gure gizartean, azken finean, etxebizitza oraindik ere gehiago hartzen 
da aberastasuna lortzeko merkantzia gisa (dela salmentaren bidez, dela 
alokairuaren bidez), hezkuntzaren edo osasunaren pareko ondasun sozial gisa 
baino. Inolako zalantzarik gabe, etxebizitza arloko politikak dira gure ongizate 
estatuaren alderdirik ahulenetakoa. 
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Jabetzako etxebizitzen merkatuko zailtasun nagusiak

EAEko familien % 84,5 jabetzako etxebizitza batean bizi dira (erabat ordainduta 
edo oraindik ere guztiz ordaintzeke), % 13,5 alokairu erregimenean, eta gainerako 
% 2a beste edukitze modu batekin, normalean lagapena (Eustat, 2022a). Begirada 
Espainiatik kanpoko migratzaileetan jarriz gero, aldiz, egoera oso bestelakoa da: 
% 23 baino ez dira bizi beren jabetzako etxebizitza batean, % 64 alokairuan bizi 
dira, ia % 9 etxebizitza partekatu batean eta % 4,5 lagatako etxebizitza batean 
(Eusko Jaurlaritza, 2019, 79. orrialdea; Lavía, 2022, 141. orrialdea).

Prezioa da, zalantzarik gabe, etxebizitza jabetzan lortzeko oztopo handienetakoa6. 
EAEko udalerri asko Espainiako estatuko garestienen artean daude etxebizitza 
libreen prezioen rankingean, eta horrek izugarri zailtzen du migratzaileek beren 
jabetzako bizileku bat eskuratzea, egitatez bete-betean galarazten ez duenean. 
Izan ere, arestian aipatu bezala, autoktonoek baino baliabide ekonomiko gutxiago 
eta lan ezegonkortasun handiagoa dituzte. Gainera, inflazio handiak markatutako 
ziurgabetasun ekonomikoko egungo testuinguruan, etxebizitza bat erostea are 
zailagoa bilakatu da familientzat: erosketak egitera bideratutako diru sarreren 
ehunekoa handitu egin da, lan merkatuaren ziurgabetasuna areagotu, hipoteka 
kredituak eskuratzeko baldintzak gogortu eta hipoteken kuotak garestitu, guztia 
ere Europako Banku Zentralak interes tasak igo izanaren ondorioz. 

Bestalde, babes ofizialeko etxebizitzen eta prezio tasatuko etxebizitzen 
eskaintza, azken bi hamarkadotan nabarmen hazi den arren, oraindik ere ez 
da inolaz ere nahikoa EAEn, eta berdin gertatzen da etxebizitza arloko politika 
ekonomikoekin ere. Etxebizitzen eskaintza publikoa, urria izatetik harago, ez 
dago Espainiaz kanpoko jatorria duten migratzaile guztien eskura, nahiz eta 
salneurriak merkatuko prezioak baino baxuagoak diren. Izan ere, eskaintza gero 
eta jende gehiagorengana iristen bada ere, etxebizitzok eskuratzeko ezarritako 
gehieneko errenta handitu egin denez, herritarren sektore ahulenak dira hain 
justu zailtasun gehien dituztenak etxebizitza publikoen eskaintzak eskuratzeko, 
ez baitira iristen exijitutako urteko diru sarrera haztatuetara. Eta ez dugu ahaztu 
behar etxebizitza sustapen publikoetan izena emateko, dagokion udalerrian 
urte kopuru zehatz batean erroldatuta egotea exijitzea ohikoa dela, eta EAEn 
bizi diren gero eta migratzaile gehiagok betetzen duten arren baldintza hori, 
beste asko eta asko kanpoan geratzen direla. 

Nolanahi ere, etxebizitza erostea ez da inolaz ere izaten migratzaileek normalean 
hautatu ohi duten lehen edukitze erregimena; aitzitik, EAEn denboraldi bat 
igaro, egonkortasuna lortu eta aurrezteko gaitasun handiagoa eskuratu eta gero 
planteatzen dute aukera hori (ordainketari aurre egiteko bankuak emandako 
kreditu bat erabili arren, kredituak ez du etxearen prezio osoa estali ohi). 

6 Euskadiko etxebizitza libreen batez besteko prezioa 237.194 eurokoa zen 2022aren amaieran 
(Eustat, 2022b).
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Erosketak, gainera, bestelako gastu garrantzitsu batzuk ere eskatzen ditu, 
adibidez, eskriturak egin eta etxea erregistratzeko izapide burokratikoak, zergak 
eta komisioak. Horiek horrela, beharrezko diru kopurua metatzea izugarri zaila 
bilakatzen da biztanle autoktonoek baino batez besteko soldata nabarmen 
txikiagoak dituzten migratzaileentzat, eta, ezinbestean, alokairua ordaintzen 
jarraitu beste aukerarik ez dute. 

Desberdintasunak, gainera, ez dira soilik etxebizitzaren erosketari aurre egiteko 
beharrezko diru sarrerak eskuratzeko orduan azaleratzen, agerikoak dira ere 
bankuan mailegu bat eskatzean: migratzaileek, oro har, baldintza finantzario 
neketsuagoei egin behar diete aurre hipoteka-kreditu bat lortzeko (adibidez, abal 
gehiago eskatzen dizkiete, agerikoa denean laguntza sare txikiagoak dituztela, 
hau da, abal-emaile izateko besteko kaudimena duten hurbilekorik ez dutenean).

Hori bai, beharrezko baliabide ekonomikoak dituzten eta eskatutako kopurua 
ordaintzeko moduan dauden atzerritarren kasuan, jabetzako etxebizitzako 
merkatura sartzeko desberdintasunak bat-batean desagertzen direla dirudi, 
saltzaileek ez baitute inolako arazorik jarri ohi. Noski, betiere, erosleak egoera 
juridiko erregularrean badaude, gainontzean ezingo baitituzte eskatutako 
izapideak egin, eta krediturik eskatzeko aukerarik ere ez baitute izango.

Alokairuko etxebizitzen merkatuko zailtasun nagusiak

Jabetzako etxebizitzen merkatuan sartzeko baldintzak hain zailak izanik, 
alokairuko etxebizitzen merkatuko prezioak ere oso altuak dira7, bai eskaintzaren 
urritasunagatik bai eskariaren gorakadagatik. 

Alokairuaren merkatuak badu beste ezaugarri bereizgarri bat ere, migratzai-
leengan eragin zuzena duena: hein handi batean jabe partikularren esku 
dagoen merkatu txikia da (enpresen presentzia eskasa da), eta salerosketen 
merkatuan nagusi den errentagarritasun ekonomiko esklusiboaz bestelako 
irizpideek arautzen dute. Kasu askotan, alokairuan jartzen diren etxebizitzak 
jabeen bizileku izandakoak dira, eta, beraz, etxeokin eta auzokoekin afektuzko 
harremanak izaten dituzte, eta, ondorioz, sarri, jabeek nahiago izaten duten 
etxebizitzok hutsik mantentzea kolektibo jakinetako kideei alokatzea baino, 
adibidez, migratzaileak; izan ere, oinarririk gabeko ustea izan edo ez, beldur dira 
etxebizitza egoera onean mantenduko duten, ordainduko duten, auzokoekin 
gatazkak sortuko diren...

Migratzaileek alokairuko higiezinen merkatuan aurkitu ohi duten oztopo nagusia 
baliabide ekonomikoen eskasia da –benetakoa edo hautemandakoa den 

7 Eustaten arabera, etxebizitza libreen alokairuaren batez besteko prezioa hilean 703 eurokoa zen 
EAEn 2022ko martxoan.
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gorabehera–; azken batean, gainontzeko kolektiboetako kideei baino baldintza 
gogorragoak jartzen dizkiete eta baldintza neurrigabe horiek etxebizitzak 
alokatzeko aukera zailtzen die. EAEra iristen diren Espainiaz kanpoko 
migratzaileak, oro har, lan merkatuko katebegi ahulena izan ohi dira; ondorioz, 
autoktonoek baino batezbesteko maila ekonomiko baxuagoa izaten dute. 
Prekaritate ekonomikoa areagotu egiten da lan merkatu erregularrean kokatzea 
lortu ez eta ezkutuko ekonomian aritzera behartuta daudenen artean, eta, horrek 
guztiak, higiezinen enpresen eta alokairuko pisuen jabeen errezeloak pizten ditu, 
maizterrek ordaintzeko gaitasuna izatea bermatu nahi baitute, noski. 

Eta mesfidantza hori desagertu egin beharko litzatekeen arren kasuan 
kasuko maizterrak alokairua ordaintzeko nahikoa kaudimen duela frogatzean, 
errealitatean kontrakoa gertatzen dela dirudi: migratzaile oro pobrea dela 
ziurtzat ematen da aldez aurretik, eta, hala, higiezinen agentzia eta partikular 
askok zuzenean diskriminatu eta baztertzen dituzte etorkinak, duten 
kaudimen ekonomikoa azaltzeko aukerarik ere eman gabe. Horrenbestez, 
alokairuan den etxebizitza eskuratzeko inolako aukerarik gabe geratzen dira 
migratzaileak, nahiz eta biztanle autoktono baten baliabide ekonomiko berak, 
are, baita gehiago ere, izan. Bitartean, autoktonoek, errentatzailearen inolako 
eragozpen gehigarririk gabe lor dezakete etxebizitza (SOS Arrazakeria, 2007, 
2015). Bestalde, jabeen artean bada gizarte laguntzekin zerikusia duen oro 
arbuiatzen duen talde esanguratsu bat ere; ondorioz, laguntzei esker errentako 
etxebizitza bat eskura lezaketen herritar ugarik, bizilekua lortzeko zailtasun 
handiak izaten jarraitzen dute. Horiek horrela, migratzaileek, eskura duten 
eskaintza eskasaren ondorioz alokairuaren prezioak nola igotzen diren ikusteaz 
gain, oztopo gehigarriak aurkitzen dituzte: adibidez, diru kopuru handiagoak 
eskatzen dizkiete fidantza, banku-abal edo abal pertsonal gisa, errentatzaileak 
beldur direlako ez ordaintzeak izango ote dituzten edo etxebizitzan kalteak 
jasango ote dituzten.

Gainera, badira beste aldagai batzuk ere hainbat migratzaileren egoera are 
gehiago zailtzen dutenak alokairuko etxebizitza bat eskuratzeko orduan; 
egoera juridikoa, esate baterako, bazterketa areagotzen duen faktorea da, 
edo bai behintzat etorkin batzuk egoera are zaurgarriagoan uzten dituena. 
Azken finean, bizileku baimenik ez dutenek ez dute lan baimenik eskuratzeko 
modurik, eta, beraz, ezkutuko ekonomian soilik aurkitu ahal izango dute lana. 
Ondorioa agerikoa da: diru sarrera txikiagoak edo ziurtasun gabezia handiagoa 
izatetik harago, ez dute egiten dituzten jarduera ekonomikoengatik jasotako 
ekarpen ekonomikoak justifikatzeko agiririk, hau da, ez dute ordaintzeko berme 
gisa eskatu ohi diren agiriak aurkezteko modurik, esaterako lan kontratua eta 
nomina. Egoera administratibo irregularrean izateak lana eta etxebizitza lortzea 
zailtzen die migratzaileei, eta, bizitzeko tokirik eta lan kontraturik ez izateak, 
beren egoera legeztatzea (adibidez, errotzeak irekitzen duen bidea baliatuta); 
horrek guztiak, noski, prekaritatearen zikloan kokatzen ditu migratzaileok. Hori 
dela eta, egoera administratibo irregularrean dauden atzerritarrak eta iritsi 
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berri direnak izan ohi dira bizitoki okerrenak izan ohi dituztenak; beren egoera 
administratiboa erregularizatzea lortzen dutenek, berriz, baldintza argiki 
hobeko bizitokiak izaten dituzte.

Kontuan hartu beharreko beste aldagaietako bat generoa da, eta, horrekin oso 
lotuta, egoera familiar jakin batzuk. Etxeko barneko langile gisa aritzen diren 
emakumeek intimitate murrizketa handiak jasaten dituzte, bai eta beren bizitza 
sozial eta familiarra garatzeko muga handiak ere, nahiz eta hasiera batean 
bizitoki erosoak dituztela pentsa daitekeen. Barneko emakumeok, gainera, 
zailtasun handiak izaten dituzte familia bateratzeko beharrezko baldintzak 
betetzeko, bai lan kontratuaren ikuspegitik, bai exijitutako etxebizitza 
baldintzen ikuspegitik ere. Bestalde, emakumeok oztopo handiak izaten 
dituzte libratzen dituzten egun edo arratsaldeetarako erreferentziazko bizitoki 
bat izateko, une puntualak izaten baitira, ez jarraituak. Bestalde, emakumeak 
hautagai hobeagotzat hartzen dira oro har etxebizitza bat eta honek dakartzak 
gastuak partekatzeko pisukideak bilatzeko orduan, izan ere, garbiketaz gehiago 
arduratzen direla, gatazka gutxiago sortzen dituztela... pentsatu ohi da. Aldiz, 
bikotekiderik ez badute behinik behin, alokairu kontratuaren titular bihurtzeko 
errezelo gehiago aurkitzen dituzte, ziur asko egoera ekonomiko eta laboral 
txarragoa dutelako oro har. Egoera bereziki larriagotzen da guraso bakarreko 
familietako buru diren emakume migratzaileen artean; izan ere, batetik, 
zailtasun ekonomiko handiagoak izan ohi dituzte, eta, bestetik, adingabeak 
dituzten familiek alokatzeko etxeak aurkitzeko dituzten zailtasunei aurre egin 
behar diete, errentatzaileak kalte handiagoak jasateko beldur izaten baitira.

Nazionalitatea eta azalaren kolorea bezalako beste ezaugarri batzuek ere 
baldintzatzen dute etxebizitzarako sarbidea, mesfidantza gradu desberdinak 
sortzen baitituzte, bai jabeen artean, bai bizilagunen artean. Nazionalitate jakin 
batzuetako migratzaileak gatazkatsuagotzat jotzen dira, “zaratatsuagoak” edo 
kulturalki desberdinagoak izatea egozten zaielako, delituzko jokabideekin lotzen 
direlako, pilaketa egoerekin... Hori horrela, iruditeria sozialean “gaitzespen-
eskala” bat eginez gero, magrebtar jatorriko populazioa izango litzateke buruan, 
eta, ondoren, errumaniarrak (Ikuspegi, 2022b, 88. orrialdea). Era berean, zuria 
izanda errazagoa da alokairuko etxebizitza bat aurkitzea beltza edo indigena 
izanda baino. Hori bai, aldagai horrek distantzia laburretan funtzionatzen du, 
eta, betiere, lehen proba gainditu ostean; izan ere, etxea ikusteko hitzordua 
hartzeko telefono deia eginez gero, sarri nahikoa da hitz egiteko orduan 
kanpokotzat jotako doinu bat hautematea prozesua amaitutzat emateko. 

Adina bera ere, bere horretan edo aurretik aipatutako beste aldagai batzuekin 
uztartuta, migratzaile askok higiezinen merkatuan errenta erregimenean sartzeko 
duten zailtasuna azaltzen duen faktore bihur liteke. Izan ere, emantzipatu nahi 
duten migratzaile gazteenek beren herrikide zaharragoek baino are oztopo 
gehiago aurkitu ohi dituzte etxebizitza bat errentan hartzeko, lan bizitzan lehen 
urratsak ematen ari direnez, erosahalmen txikiagoko gizatalde bateko kidetzat 
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hartzen baitituzte. Hau da, jakintzat ematen da zabor kontratuak izango dituztela, 
edo kontraturik gabeko lanak, edo aldi baterakoak, edo lana eta langabezia 
txandakatuko dutela... Agertoki gogor hori argi eta garbi ikusten da Magrebeko 
gizon gazte askoren kasuan; jatorrizko herrialdeetan dauden familien babesik 
ez izateaz gain, baliabide urriko pertsona gatazkatsutzat hartzen dituzte askok, 
autoktonoen oso bestelako bizimodua duten atzerritartzat.

Migratzaileek higiezinen merkatuan sartzeko dituzten zailtasunen ondorioz 
–azaldu bezala, abal edo fidantza handienak eskatzen zaizkie, prezioak garestitu 
edo zuzenean etxebizitza eskuratzeko aukera ukatu–, gure udalerrietan gizarte 
bazterketa jasateko arrisku handiena dutenen artean daude etorkinak, eta, 
zalantzarik gabe, infraetxeetan edo gutxieneko bizigarritasun-baldintzak 
betetzen ez dituzten etxeetan bizitzen amaitzeko aukera handienak dituztenak 
dira. Migratzaileentzat sarri guztiz premiazkoa da bizitzeko leku bat lortzea, eta, 
ondorioz, errentatzaile asko populazio-talde horren kontura etekinak ahalik 
eta gehien handitzen saiatzen dira, besteak beste, errenta gisa ohikoak baino 
zenbateko handiagoak eskatuz, birgaitze inbertsio handiak beharko lituzketen 
etxebizitzak merkaturatuz (ingurune degradatuetan, egiturazko arazoekin, 
ekipamendu prekarioekin, egoera txarrean dauden instalazioekin, argi naturalik 
gabe...), edo jabeari dagozkion kontserbazio edo bestelako edozein gastu 
ordaintzeari uko eginez. Are, etxebizitzok deskribatutako egoera tamalgarrian 
egonda ere, migratzaileei prezio altuan eskainiko zaizkie, autoktonoek bertan 
bizitzeko ordaintzeko inolako interesik erakutsiko ez luketela jakinda ere, 
errentatzaileek badakitelako etorkin askorentzat etxe bat lortzeko aukera 
bakarra direla, bereziki egoera irregularrean edo iritsi berri badaude. Pisu oso 
gisa, gelaka edo baita oheka alokatuta ere (“ohe bero” gisa ezagutzen direnak), 
etxebizitzok diru sarrera handiak ekartzen dizkiete jabeei. Horrenbestez, lehen 
ekologo urbanoek erabilitako iragazpenaren teoria zalantzan jartzen da (Ratcliff, 
Martínez Veiga, 1999, 16. orrialdea). 

Bestalde, gastuak murrizteko etxebizitza partekatuetan eta/edo azpierrenta-
mendu erregimenean bizi behar duten migratzaileetako zati batek, uko egin 
behar die ezinbestean errentamenduarekin, azpierrentamenduarekin eta/edo 
erroldatzearekin lotutako eskubideei. Egoera horrek, azkenerako, etxebizitzen 
gehiegizko okupazioa ekar dezake, baita pilaketak ere. Pandemia garaian, 
adibidez, egoera bereziki gogorra izan zen migratzaile askorentzat, biztanle 
guztiek etxean konfinatu beharra izan bagenuen ere, batzuek eta besteek 
izandako baldintzak oso desberdinak izan baitziren. 

Etxejabeek, auzotarrek edo, oro har, migratzaileak hartzen dituzten gizarteek 
salatutako arazo larrienetako bat da pilaketarena. Are, errentatzaile edo 
higiezinen arloko enpresa ugarik migratzaileak alokairuko etxebizitzen 
merkatutik kanpo uzteko argudiatutako arrazoi nagusia da. Halaber, baina, 
gainokupatutako etxebizitzotan bizitzearen ondorioak jasan beharra duen 
kolektiboak berak salatzen duen arazo nagusia ere bada. Azken batean, 
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Espainiaz kanpoko jatorria duten migratzaileak dira etxejabeek edo erren-
tamendu kontratua duten maizterrek errenten bidez ahalik eta etekin 
handienak lortzeko diseinatutako estrategion bai bezerorik onenak bai biktima 
nagusiak. Egoerak askotarikoak dira (banaka alokatzen diren gelak, hilabetetik 
beherako denbora tarteetarako alokairuak...), eta, normalean, etxeok biztanle 
autoktonoei alokatuz gero, ustiapen aukera horiek ezinezkoak izaten dira. 
Gauzak are gehiago korapilatzeko, migratzaileak biktima gisa jasaten dituzten 
egoeren erantzule izatearen akusazioari aurre egin beharrean izaten dira 
sarri (zikinak edo gatazkatsuak izatea, etxebizitzak egoera txarrean uztea...); 
ez hori bakarrik, komeni zaienean, egoera horietatik etekinik handienak lortu 
dituztenak bilakatzen dira hain justu arrazoi horiek (higiene falta, segurtasun 
eza...) argudiatzen dituztenak migratzaileak beren bizitokietatik kanporatzeko, 
edota, egoera normal batean inolaz ere baldintza horietan bizi nahiko ez luketen 
beste migratzaile batzuk alokairuko etxebizitzaren merkatutik kanpo uzteko. 

Espainiaz kanpoko migratzaile batzuek, etxebizitza berean bizitzen dagoeneko 
epe nahikoa luzea eramanda ere, erroldatzeko aukerarik ere ez dute izaten, 
alokairu kontratuan azpierrentamendu klausulak daudelako adibidez, eta, 
beraz, jatorrizko kontratua sinatu ez zuen norbait erroldatuz gero, errentatzaileak 
kontratua bertan behera utz dezakeelako. Kasu batzuetan, hori bai, de facto 
etxebizitzak azpierrentamenduan jartzen dituztenen iruzurrezko estrategia bat 
ere izan daiteke atzean, jasotzen dituzten gizarte laguntzak ez murriztea helburu 
duena. Askotariko egoeron adibide, etxejabeak beraiek ere izan daitezke 
migratzaileei ez erroldatzeko exijitzen dietenak, jakin baitakite lortzen dituzten 
etekin ekonomiko handiak zertxobait txikituko liratekeela jasotako diru sarrerak 
ofizialki deklaratuz gero. Kontuak kontu, erroldatu eta eskubide eta laguntza 
sozial batzuk baliatzeko aukera baldintzatzeaz gain, egoerok kontratuak legez 
kanpo bertan behera uzteko aukera ere irekitzen dute, maizterrak etengabeko 
ezegonkortasun egoeran utziz garapen pertsonalerako etxebizitza bezain 
funtsezkoa den arlo batean. 

EAEko gainontzeko herritarrek jarraitzen dituzten ohiko bideak erabilita migra-
tzaileek alokairuko etxeak aurkitzeko izaten dituzten zailtasunak tarteko, 
Espainiatik kanpo iritsitako migratzaileek gizarte laguntzako sareek errentatzaileen 
eta errentarien arteko bitartekaritzan jokatzen duten ezinbesteko funtzioa 
nabarmentzen dute. Izan ere, ezagutza pertsonalak hasierako mesfidantza, 
estereotipo eta aurreiritziak ezabatzen laguntzen du. 

Laburbilduz, argi eta garbi esan daiteke Espainiaz kanpoko herrialdeetatik 
iritsitako migratzaileek, autoktonoek aurkitzen dituzten oztopo berberez gain, 
zailtasun gehigarri ugari ere aurkitzen dituztela etxebizitzaren merkatuan 
sartzeko8, eta horrek etengabeko zaurgarritasun egoera batean jartzen dituela.

8 Kapitulu honen luzera aintzat hartuta, etxebizitza eskuratzeko baldintzei erreparatzea erabaki 
dut. Horrek, baina, ez du esan nahi atal honen amaieran etxebizitzetan ematen diren pilaketak 



126 Zabaldu 01. Dimentsioak, desberdinkeriaren ikuspegitik

Immigrazioa eta hezkuntza arloko 
desberdintasunak
Duela bi hamarkada gure ikastetxeetan Espainiaz kanpoko ikasle migratzaileak 
egoteak zekarren berritasunaz aritu baldin baginen, badirudi badela garaia 
hezkuntza sisteman integratzen ari diren moduaren inguruan hausnartzeko, 
bai eta ikusteko zer neurritan ari den betetzen ikasleon gizarteratzean eta 
herritartasunaren eraikuntzan hezkuntza sistemak bideratzaile gisa bete 
beharreko funtzioa ere. Aurreratu beharra dugu, hori bai, jarraian zehaztuko 
dugun bezala, arlo honetan ere desberdintasun nabarmenak daudela oraindik 
ere ikasle autoktonoen eta migratzaileen artean. 

Harrera eta eskolatze prozesuak

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak neurri ugari hartu ditu 90eko hamar-
kadaren amaieratik EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren 
Hezkuntzako ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak 
onartzeko modua arautzeko. Hasiera batean, hainbat arrazoik eragin bide 
zituzten neurriok. Alde batetik, gure herri eta hirietan Espainiatik kanpoko 
migratzaileen presentzia nabarmen handitu zen mende aldaketarekin; are, 
migratzaileak hartzen gureak baino tradizio handiagoa duten beste herrialde 
batzuetan baino erritmo azkarragoan eman zen hazkunde hori. Bestetik, EAEko 
hezkuntza sistema fenomeno horri aurre egiteko prestatuta ez zegoen eta 
esperientziarik ez zuen une batean gertatu zen hazkundea, nahiz eta berehala 
hartu ziren neurriak errealitate berriari erantzun positiboa emateko.

Migratzaileon inguruko ezezagutzak (askotan oso ezberdintzat hartuak izan 
ziren, eta arau kultural atzeratuak eta “integratzeko” zailak izatea egotzi 
zitzaien), etorkinak errezeloz begiratzera eraman zituen biztanle autoktonoak, 
eta iritsi berriekiko jarrera xenofoboak ere azaleratu ziren, migratzaileak 
hezkuntza, osasun, gizarte... baliabideak eskuratzeko lehiakidetzat hartzeraino. 
Horrela jaso dute behintzat Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiak jatorri 
atzerritarreko biztanleekiko pertzepzio eta jarrerei buruz egindako barometroek. 
Urteen poderioz pertzepzio hori hobetu egin dela badirudi ere, autoktonoen 
eta migratzaileen arteko harremanekin eta bizikidetzako hipotesiekin lotutako 
tolerantzia gradu txikienak zer bi egoeratan ematen diren gogoratu beharra 
dago: «semea edo alaba migratzaile asko dauden ikastetxe batera eramatea», 

aipatzean aditzera emandako beste baldintza batzuek duten garrantzia aintzat hartzen ez denik 
(tamaina, espazio erabilgarria, instalazioak, ekipamenduak...). Alderdi horiek guztiak sakonago 
aztertzeko, ikus Lavía (2022).
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eta, guztien gainetik, «migratzaile asko bizi diren auzo edo etxebizitza-bloke 
batean bizitzea». Horixe dio egindako azken barometroak (Ikuspegi, 2022b, 
90. orrialdea). Eskoletan ikasle migratzaileak egoteak ikasle guztien emaitza 
akademikoek behera egitea eta elkarbizitza gatazkak areagotzea dakarren 
ustea dago, ziurrenik, herritarren jarrera horren atzean.

Baina pertzepzio negatibo hori ez zen soilik familien kontua: 2005. urtean, 
Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako 
zuzendaritza taldeen bosten batek baino ez zuen positibotzat jotzen migratzaileen 
presentzia ikastetxearen funtzionamendurako (Vicente, 2008, 170-171 
orrialdeak). Eta, ordurako dagoeneko, ikasle autoktono askok migratzaileekin 
harremanetan jartzeko aurretiko aldeko jarrera txikiagoa agertzen zuten, bai 
laneko testuinguru batean (% 24), bai dibertimendu eta gozamenerako (% 18) 
(Vicente, 2008, 187-188. orrialdeak). Ikasle migratzaileen kontzentrazio handia 
duten ikastetxeen estigmatizazioak, ikasle gero eta askotarikoagoak kudeatu 
beharrak sortutako zailtasunek eta hezkuntza sistemak sortutako errealitate 
berriari erantzuteko erakutsitako ahuleziak (giza baliabideen eta baliabide 
ekonomikoen eskasia, klaustro ezegonkorrak, irakaskuntzako egituren eta 
praktiken zurruntasuna...), planteamendu horiek justifikatzen dituztela dirudi. 
Eta badirudi erronka zahar horiek oraindik ere ez direla gainditu.

Izan ere, EAE segregazio indize altuena duten Estatuko lehen lau autonomia 
erkidegoen artean dago9. Eta Bilbo Handiko sei ikastetxetan (hiru publiko eta hiru 
itundu), ikasleen % 40 baino gehiagok atzerriko nazionalitateak dituzte oraindik 
ere (Eusko Jaurlaritza, 2018). Hori, gainera, azterlan ugarik berretsi dutenean 
ikasle migratzaileen eskola errendimendua erlatiboki txikiagoa izaten dela 
eskola segregazioa nabarmen handiagoa denean10. Bestalde, EAEko hezkuntza 
sarean ikasle migratzaileak nola banatu behar diren gaineko eztabaidak ez dio, 
inolaz ere, albiste izateari utzi, ezta polemika ituri ere (Basterra, 2003).

Egoera ikusita, egun ere ezinbestekoa izaten jarraitzen du ikasle migratzaileen 
eskolatze hobearen eta eraiki nahi dugun eskola ereduaren gaineko hausnarketak, 
bai behintzat EAEko hezkuntza benetan inklusiboa eta kultuartekoa izatea 
nahi baldin badugu. Urteak daramatzagu jada irakasleen prestakuntzan eta 
sentsibilizazioan lanean, baita kulturarteko material didaktikoak sortzen ere. 
Aurrerapausoak handiak izan diren zalantzarik ez dago, baina jarritako helburua 
oraindik lortu ez dela ere argi dago.

9 Segregazioa bi dimentsiotan oinarrituta neur daiteke: uniformetasuna (talde jakin baten eskolatzean 
ematen den desoreka gradua) eta esposizioa (pertsona batek kide den taldearekiko jasaten duen 
bakartze gradua).

10 Egia esan, PISA txostenak berak azpimarratzen duen bezala, arazoa ez da hainbeste jatorri 
jakin bateko ikasleen kontzentrazioa, baizik eta desabantaila sozioekonomikoa zentro jakinetan 
kontzentratzea. Horrenbestez, gure buruari galdetu beharrekoa honakoa da: ea irtenbidea ikasle 
migratzaileak banatzea den edo planteatu beharrekoa ikastetxeetara bideratutako baliabideak 
hobeto banatzea den, ikasle migratzaileak gure eskoletan ahalik eta hobekien integra daitezen.
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Eskola arrakasta

Azken bi hamarkadotan, EAEko hezkuntza sistemak hainbat politika jarri ditu 
abian ikasle migratzaileak geletan hobeto integratzeko eta kalitatezko eta 
bidezko hezkuntza eskaintzeko asmoz. Aldiz, lortutako emaitzak ez dira inolaz 
ere pozteko modukoak.

Hasteko, ikasketak uzten dituzten ikasle migratzaileen tasak autoktonoenak 
baino altuagoak dira. Ez da datu batere positiboa, are gehiago kontuan hartzen 
badugu Espainiak duela ikasketak uzten dituztenen Europar Batasuneko tasarik 
altuenetakoa (Carrasco et al., 2018). Ez hori bakarrik, ikasle migratzaileek 
dituzte eskola porroteko indize handienak eta, PISA txostenean aztertutako 
gaitasun guzti-guztietan, ikasle autoktonoek baino emaitza txarragoak lortzen 
dituzte (ISEI-IVEI, 2021)11. Egoera horrek, zalantzarik gabe, zaurgarriago 
bihurtzen ditu ikasle migratzaileak gazte langabeziaren aurrean. Diagnostiko hori 
bereziki kezkagarria da egungo krisi testuinguruan, batik bat kualifikazio txikiko 
enpleguak gero eta gehiago desagertzen ari direla kontuan hartuta. Egoerak 
eragin zuzen-zuzena du ikasleon etorkizuneko bizitza proiektuen garapenean, 
baina gizarte osoari ere eragiten dio, talentuaren eta giza kapitalaren galera 
izugarria bistakoa delako.

Deskribatutako errealitatearen atzean faktore asko izango dira ziurrenik. 
Aurreko ataletan aipatu dugu dagoeneko bizitoki baldintzek, maila 
sozioekonomikoak edo maila kulturalak ikasleon eskola arrakastan izan 
dezakeen eragina. Egoera familiarrak edo migrazio proiektuak duten 
eragina ere ukaezina da, baina, hori bai, ezin dugu inolaz ere ahantzi 
hezkuntza egiturek, irakaskuntzako praktikek edo irakasleek eurek beste 
herrialde batzuetatik etorritako ikasleen emaitza akademikoekiko dituzten 
itxaropenek duten eragin zuzen-zuzena (Pigmalion efektua ikasgeletan). 
Gogoeta hori indartzen duen datu bat ere badago: ikasle migratzaile 
erresilienteen proportzio txikia. Hau da, azken bi hamarkadotan, ingurune 
sozioekonomiko txarretan bizi eta emaitza akademiko positiboak lortzeko 
gai izan diren ikasle migratzaileak, gure eskola curriculumean exijitutako 
gaitasunak eskuratu dituzten ikasle migratzaileak, gutxi izan dira.

Horrenbestez, ezinbestekoa da hezkuntza sistema bidezkoagoa eta inklusiboagoa 
sortzeko lanean jarraitzea, ikasle guztiei, eta ez bakarrik nabarmenenei, laguntza 
emango diena ikasteko eta duten potentziala garatzeko, eskolaratze prozesu 
guztian zehar eman ere.

11 Are gehiago, EAEn ematen da Espainiako eta Europar Batasuneko diferentzial altuenetako bat 
ikasle autoktonoen eta migratzaileen emaitzen batez bestekoen artean. Ez hori bakarrik, aldeak 
nabarmenak dira espainiar nazionalitateko gurasoak dituzten Espainian jaiotako ikasleen eta 
espainiar nazionalitatea ez duten gurasoak dituzten Espainian jaiotako ikasleen artean ere.
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Nolanahi ere, ez da batere erraza eskola arrakasta zer den definitzea. Prietok 
(2022, 35. orrialdea) argi eta garbi adierazten duen bezala, ziurrenik horrela 
baloratuko genuke urrian gure ikasgeletara iristen den eta ekainean gaztelaniaz 
elkarrizketa sinple bat izateko gai den ikasle pakistandar baten ibilbidea, nahiz 
eta, pilatutako lorpenak ikastetxeko curriculumak dagokion hezkuntza etapan 
eskatzen dituenekin alderatuz gero, seguruenik eskola porrotaz hitz egin 
beharko genukeen. Paradoxa horrek ebaluazioaren auziarekin aurrez aurre 
jartzen gaitu, gainera, non eta «ikasle jakin batek lortutako emaitzak ikasle 
guztientzat ezarritako helburu estandarizatuetara heltzen ez direnean, ikasle 
horrek egindako ahalegina aitortzeko eta prozesua eta egindako aurrerapena 
baloratzeko prestatuta ez dagoen sistema batean» (Prieto, 2022, 38. orrialdea). 
Prietok adierazten duen bezala, hezkuntza sistema arrakastatsu batek ikasleen 
errendimendu akademikoa egindako ahaleginaren eta gaitasunaren araberakoa 
izatea bermatu beharko luke, ikasle bakoitzaren egoera soziala edo jatorrizko 
herrialdea edozein izanda ere. Curriculumaren egokitzapenak, laguntza 
gelak edo urteetan martxan jarritako egitasmoetatik ateratako irakaspenak 
gorabehera, ez dirudi gure inguruan horrela gertatzen denik. Erronka nagusia 
eskola curriculuma malgutzea da, ebaluazio epeak luzatu ahal izateko, bai 
eta gaitasunen araberako ebaluazioa hedatzeko ere (hau da, ebaluazioa ez 
dadin soilik frogatutako ezagutza mailaren edo ezarritako helburuak lortzearen 
araberakoa izan). 2020an onartutako Hezkuntza Lege berria, LOMLOE, nora-
bide horretan garatuko ahal da!

Behin hori esanda, azken bi hamarkadetan gure ikastetxeetan jarduera 
arrakastatsuak gauzatu direla ere azpimarratu beharra dago atal hau amaitu 
aurretik. Migratzaileek beraiek beti balorazio altuak ematen dituztela aintzat 
hartuta, zalantzarik ez dago gauza asko ongi egiten ere ariko direla.

Kulturarteko euskal eskola?

Gizarte benetan demokratiko eta kohesionatu bat eraikitzeko, ezinbestekoa 
da bizitzaren esparru guztietan bultzatzea eskubide, betebehar eta aukera 
berdintasuna, diskriminazioa arlo guztietan ezabatuz (soziala, ekonomikoa, 
juridikoa, hezkuntzakoa, kulturala...).

Bada, horixe bera da, halaber, hezkuntzaren esparruan kulturarteko eskola 
batek duen erronka nagusia; are, kulturartekotasuna denean, maila teorikoan 
behintzat, euskal eskola publikoarentzat aukeratutako eredua. Azken batean, 
aniztasuna kontuan hartu gabe, ezinezkoa da pertsona guztientzako hezkuntza 
eskubidea berdintasuna oinarri duen ikuspegi batean ardaztea. 

Kulturartekotasunaren ikaskuntza eta irakaskuntza funtsezkoak dira kultura 
demokratikorako eta gizarte kohesiorako, betiere, inklusiora bideratutako ka-
litatezko hezkuntza eskainiz eta sentsibilizazioa sustatuz. Kulturartekotasuna 
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lantzeak parte-hartze aktiboa eta konpromiso zibikoa sustatzen ditu, eta 
herritartasun kontziente bat sor dezake, zeinak, aldi berean, aldaketa eragile 
gisa jardun dezakeen kulturartekotasuna bultzatzeko (ICC, 2008). Beraz, 
kulturartekotasuna ikasgela eta ikastetxe guztietan landu eta ebaluatu behar 
da, ez bakarrik ikasle migratzaileak dituzten ikasgeletan.

Kulturarteko hezkuntza ezin daiteke, besterik gabe, ikasle migratzaileen 
eskolatzean kontzentratu, ardura bakarra ezin daiteke izan etorkinak 
lehenbailehen ikasle autoktonoak bakar-bakarrik kontuan hartuta diseinatutako 
irakaskuntza-ikaskuntza dinamika bat jarraitzeko gai izan daitezen; aitzitik, 
hezkuntza komunitateko gainontzeko kideengan ere jarri behar du arreta 
(zuzendaritza, irakasleak, ikasleak, familiak eta arduradun tekniko eta politikoak), 
ateak ireki eta migratzaileak onartu ditzaten, elkarrekin berdintasunean eta 
diskriminaziorik gabe harremanak izan ditzaten, ikasgelen barruan zein kanpoan. 

Aldiz, nahiz eta Antonio Marinak gogoratzen duen esaera afrikar batek dioen 
bezala «hezkuntza tribu osoaren kontua» den, gaur egun oraindik ere oso eskasak 
dira gure ikastetxeen eta inguruko gainerako eragileen arteko loturak (familiak, 
saltokiak, auzoko elkarte eta mugimenduak, eta abar). Elkarlan jarduerak 
puntualki eta argi eta garbi definitutako estrategiarik gabe egiten dira, eta, hala, 
ikasleek beraiek ere «ikaskuntza osagarri huts gisa, bigarren mailako ikaskuntza 
gisa interpretatzen dituzte» (Usategui eta Del Valle, 2009, 181. orrialdea). 
Are gehiago: jarduerotan migratzaileen eta beren erreferentziazko gizarte 
inguruneen presentzia are txikiagoa da, eta, ondorioz, botere sinbolikoaren 
eremuetatik erabat kanpo geratzen dira. Oro har, migratzaileak beren migrazio 
historia kontatzeko edo beren kulturaren alderdi folklorikoren bat partekatzeko 
soilik gonbidatzen dituzte, norbanako huts gisa eta ez talde baten ordezkari 
gisa. Batzuek jarri diote izena dagoeneko joera horri: «kuskusaren pedagogia». 
Azkenerako, gainera, migratzaileek ikasgeletan duten ikusgarritasuna egoera 
gatazkatsuekin lotuta geratzen da sarriegi, maiz neskatoekin lotutakoak, adibidez 
emakumeen genitalen mutilazioa, eskola absentismoa, behartutako ezkontzak, 
nikabaren erabilera... Gaiok, jakina, oso larriak eta landu beharrekoak dira, 
baina, oraingoz behintzat, eztabaida publikoan lortzen duten protagonismoa 
gorabehera, oso ezohikoak dira gure inguru hurbilean. 

Horrenbestez, duela jada hogei urte egindako lehendabiziko Immigrazioari 
Buruzko Euskal Planak (Eusko Jaurlaritza, 2003) jasotzen zuen bezala, 
beharrezkoa da «atzerriko ikasleen guraso, tutore eta gizarte inguruneek 
eskola ordezkaritzako organoetan eta ikastetxeen dinamikan parte har dezaten 
bultzatzea». Eta hori guztia helburu hartuta barnetaldeko eta talde arteko 
konfiantza sustatzea, komunikazioa hobetzea (estereotipoak ezabatuz), 
herritarren parte-hartzea bermatzea eta lankidetza harremanak ezartzea.

Aniztasuna integratzen eta errespetatzen duen hezkuntzaren printzipioa 
egunero probatzen da gure ikasgeletako lan praktikoan, helburu hartuta 
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«kalitatezko hezkuntza inklusiboa eta ekitatiboa bermatzea eta pertsona 
guztientzako etengabeko ikaskuntzarako aukerak sustatzea» (Nazio Batuen 
garapen iraunkorrerako laugarren helburua).

Gizarteratzearen erantzukizuna, jakina, ez da soilik hezkuntzarena, baina 
zalantzarik ez dago hezkuntza sistemak berebiziko garrantzia duela gizarte 
demokratikoago, inklusiboago eta solidarioago bat eraikitzera eramango gaituen 
balioen transmisioan. Hezkuntza arloan zeregin horri ez ekiteak ikasleen zati 
baten gizarte bazterketa betikotzea ekar dezake, ikasleon eskola porrotaren 
bidez zehazki, eta horrek, noski, ez du ezertan lagunduko ez oztopoak ezabatzen 
ez bizikidetza giro egoki bat sortzen. 

Ondorioak
Kapitulu honetan zehar, biztanle autoktonoen eta EAEn bizi diren Espainiaz 
kanpoko jatorriko migratzaileen desberdintasunak deskribatu dira, funtsezko 
hiru eremutan: enplegua, etxebizitza eta hezkuntza. Eta hiru eremuetan daude 
egoera argi eta garbi okerragoan Espainiatik kanpo heldutakoak. 

Sarri eztabaidatzen da etxebizitzak edo lanak gizarteratzean duten garrantziari 
buruz. Eztabaida, baina, guztiz antzua da. Batzuetan bizilekurik ez izateak 
zailtzen du lana lortzea; beste batzuetan, berriz, lan egonkorrik ez izateak ia 
ezinezko egiten du etxebizitza bat eskuratzea. Nolanahi ere, badirudi guztiz 
beharrezkoa dela bi alderdiok jorratzea aztertutako kolektiboaren eta egoera 
ahulean dauden beste batzuen inklusioaren alde lan egiteko orduan. 

Espainiaz kanpoko jatorria duten migratzaileek lanaren eta etxebizitzaren 
arloetan bizi duten errealitatea ezagutzea lehen urratsa da EAEko gizartearen 
parte diren herritarrokiko gure aurreiritziak eta estereotipoak berrikusteko 
eta sentsibilizazio bultzatzeko, bai eta beren bizi baldintzak hobetzeko eman 
beharreko urratsak identifikatzeko ere, kolektibo horren zati batek gutxienez 
jasaten dituen etengabeko prekaritate eta bazterketa zurrunbiloekin hautsiz. 
Azken finean, zurrunbilo horiek elkar elikatzen dutela begien bistakoa da.

Lan on bat lortzeak langilearen eta bere familia osoaren egoera ekonomikoa 
hobetzen lagunduko du. Baina, gainera, ezinbesteko baldintza da familiaren 
migrazio proiektua gauzatzeko. Ildo horretan, kontuan izan behar da hasiera 
batean behintzat, EAEra heltzen diren migratzaile gehienen kasuan, asmoa 
bertan finkatzea dela; are, denborarekin, hasierako asmoa indartu egiten da, 
gutxien-gutxienez epe ertainera begira.

Aldiz, Espainiatik kanpoko migratzaileek bizilekua aurkitzeko izaten dituzten 
eragozpenek edo eguneroko bizitzari aurre egiteko zailtasun ekonomikoek (maiz 
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langabeziaren, lan prekarietatearen edo gizarte aurreiritzien ondoriozkoak), 
bizikidetza bera, bizileku baimenak berritzeko aukera edo familia bateratzekoa 
zailtzen dizkiete migratzaile askori, eta horrek pertsona batzuek beren migrazio 
proiektuak aldatzera eramaten ditu, hasiera batean bestelako asmoak izan arren.

Espero dezagun EAEko gizartea pixkanaka gure lan merkatuaren ziurgabe-
tasunak gainditzen joatea, eta, hala, Espainiatik kanpoko jatorria duten gizon-
emakumeek ere beren lan aukerak zabaltzen joateko eta enplegu hobeak 
lortzeko modua izatea (lan egonkorragoak, hobeto ordaindutakoak, beren 
prestakuntzarekin bat datozenak eta ez hain prekarizatuak). Horrek, zalantzarik 
gabe, beren bizi baldintzak hobetzea ekarriko luke –etxebizitzaren arloan 
besteak beste–, bai eta migratzaileak EAEn gehiago integratzea ere –biztanle 
autoktonoen eta etorkinen arteko distantzia soziala murriztuz–. Horrek guztiak, 
noski, askatasun handiagoa emango lieke migratzaileei EAEn geratu nahi duten 
edo alde egin nahi duten erabakitzeko orduan, edo banaka edo familiarekin 
edo, gutxienez, familiaren zati batekin, egin nahi duten hautu hori. Gizarteratze 
hobe batek, noski, laneratze hobea ere ahalbidetzen du, aitortza, elkarketa eta 
truke espazio berriak sortzea baitakar, beti positiboa dena.

Bestalde, elkarrekin bizitzen ikastea hezkuntza sistemaren funtsezko helbu-
ruetako bat ere bada (ezagutzen ikastearekin, egiten ikastearekin eta 
izaten ikastearekin batera), eta, beraz, bizikidetzarako hezkuntzak eskola 
birpentsatzea dakar, giza eskubideetatik, justiziatik eta elkartasunetik abiatuta 
heztea helburu. Gaitasun sozialak eta herritarrak funtsezkoak izan behar 
dira gure curriculumean. Eskolak parte den gizartearen ondare kulturala 
transmititzen eta ugaltzen du, bai eta nagusi diren sistema normatiboak eta 
balioak ere. Baina gizarteak ez dira estatikoak; aitzitik, gaur egun etengabe 
aldatzen eta eboluzionatzen ari dira, eta, ondorioz, ezagutza, hausnarketa 
eta erreakzio sozialeko prozesua askoz ere motelagoa izan ohi da. Horregatik, 
egokitzapenak konplexuak izaten dira ia beti, eta, errealitate berria eta bertan 
garatu beharreko jarduera egokienak ezagutzen ez direnez, nahasmena eta 
segurtasunik eza sortzen dira. Hori dela eta, beharrezkoa da aintzat hartutako 
funtsezko hiru eremuetan (enplegua, etxebizitza eta hezkuntza) hobekuntza 
proposamen berritzaileak bilatzen jarraitzea, ekinez, sormena erabiliz, eta, 
betiere, gizarte demokratikoagoa eta inklusiboagoa lortzeko bidean aurrera 
egitea helburu, aniztasuna baloratuko duen, desberdin izateko eta aukera 
berdintasunerako eskubideak errespetatuko dituen gizartea, desberdintasunak 
disimulatuko eta jasango ez dituen gizartea. 
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Sarrera
Euskal Autonomia Erkidegoko –aurrerantzean, EAE– errealitate sozioerlijiosoan 
hainbat aldaketa gertatu dira azken hamarkadetan. Dinamika batzuk beste 
autonomia erkidego batzuetakoen nahiko antzekoak izan dira eta beste aldaketa 
batzuekin lotuta daude, neurri batean: 1978ko irekiera demokratikoak eta 
erlijio eta gurtza askatasunaren aitorpenak ekarri zituztenekin. Beste aldaketa 
batzuek hainbat berezitasun eta alde izan dituzte beste autonomia erkidego 
horiekin erkatuta. Baina alderdi batean bat egiten dute guztiek, zalantzarik 
gabe: beren osaketa sozioerlijiosoa aldatu egin da. Herrialdea nagusiki katolikoa 
izatetik askotarikoagoa izatera igaro da, eta, beraz, Europako beste gizarte 
batzuekin antzekotasunak ikus daitezke. 

Hainbat elementu nagusik lagundu dute horretan; hasteko, 70eko hamarka-
daren amaieran gertatutako aldaketa politikoak, hau da, demokraziara ireki 
eta giza eskubideak aitortzeak, hala nola pentsamendu, kontzientzia eta erlijio 
askatasunak. Ordutik, egoera nabarmen aldatu da. Lehenik eta behin, katolikoa 
ez beste erlijio batzuk ezarri direlako, eta, bigarrenik, erlijioen kopurua eta kideak 
ugaritu direlako. Horretan eragina izan duen fenomenoetako bat XX. mendearen 

6
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amaieran eta XXI. mendearen hasieran gertatutako migrazio aldaketak (nazio-
artekoak) izan dira.

Ekarpen honen bidez, EAEko errealitatera hurbildu nahi dugu. Horretarako, 
lehenik eta behin, erlijio aniztasunaren zergatiari buruzko ohar labur batzuk 
egingo ditugu, gure gizarte pluralen testuinguruan kokatuta. Gero, EAEn 
gertatutako aldaketen alderdirik garrantzitsuenak deskribatuko ditugu. 
Jarraian, Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiak landutako Euskadiko 
erlijio aniztasunaren mapan (2021) eskaintzen diren daturik garrantzitsuenak 
bilduko ditugu. Eta, bukaeran, azken gogoeta labur batzuk egingo ditugu.

Horrela, kapitulu honetan, EAEko erlijio aniztasunaren panoramika labur 
bat eskaini nahi dugu, haren bilakaera eztabaida teorikoen barruan kokatuz, 
araugintza eta lege esparruari buruzko informazioa emanez eta erlijio aniztasun 
horren errealitateari buruzko datu eskuragarri nagusiak erakutsiz. Horrela, 
sinesmen erlijiosoen tamainari eta hedadura geografikoari buruzko informazioa 
emateaz gain, euskal gizarteak erlijio aniztasun eta ugaritasun horren inguruan 
zer iritzi eta pertzepzio dituen erakusten saiatuko gara. Argitalpen honen 
aztergaiarekin jarraituz, gaur egungo erlijio aniztasunak desberdinkeria eta 
diskriminazio arrisku handiagoa ekar dezakeen planteatuko dugu, bai datuen 
analisiaren atalean, bai ondorioen atalean.

Gizarte pluralak eta erlijio aniztasuna 
Egungo demokraziek bereizgarririk badute, haien gizarteen pluraltasuna da. 
Pertsonak ideologia politikoekin, bizitza filosofiekin edo sinesmen erlijiosoekin 
identifikatzea eragiten duten askotariko elementuen ondorioz gertatu da hori. 
Identifikazio elementu horiek, besteak beste, haien mundu ikuskeretan eta 
egunerokotasunean eragiten dute. Berezko ezaugarritzat hartzea ez da erraza 
izan, bai atzera begiratuz, bai konparazio espaziala eginez ikusiko dugunez. 
Identitateen eta pluraltasunaren aitorpena zailtasun eta sufrimendu askorekin 
batera etorri da; historiari erreparatzea besterik ez dago hori ikusteko. Aitorpen 
ezari eta horren ondorio negatiboei erantzuteko, eta, bereziki, erlijio askatasunari 
dagokionez, XX. mendearen bigarren erdian, hainbat ekimenek lagundu 
dute aitorpen hori egiten eta babes sistemak eta mekanismoak garatzen, bai 
nazioartean, bai nazioan; hasteko, 1948an giza eskubidetzat hartzeak (Giza 
Eskubideen Adierazpen Unibertsalean). Hala, adibidez, kontzeptualizatu eta 
aitortu den giza eskubideetako bat da. Arauen bidez aitortuta egoteak erlijio 
askatasunaren garrantzia areagotzen du eta, nazioartean, indartu beharreko 
eskubide gisa onartzeko nolabaiteko adostasuna dago (Lerner, 2006, Relaño, 
2003: 124, Contreras, 2004: 40-57, Ruiz Vieytez, 2011: 108). 
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Aitorpen hori demokrazia liberalen arau esparruetan islatzen joan da. Askatasun 
horren barruan, pertsonentzat eta kolektiboentzat (erlijiosoak) garrantzitsuak 
diren identitate faktoreekin lotutako alderdi batzuk daude eta horiek arlo 
publikoan aniztasuna kudeatzeko inplikazio handiak dituzte. Demokrazietako 
identitate auziari dagokionez, Gutmannen planteamenduari jarraiki, erlijioak 
identitate taldeen lau kategoria nagusietako bat osatzen du (Gutmann, 2008)1. 
Talde erlijiosoek, edo talde horietako kide izatearen ondoriozko identitate 
erlijiosoek, izaera berezia dute, etikarekin, kontzientziarekin eta horrek guztiak 
pertsonen eguneroko bizitzan jokatzen duen paperarekin (eta, bereziki, espazio 
publikoari dagokionez) lotutako alderdiekin duten harreman estuagatik. 
Demokrazian, pertsona aske gisa bizitzeak nork bere identitatea adierazi ahal 
izateko nahikoa askatasun izatea esan nahi du. Horrez gain, identitate bera 
duten beste pertsona batzuekin elkarteak osatuz horren proiekzio publikoa 
egitea barne hartzen du. 

Testuinguru hurbilenean, Estatuan, erlijio askatasunaren eta horrek ekarritako 
erlijio ugaritasunaren kudeaketaren arloko esperientzia historikoa ez da bereziki 
eredugarria izan. Oraintsu arte ez ditugu demokrazia liberalek berezkoak 
dituzten oinarrizko askatasunak gauzatu ahal izan, eta horietako bat, jakina, 
erlijio askatasuna da. 

XX. mendearen bukaeran, demokrazia iritsi eta 1978ko Konstituzioa alda-
rrikatzean, gure inguruko herrialdeetan jada eginda zegoen aitorpena 
normalizatzen hasi zen. 1978ko EKren 16. artikuluaren testuan gauzatu 
zen. Artikulu horretan, Estatua erakunde akonfesionaltzat jo eta honako 
hau adierazten da: “Botere publikoek kontuan hartuko dituzte Espainiako 
gizartearen erlijio sinesmenak, eta Eliza Katolikoarekin eta beste erlijioekin 
lankidetza harremanak izango dituzte”. Aitorpen hori, geroago, 1980ko Erlijio 
Askatasunari buruzko Lege Organikoan (EALO) garatu zen. Lege horretan, erlijio 
ugaritasuna eta Estatuarekiko harremanak aitortu ziren eta ordura arte bizi 
izandakoarekiko inflexio puntu bat izan zen. 

1978. eta 1980. urteetan, Estatuan erlijio askatasuna aitortzeko oinarriak ezarri 
ziren. Nagusiki, honako hauekin: aipatu dugun 1978ko EKren 16. artikuluarekin, 
1980ko EALOaren bidezko garapenarekin eta 142/1981 EDarekin –azken horren 
bidez, Erakunde Erlijiosoen Erregistroaren antolamendua eta funtzionamendua 
zehaztu ziren, hau da, askotariko erlijioak eta erlijio erakundeak aitortzeko 
mekanismoarenak–2. Bigarren garai batean, 80ko hamarkadaren erdialdetik 

1 Horietako bakoitzean sakontzeko, ikus Amy Gutmannen Identidad en Democracia (2008) lana. 
Lehen lau kapituluak talde bakoitzari eskaintzen dizkio, hots, identitate taldeen lau kategoria 
nagusi agertzen dira, justizia demokratikoaren irizpideen arabera: kultur taldeak, boluntarioak, 
atxikipenezkoak eta erlijiosoak.

2 Urte horietan, Espainiako Estatuaren eta Eliza Katolikoaren arteko lankidetza akordioak ere ezarri 
ziren, Egoitza Santuaren bidez (1979an).
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1992ra bitartean, nolabaiteko ezarpen maila bat zuten beste erlijio batzuk 
(ebanjelikoak, juduak eta musulmanak) nabarmen errotuta zeudela onartu zen. 
Horri esker, 1992an lankidetza akordioak sinatu ziren, baita 24/1992, 25/1992 
eta 26/1992 legeetan jaso ere. Hala, erlijio horiei3 (eta haien komunitate eta 
erakunde erlijiosoei) aitorpen gehigarri bat eman zitzaien. Hirugarren garaia, 
Espainiako Estatuan erlijio askatasuna aitortzeari dagokionez, XXI. mendearen 
hasieran koka daiteke; izan ere, lehen hamarkada horretan, lurraldean ezarrita 
hainbat hamarkada zeramatzaten beste lau erlijio nabarmen errotuta zeudela 
aitortu zen4. Gainera, 2005. urtean, Pluralismo y Convivencia fundazioa sortu 
zen. Fundazio hori sortzea inflexio puntu bat izan da erlijio minoritarioen 
aitortzari eta erlijio aniztasunaren kudeaketa publikoari dagokienez.

Ekimen nagusiak estatu mailan egin dira, baina ez dira bakarrak izan. Espainiako 
Estatua autonomikoa denez eta eskumenak banatuta daudenez, aniztasuna 
–kasu honetan erlijio aniztasuna– erkidegoetan Estatuan ez bezala barneratu 
da. Hala, autonomia erkidego eta/edo toki erakunde batzuek erlijio askatasuna-
rekin eta haren kudeaketa publikoarekin lotutako alderdiak garatu dituzte; izan 
ere, beste arrazoi batzuen artean, eskubide hori gauzatzearekin lotutako alderdi 
asko oso sustraituta daude toki mailan. Nazio mailatik beherako arau garapena 
edo lankidetza akordioen ezarpena oso mugatuak izan dira. Katalunian bakarrik 
egin da nolabaiteko arau garapena: nagusiki, gurtza lekuei buruzko lege bat 
onartzea, 2009an, eta bertako gobernuaren antolamenduan erlijio gaietan 
oinarritutako administrazio unitate bat barne hartzea. Euskadin ere aurrerapen 
batzuk egin dira erlijio aniztasunaren kudeaketa publikoari dagokionez; 
guztiak mende honetako bigarren hamarkadatik aurrera (erlijio aniztasunaren 
kudeaketa positiboari buruzko txostena, erlijio aniztasunaren mapa, gurtza 
guneei eta erlijio aniztasunari buruzko lege aurreproiektua…). 

Azken finean, erlijio aniztasunarekin lotuta gertatu diren arau eta gizarte aldaketei 
dagokienez, hiru garai nabarmendu ditzakegu: (I) 1978. eta 1982. urteen 
artekoan, oinarrizko arau aldaketak eginez erlijio askatasuna aitortzeko arau 
oinarriak ezarri ziren; (II) 1992. urtearen inguruan, “aniztasuna areagotzeko” 
aldaketa normatibo-politikoak egin ziren, eta, urte horretan bertan, Espainiako 
lurraldean errotuen zeuden gutxiengoen erlijioekiko lankidetza hitzarmenak 
ezarri ziren (horietako bi Euskadin ere errotuta zeuden: ebanjelikoak eta 
musulmanak); eta (III) 2003tik gaur egunera arte, erlijio berriekin lotutako 
aldaketa normatibo-politikoak egin dira, horrekin batera, errotze nabarmeneko 
aitorpen berriak (2003), eta Pluralismo y Convivencia fundazioa sortu da (2005).

3 Eliza ebanjelikoak, FEREDEren bidez, komunitate musulmanak, CIEren bidez, eta komunitate 
judua, FCIEren bidez. Halaber, 1996an, erlijio irakaskuntzari buruzko hitzarmen bat egin zen 
FEREDErekin eta CIErekin (1996ko apirilaren 23ko ebazpenak).

4 Azken Egunetako Santuen Jesukristoren Eliza (2003), Jehovaren Lekukoak (2006), budistak 
(2007) eta kristautasun ortodoxoa (2010).



Euskadiko erlijio aniztasuna. Erlijioa desberdinkeria faktore bat da? 141

Euskadiko aldaketa sozioerlijiosoak 
Aurreko lerroetan jasotako aldaketa normatibo-instituzionalen laguntzaz, 
katolikoa ez beste erlijio batzuen presentzia aitortu da eta horrek Europako 
gainerako demokraziekin parekatu gaitu. Arau bidezko aitorpen hori egiteaz 
gain, erlijioak gizartean –bai maila publikoan, bai maila akademikoan– duen 
eginkizunari eta Estatuarekin duen harremanari buruzko hainbat eta hainbat 
eztabaida eragin dituzten beste prozesu batzuk sortu dira. Egiazki, Espainiako 
esparru akademikoan, hainbat bidetatik aztertu da erlijioak bizitza publikoan 
duen eginkizuna eta hainbat alderdi jorratu dira, adibidez: Espainiako gizartean 
duen rola (Díaz-Salazar eta Giner, 1993; Díaz-Salazar, 2007), sinesmen 
erlijiosoaren gainbehera eta sekularizazio prozesuak (Esteban 2008, Pérez-
Agote, 2012), eta XXI. mendeko gizarte errealitate berria (Pérez-Agote eta 
Santiago, 2009). Lan horien guztien ardatz nagusia erlijioak eremu publikoan 
duen rola izan da, baina batez ere erlijio katolikoarena aztertu da, erlijioen 
ugaritasuna eta beste erlijio jakin batzuk alde batera utzita (islama kenduta, 
azken urteetan). Alderdi hori, ugaritasunarena eta beste erlijioena, Pluralismo y 
Convivencia fundazioak bultzatutako bilduma baten bidez jorratu da. Autonomia 
erkidegoetako –EAE barne– gutxiengoen erlijioen mapetan oinarritutako argi-
talpen sorta bat da bilduma hori5 (Ruiz Vieytez, 2011).

Bitarte horretan, EAEko osaketa sozioerlijiosoan eragin duten beste fenomeno 
batzuk ere gertatu dira. Hurrengo orrialdeetan zehatzago aztertuko ditugu 
fenomeno horiek.

Lehenik eta behin, ikuspegi soziologiko batetik, sinesmen erlijiosoan aldaketak 
gertatu dira; nabarmenena, euskal herritarren artean beherakada oso handia 
izan duela. 1. taulan ikus daitekeen bezala, hau da, euskal biztanleriaren 
autoidentifikazio erlijiosoari buruzkoan, 1980. urtearen erdialdetik gainbehera 
oso nabarmena izan da. Taula horrek erakusten digunez, 1987. urteaz geroztik, 
datuak eskura daudenetik, biztanleriaren fede katolikoarekiko autoidenti-
fikazioak etengabe egin du behera eta nabarmenki txikitu da. Aldi berean, erlijio 
bakar batekin ere identifikatzen ez diren pertsonen kopurua (ez fededunak, 
ateoak, agnostikoak) nabarmen handitu da. Lan honen aztergaiari dagokionez 
(erlijio aniztasuna), beste erlijio batzuekin (katolikoa ez bestelakoak) identifika-
tutako pertsonen kopurua pixka bat handitu eta sendotu da. 

Datu horiek eskura ditugun Estatuko datuekin alderatuz gero, beherakada 
askoz ere handiagoa izan dela ikusiko dugu; izan ere, 1985ean Espainiako 
biztanleen % 87k jotzen zuten beren burua katolikotzat, % 1ek beste erlijio 
batekotzat eta % 11k ez fededuntzat. 2021ean, berriz, katolikoak % 60 ziren, 

5 https://www.pluralismoyconvivencia.es/publicaciones/coleccion/
coleccion-pluralismo-y-convivencia/

https://www.pluralismoyconvivencia.es/publicaciones/coleccion/coleccion-pluralismo-y-convivencia/
https://www.pluralismoyconvivencia.es/publicaciones/coleccion/coleccion-pluralismo-y-convivencia/
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beste erlijio batzuetako fededunak % 2,5 eta ez fededunak % 26,4. Zifra horiek 
euskal biztanleriarenen oso bestelakoak dira.

1. taula. Euskal biztanleriaren autoidentifikazio sozioerlijiosoa, 1987-20226

Urtea Katolikoak Beste erlijio batzuetakoak Ez fededunak

1987 81 1 17

1997 76 1 18

2007 70 1,5 28,5

2012 63 4 29

2017 49 5 44
2022 55 5 40

Iturria: Euskal soziometroa (hainbat)

EAEko biztanleriaren sinesmen erlijiosoan izandako aldaketak ikusten laguntzen 
duen beste alderdi bat lurraldean ezarritako erlijioen eta erlijio erakundeen 
kopuruaren bilakaera da. Hainbat azterlanetan ikusi den bezala (Ruiz Vieytez, 
2011; Urrutia Asua, 2016: 132-145), Euskadin erlijio ugaritasuna hazi egin 
da, oro har, lurraldean ezarritako erlijio kopuruari eta horietako bakoitzeko 
gurtza komunitate, erakunde eta guneen kopuruari dagokienez. XX. mendearen 
amaieratik XXI.aren hasierara gertatu da hori, batez ere. Hurrengo atalean, 
zehatzago ikusiko dugu gaur egungo osaketa, bai EAEn, bai lurralde historikoetan 
erlijio horiek eta haien komunitateek izan duten ezarpenari dagokionez. 
Hamarkada hauetan, ezarpena aldatzen joan da. Joera horren barruan, garai 
batzuetan erlijio horien gurtza erakunde eta guneen kopuruaren hazkundea 
handiagoa izan da. Garai horiek aurretik aipatu ditugunekin lotuta daude: 
(I) 1978ko demokraziaren ezarpena eta askatasunen onarpena (erlijio eta gurtza 
askatasuna barne), (II) bigarren garaia, 1992. urtearen inguruan (urte horietan 
presentzia handiena zuten hiru erlijio minoritarioekin lankidetza hitzarmenak 
sinatu ziren), eta (III) hirugarren garaia, mende honen hasieratik gaur egunera 
artekoa, hirugarren fenomenoarekin zuzenki lotua, hau da, immigrazioarekin. 
Jarraian, fenomeno hori sakonago aztertuko dugu. 

EAEko aldaketa sozioerlijiosoetan eragin duen hirugarren fenomenoa atzerritar 
jatorriko biztanleen kopuruaren eta ehunekoaren bilakaera da. 1. grafikoan ikus 
daitekeen bezala, azken hamarkadan atzerritar jatorriko biztanleria nabarmen 
hazi da. Pertsona horiekin batera, haien fedea eta erlijio praktikak iritsi dira 
(batzuk gure gizartean zeuden, beste batzuk, berriz, berriak dira). Gure 
gizartera iritsi diren pertsonen jatorria edozein dela ere gertatu da hori; izan ere, 
Amerikatik, Afrikatik eta Europatik eta, neurri txikiagoan, Asiatik etorritakoek 
jada existitzen ziren erlijioak gizendu eta tradizio erlijioso berriak ezarri dituzte.

6 Batura 100era iristen ez den ilaretan (urteak), gainerakoa ED/EE erantzun dutenak dira. Pertsona 
katolikoen zutabearen kasuan, kopurua praktikatzaileen eta ez praktikatzaileen batura da. Ez 
fededunen zutabeak fedegabeak, ateoak eta agnostikoak biltzen ditu.
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1. grafikoa. Atzerritar jatorriko pertsonen bilakaera, 1998-2022 (% eta abs.)

Iturria: Ikuspegi, 2022

Aldaketa horiek gertatu diren testuinguru horretan, nazioarteko migrazioei eta 
atzerritar jatorriko biztanleen presentzia gero eta handiagoa izatearekin lotutako 
alderdiei buruzko azterlan eta ikerketa ugari egin dira7. Immigrazioaren eta 
erlijioaren arteko intersekzioaren esparrua izan da eremu horietako bat (Moreras, 
2006; Martínez, 2007; Moreras, 2015), hain zuzen ere, migrazioen arloak erlijio 
aniztasunari egin dion ekarpenagatik. Migrazioak erlijioekin lotzen dituzten 
azterlan askotan kolektibo oso zehatzak aztertu dira; horien artean, komunitate 
musulmana nabarmentzen da. Jarraian, EAEn erlijio ugari agertzearen eta 
garatzearen ezaugarri nagusiak azaldu ondoren, hurrengo orrialdeetan, EAEko 
erlijio aniztasunari buruzko datuak bilduko ditugu –migrazioaren ekarpenetako 
bati buruzkoak, hain zuzen–, erlijio aniztasuna ezagutzeko tresna interesgarri 
bat baitira.

7 Migrazioen arloko ikerketaren hazkundearen adierazle gisa, 2022an 25 urte beteko dira Migrazioei 
buruzko I. Kongresua egin zenetik. Ordutik hona, topaketa horiek aldizka egin dira eta ikerketen 
emaitzen aurkezpenak nabarmen ugaritu dira.
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Euskadiko erlijio ugaritasuna eta 
aniztasuna. Magnitudeak eta gizartearen 
onarpena
Euskadiko erlijio arauen bilakaera eta erlijio aniztasunaren ezaugarri nagusiak 
aztertu ondoren, jarraian, alde batetik, erlijio aniztasun horren neurriari 
buruzko datuak aztertuko ditugu, sinesmen erlijioso bakoitzaren pisua eta bai 
EAEn, bai toki mailan –hiriburuetan– duten errotze geografikoa ikusiz. Baina, 
beste alde batetik, erlijio ugaritasun horren gizarte onarpenean ere arreta 
jarriko dugu. 

Horretarako, atal honetako lehenengo helburuari helduz, Euskadiko Erlijioen 
Mapa Soziologikotik ateratako datuetan oinarrituko gara. Ikuspegi – Immi-
grazioaren Euskal Behatokiak egin du lan hori eta Eusko Jaurlaritzako Giza 
Eskubide, Bizikidetza eta Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiak finantzatu du. 

Bigarrenerako, aldiz, Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiaren bi tresna-
tako datuak erabiliko ditugu: Euskadiko biztanleek diskriminazioaren inguruan 
dituzten pertzepzioei eta jarrerei buruzko inkestakoak (EDPJI, 2020) eta 
immigrazioarekiko jarrerei buruzko urteroko barometrokoak.

Euskadiko Erlijioen Mapa Soziologikoa

Lan honen helburu nagusia atxikipen erlijiosoen geografia soziala hobeto 
ezagutu ahal izatea zen, baita Euskadin duten pisu kuantitatiboa kalkulatzea 
ere. Erlijioen erradiografia soziologikoarekin batera, gurtza guneen mapa 
geografiko bat ere egin zen. Jarraian agertzen diren datuak 2020koak dira. 
Nahiz eta agian aldaketa batzuk gertatuko ziren, oro har, eguneratuta jarraitzen 
dute eta eskaintzen diguten ikuspegia errealitatera ondo egokituta dago. 

Metodologia

Lan honetan lortutako datuak aztertzen hasi aurretik, lanari buruzko ohar 
metodologiko batzuk egin behar ditugu, geroago aurkeztuko diren datuen 
jatorria zein datuak hobeto ulertzeko garrantzitsua dela iruditzen baitzaigu. 

Euskadin erlijioek duten pisuaren neurketa gutxi gorabehera egokia egin 
ahal izateko, biztanleria osoarentzako inkesta adierazgarri bat egin beharko 
litzateke. Ezaugarri horietako tresna metodologiko baten eraginkortasunarekin 
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eta alderdi ekonomikoekin lotutako auziak kontuan hartuta, azkenean, kalkulu 
estatistiko bat egitea erabaki genuen. Zehaztapen hori garrantzitsua da eta 
kontuan hartu behar da beti: eskaintzen diren datuak gutxi gorabeherakoak dira 
eta, horien bidez, errealitatera ahalik eta gehien hurbiltzen den irudi bat eskaini 
nahi dugu, baina badakigu ez dela argazki posible onena eta argiena.

Kontuan hartuta, aurreko ataletan adierazi dugun bezala, Euskadiko erlijio 
aniztasunaren zati handi bat nazioarteko migrazioetatik datorrela, erlijio 
nagusiek munduan eta herrialdeka duten pisuari buruzko datuak jasotzen 
zituzten iturri bibliografiko fidagarriak bilatzea erabaki genuen. Herrialde 
horietako portzentajezko datuak EAEn bizi diren herrialde horietako etorkinen 
kasura estrapolatu ahal izateko.

Helburu hori lortzeko, bi iturri hautatu genituen, datu egiaztatu batzuk 
edukitzeko eta, era berean, kasu batzuetan batak edo besteak zituen hutsuneak 
biekin bete ahal izateko. Lehenik eta behin, Pew Research Center erakundearen 
datuak erabili ditugu. Ikerketa zentro horren datuak zehatzak diren arren, 
kristautasunaren barruan ez du sinesmenik bereizten. Horregatik, bigarrenik, 
CIA Factbooks-ek emandako informazioa ere hartu dugu, kristau oinarriko 
hainbat sinesmeni buruzko informazioa ematen duelako, baina ez, ordea, 
erlijio minoritarioei eta/edo oso herrialde zehatzetara mugatutakoei buruzko 
informazioa.

Munduko herrialde bakoitzeko erlijio bakoitzaren portzentajezko datuak 
eskuratu ondoren, EAEko erroldako datuak hartu ditugu –herrialde bakoitzean 
jaiotako pertsonak– eta ehuneko horiek herrialde bakoitzetik etorritako biztanle 
egoiliarrei aplikatu dizkiegu.

Estrapolazio estatistikoa egin ondoren, datu horiek EAEko erlijio atxikipen 
garrantzitsuenen arduradun nagusiekin kontrastatu genituen, gure kalkulua 
zuzena zela egiaztatzeko eta kalkulu hori beren erlijio sinesmenen gainean 
duten ezagutzan oinarrituta balioztatzeko. Zehazki, bost elkarrizketa egin 
genizkien honako sinesmen hauek ezagutzen zituzten pertsonei: musulmana, 
eliza ebanjelikoa, Jehovaren Lekukoak, eliza ortodoxoa eta Azken Egunetako 
Santuen Jesukristoren Eliza.

Euskadiko datuak

Lortutako datuak hobeto eta zehatzago aztertze aldera, erlijio atxikipen 
bakoitzaren neurria bereizi dugu, alde batetik, EAEn bizi den biztanleria 
osoarekiko duen pisuaren arabera, eta, bestetik, atzerritar jatorriko biztanleria 
osoarekiko duen pisuaren arabera. Horrela, nazioarteko migrazioen etorrerak 
erlijioen handitze eta dibertsifikazio handiagoko prozesu horretan nola eragiten 
duen ikus dezakegu.
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2. taula. Euskadiko erlijio atxikipenen pisuaren kalkulua, 2020

Biztanleria, guztira Atzerritar jatorrikoa, guztira

N % N %

Euskadin, guztira 2.157.279 100,0 213.510 100,0

Katolikoak 1.489.864 69,1 96.010 45,0

Protestanteak 29.326 1,4 23.326 10,9

Ortodoxoak 18.964 0,9 18.964 8,9

Beste kristau batzuk 787 0,0 787 0,4

Jehovaren Lekukoak 4.532 0,2 250 0,1

Azken Egunetako Santuen Jesukristoren Eliza 1.700 0,1 150 0,1

Musulmanak 89.487 4,1 47.790 22,4

Juduak 259 0,0 259 0,1

Hinduistak 955 0,0 955 0,4

Budistak 1.591 0,1 1.591 0,7

Animistak 3.434 0,2 3.434 1,6

Beste erlijio batzuetakoak 610 0,0 610 0,3

Ez fededunak 515.771 23,9 19.384 9,1

Iturria: Euskadiko Erlijioen Mapa Soziologikoa. Ikuspegi, 2020

Pentsa daitekeen moduan, erlijio katolikoa da nagusi EAEn. Horren adierazle 
gisa, biztanleria egoiliar osoaren % 69,1 katolikoa izango litzateke, hau da, ia 
milioi eta erdi pertsona –1.489.864–. Beste erlijioak hortik oso urrun daude, 
adibidez: musulmana (euskal biztanleria osoaren % 4,1) eta ebanjelikoa (% 1,4). 
Azken bi kasu horietan, erlijio horiek garrantzi handia –Espainian historikoki 
izan dutena baino handiagoa– duten herrialdeetatik etorritako atzerritar 
jatorriko biztanleek eragindakoak dira kopuru horiek, neurri handi batean.

Atzerritar jatorriko biztanleriaren datuetara bakarrik jotzen badugu, zenbait 
aldaketa ikus ditzakegu biztanleria osoarekin alderatuta, eta, ondorioz, 
bertako jatorriko biztanleriarekin. Kolektibo horretan ere erlijio katolikoa nagusi 
izan arren (kopuru osoaren %  45), ehunekoa txikiagoa da; aldiz, beste erlijio 
batzuek indar handiagoa dute, hala nola musulmanak (% 22,4), protestanteak 
–ebanjelikoa barne– (%  10,9) eta ortodoxoak (%  8,9). Gainerako erlijioak 
minoritarioak dira talde horretan. Azkenik, nabarmentzekoa da atzerritar 
jatorriko biztanleen artean erlijio sinesmena zabalduago dagoela biztanleria 
orokorraren artean baino, izan ere, lehen kolektiboan biztanleria ez fededuna 
% 9,1 da, bigarrenean, berriz, % 23,9.

Laburbilduz, EAEren argazkia honako hau da: gizartea nagusiki katolikoa da eta 
beste erlijio sinesmenen pisua nabarmen txikiagoa. Hala ere, ikusten denez, 
erlijio aniztasuna areagotu egin da, batez ere atzerritar jatorriko biztanleak 
iristearen ondorioz. Lehendik ere bazegoen erlijio aniztasuna Euskadin, baina 
immigrazioak areagotu egin du eta, etorkinen eraginez, beste erlijioen garrantzi 
kuantitatiboa handiagoa da gaur egun. 
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Euskal hiriburuetako erlijio aniztasuna

EAEko estrapolazioa egiteko erroldako datuak erabili ditugunez, datuak lurralde 
historikoetara eta udalerrietara ere estrapolatu daitezke, nahiz eta xehetasun 
maila ez izan erkidego osorako daukagunaren parekoa. Nolanahi ere, mota 
horretako azterketa bat egitea, datuak udalerrien arabera bereiztea, hiru 
euskal hiriburuetan arreta berezia jarrita, baliagarria da, gure ustez, erakusten 
diguten errealitateak beste udalerri batzuetako dinamikak eta joerak azaltzeko 
balio baitu, neurri handi batean. Atal honetan, lurralde maila horren ezaugarri 
nagusiak nabarmenduko ditugu, udalerriaren araberako azterketarik egin gabe8. 

3. taula. Euskal hiriburuetan erlijio atxikipenek duten pisuaren kalkulua 
(biztanleria osoa)

  Gasteiz Donostia Bilbo

Katolikoak 66,4 67,8 67,4

Musulmanak 5,7 3,0 3,8

Ebanjelikoak 1,2 1,6 1,2

Ortodoxoak 0,9 0,7 0,7

Beste erlijio batzuetakoak 0,3 0,1 0,2

Ez fededunak 22,9 23,8 23,2

Iturria: Geuk egina, Euskadiko Erlijioen Mapa Soziologikoan oinarrituta. Ikuspegi, 2020

3. taulan ikus daitekeen bezala, euskal hiriburuetako erlijio atxikipenei buruzko 
datuek Euskadiko pauta orokorrari jarraitzen diote eta ñabardurak oso arinak 
dira. Biztanleria katolikoa Euskadi osokoa baino zertxobait txikiagoa da (% 69,1) 
hiru hiriburuetan, batez ere hiri handietan atzerritar jatorriko biztanleria 
gehiago metatzen delako, kasu honetan bezala. Nolanahi ere, ezin dugu ahaztu 
gaur egun EAEko biztanleria osoaren % 11 inguru atzerritar jatorrikoa dela eta, 
beraz, talde horrek magnitude orokorretan eragiteko gaitasun mugatua duela 
eta ez dela oso hautemangarria.

Gainerako sinesmen erlijiosoen ehunekoa oso antzekoa da kasu guztietan; alde 
bakarrak etorkinen jatorrizko herrialdeen banaketarekin lotuta daude, batez 
ere. Zehazki, erlijio musulmanak Gasteizen pisu handiagoa du (% 5,7) Bilbon 
(% 3,8) eta Donostian (% 3) baino. 2. grafikoan, atzerritar jatorriko biztanleen 
artean dauden alde horiek sakonago eta zehatzago ikusi ahal izango ditugu.

8 Nolanahi ere, datu zehatzak ezagutu nahi dituenak aplikazio informatikora jo dezake. Bertan, datu 
guztiak aztertutako maila bakoitzaren arabera bereizita agertzen dira:

 https://mre-1unes.netlify.app/#/eu
 

https://mre-1unes.netlify.app/#/eu
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2. grafikoa. Euskal hiriburuetan erlijio atxikipenek duten pisuaren kalkulua.  
Atzerritar jatorriko biztanleak, %-tan, 2020

Iturria: Geuk egina, Euskadiko Erlijioen Mapa Soziologikoan oinarrituta. Ikuspegi, 2020

2. grafikoan, hiru euskal hiriburuetan jatorri atzerritarreko biztanleen artean 
erlijio atxikipen nagusi bakoitzak duen pisua jasotzen da. Nahiz eta hirurek 
antzeko pautak islatzen dituzten atxikipen gehienetan, agian Gasteiz da 
Bilborekiko eta Donostiarekiko alde handienak dituena. 

Zehazki, biztanleria katolikoaren pisua beste bietan baino txikiagoa da (% 39,9), 
eta musulmanen ehunekoa handia dela nabarmentzen da (%  30,5). Aurreko 
paragrafoetan adierazi dugun bezala, datu hauek hiri bakoitzeko kolektiboaren 
jatorri nagusiaren arabera azaltzen dira. Esaterako, Gasteizen kasuan, biztan-
leen ehuneko handi bat Afrikatik etorria izateak –nagusiki Magrebetik, baina 
baita Saharaz hegoaldeko Afrikatik ere– biztanleria musulmana beste bi 
hiriburuetan baino handiagoa izatea eragiten du.

Bilboren eta Donostiaren kasuan, aldiz, musulmanen ehunekoak txikiagoak dira, 
% 17,1 eta % 10,3, hurrenez hurren. Biztanleria katolikoa, ordea, handiagoa da, 
Latinoamerikatik etorritako biztanleen ehunekoa handiagoa baita.

Azken finean, hiru hiriburuetako datuen bidez ikus dezakegunez –baita 
gainerako udalerrietakoen bidez ere, horiek aztertuko bagenitu–, Euskadiko 
erlijio aniztasuna atzerritar jatorriko biztanleriarekin eta azken hamarkadetan 
nazioarteko migrazioek izandako gorakadarekin zuzenki lotuta dago. Horrek 
ez du esan nahi aurretik aniztasunik ez zegoenik. Kontua da azken urteotan 
kuantitatiboki askoz ere nabarmenago hazi dela.

Erlijio aniztasunarekiko jarrerak: Gustatzen zaigu?

Kapitulu honetan, azken hamarkadetan erlijio ugaritasunak gora egin duela eta 
hori arauetan eta legeetan ere islatu dela ikusi dugu. Baina ugaritasun horrek 
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euskal gizartean onarpena lortu duen ikustea ere interesgarria da. Eta, horrekin 
batera, aniztasun horren hazkundea –bai erlijio sinesmenei dagokienez, bai 
pertsona kopuruari dagokionez– desberdinkeria edo diskriminazio handiagoko 
egoeren kopurua handitzeko faktore garrantzitsua izan daitekeen ikusi ahal 
izatea.

Horretarako, aniztasunaren eta diskriminazioaren inguruko pertzepzioei eta 
jarrerei buruzko inkesta batzuk erabiliko ditugu (EDPJI eta Neurtu 2021), 
baita immigrazioaren ingurukoei buruzkoak ere (Ikuspegiren Barometroa), arlo 
horretan gehiago sakondu ahal izateko.

2020ko EDPJItik (Euskadiko biztanleek diskriminazioaren inguruan dituzten 
pertzepzioei eta jarrerei buruzko inkesta) ateratako datuak ikusita ondoriozta 
dezakegunez, euskal gizartearen zati handi batek barneratuta dauka erlijio 
aniztasuna. Zehazki, biztanleen %  65,6k gizartea jatorri, kultura eta erlijio 
askotako pertsonez osatuta egotea hobesten dute; %  28,9k, aldiz, gizarteko 
kide gehienak jatorri, kultura eta erlijio berekoak izatea hobesten dute. Era 
berean, biztanleen % 1 bakarrik sentitu dira diskriminatuta erlijioagatik.

Nolanahi ere, datuak xehekiago bereiztea komeni da; izan ere, inkesta horretan 
agertzen denez, bizikidetzari eta sinpatiari dagokienez “gutxien maite” den 
kolektiboetako bat musulmanena da, ijitoen kolektiboaren ondoren (Shershneva 
eta Fernández, 2021). 

Baieztapen horrek beste gogoeta batera garamatza: erlijio sinesmenekiko 
pertzepzio eta jarrerak desberdinak eta desparekoak dira; erlijio batzuek 
sinpatia maila handiagoa eragiten dute eta beste batzuek, aldiz, antipatia 
handiagoa. 

Neurtuk 2021eko edizioan eskaintzen dizkigun datuak aztertuz gero, 
desberdintasun horietako batzuk suma ditzakegu. Inkesta horrek aniztasunari 
buruzko pertzepzioak neurtzen ditu, eta, beraz, erlijio aniztasunari buruzko 
zifrak ere jasotzen ditu (Ikuspegi, 2022).

Inkesta horretako item batek hobespenak eta desiragarritasuna islatzen ditu: 
seme edo alaba batek desberdinkeria jasan dezaketen kolektiboetako kide 
batekin harreman sentimental bat izateak eragiten duen erosotasun mailari 
buruzko galderak. 0 zenbakiak egoera horrekiko erabateko deserosotasuna 
adierazten du; 10 zenbakiak, berriz, erabateko erosotasuna. 

3. grafikoan ikus daitekeenez, erosotasun maila handienak honako kolektibo 
hauetako kideekikoak dira: jatorriz Kaukasokoak direnekikoak (8,00), 
gazteekikoak (7,90), Euskadiko erlijio sinesmen nagusietako kideekikoak 
(kristautasuna, 7,81) eta ateoekikoak (7,71). Hala ere, azpimarratzekoa da, era 
berean, atsegin gutxien ematen duten kolektiboen artean, honako sinesmen 
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3. grafikoa. Seme-alaba batek honako talde hauetako pertsona batekin harreman sentimental bat 
izatearen aurreko jarrera (batez besteko puntuazioa, 1 oso deseroso, 10 erabat eroso)

Iturria: Ikuspegi, 2022

erlijioso hauetakoak daudela, besteak beste: budistak (6,87), juduak (6,86) eta 
musulmanak (6,27).
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Euskadiko populazio budista eta judua oso murritza da eta 3. grafikoan ikus 
ditzakegun puntuazioak hainbat faktorerekin lotuta egon daitezke, adibidez: 
erlijio horiek ez ezagutzearekin edo geopolitika edo historia arloko auziekin. 
Aldiz, biztanleria musulmanaren kasua bestelakoa da; izan ere, ikusi dugun 
bezala, euskal biztanlerian pisu handia du, eta, gainera, gainerako kolektiboek 
baino puntuazio nabarmen baxuagoa (6,27). Ijitoek bakarrik dute puntuazio 
txikiagoa (5,95).

Beraz, bai EDPJIk, bai Neurtuk erakusten dutenez, aniztasuna modu abstrak-
tuan onartzen da, baina aniztasun hori eta kolektiboak zehazten diren heinean, 
ñabardurak agertzen dira. Erlijioa faktore erabakigarria dela dirudi, eta, horren 
barruan, erlijio musulmana, zeinak onarpen eta begikotasun maila baxuak 
baititu.

Immigrazioarekiko jarrerei buruzko barometroko datuek joera hori azpimarratzen 
dute. Zehazki, atzerritar jatorriko kolektibo guztien artean, Magrebekoak sortzen 
du sinpatia maila txikiena. Datu hori urtez urte errepikatzen da eta kolektibo 
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horren jatorriaren eta erlijio musulmanaren artean egiten den loturarekin 
zerikusi handia dauka. 

Hain zuzen ere, islamarekiko konfiantza maila (0 erabateko mesfidantza, 10 era-
bateko konfiantza), 2022. urtean, 3,29koa izan da (Ikuspegi, 2022), eta sail 
historikoko zifrarik altuena da –2017an hasten da eta beti 2,7tik 3,3ra bitartekoa 
izan da (10etik)–.

4. grafikoa. Euskadiko islamarekiko konfiantza mailaren bilakaera, 2022 
(batez besteko puntuazioa)

Iturria: Ikuspegi, 2022b

3. grafikoan ikus daitekeenez, sekuentzia osoan konfiantza maila oso txikia 
da, gainditutik urrun dago. Beraz, gizarteak erlijio musulmanaren aurrean 
mesfidantza handia duela erakusten du. Datuak denborarekin hobera egiten 
ari direla dirudien arren, oraindik oso baxuak dira eta ezin dugu ahaztu item 
honen eskala 0 eta 10 artekoa dela eta, beraz, urte guztietan gainditutik behera 
gaudela.

Barometroan Euskadiko erlijio aniztasunarekin eta bertan errotutako hainbat 
erlijio sinesmenekin lotutako janzkerei buruz ere galdetzen da. Zehazki, 2022ko 
barometroan, burkinia, hijaba, txadorra, txilaba, nikaba, burka eta tunika 
erabiltzearen egokitasunari buruz galdetzen da. Janzkera horiek guztiak, neurri 
handi batean, erlijio musulmanarekin lotuta daude, eta ez da kasualitatea. 
Aurreko urteetan, beste janzkera batzuei buruz galdetu izan da, juduen kippari 
buruz, esaterako, baina azken horrekiko arbuio maila urria zela kontuan hartuta, 
erlijio musulmanarekin lotutako jantziak soilik sartzea erabaki da.

Horri dagokionez, galderaren barruan sartu diren jantzien artean alde handiak 
daudela azpimarratu dezakegu. Adibidez, euskal biztanleriaren gehiengo zabal 
batek ez du inolako erreparorik tunika, txilaba edo hijab jantziekiko; janzkera 
egokia dela uste du. Aldiz, beste batzuekin zalantza gehiago sortzen zaizkio, 
adibidez: burkiniarekin eta txadorrarekin. Eta pertsonen aurpegia estaltzen 
duten horien kasuan –adibidez, nikaba edo burka–, errefusa handiagoa da. 
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Zehazki, euskal herritarren % 73ren ustez nikaba desegokia da, eta % 77,7k 
gauza bera uste dute burkaz.

5. grafikoa. Erlijio aniztasunarekin lotutako jantzien egokitasuna, 2022 (%)

Iturria: Ikuspegi, 2022b 

Laburbilduz, kapitulu honetan aztertu ditugun datuek eta erabilitako iturrietan 
eskuragarri dauden beste batzuek adierazten dutenez, erlijio jakin batek 
sinpatia txikia erakusten du. Horrek guztiak desberdinkeria eta diskriminazio 
egoerak ekar ditzake, pentsa daitekeen bezala, eta, horregatik, gai garrantzitsua 
eta kontuan hartu beharrekoa da. Ondorioen atalean sakonduko dugu horretan. 

Azken gogoetak: zenbait egiaztapen eta 
ohartarazpen bat
Sarreran adierazi dugun bezala, kapitulu honetan, Euskadiko erlijio aniztasunari 
buruzko argazki bat eskaini nahi dugu, horren bilakaera testuinguru orokorrean 
eta nazioartekoan kokatuz eta gaur egun aniztasun horren inguruan dauden 
datuak aztertuz. Era berean, erlijio aniztasunarekiko eta erlijioekiko jarreretan 
sakondu nahi izan dugu, desberdinkeria edo diskriminazio egoera potentzialak 
zein neurritan eragin ditzaketen ikusi ahal izateko. 

Erlijio aniztasunari dagokionez, Euskadi ez da salbuespena bere ingurunearekin 
alderatuz; hurbileko beste eskualde batzuen ezaugarri berdinak ditu. Lehenik 
eta behin, nabarmentzekoa da gizartea askotarikoa dela arlo guztietan, baita 
sinesmen erlijiosoenean ere, zeinetan ugaritasuna eta aniztasuna handituz 
joan baitira.
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Era berean, errealitate hori araugintza esparruaren eta esparru horretan izan 
diren aldaketen bidez onartu da. Hala, erlijio askatasuna oinarrizko eskubidetzat 
hartu da eta bai Konstituzioak, bai estatuko eta autonomia erkidegoko hainbat 
legek bermatzen dute. Oinarrizko eskubidea izanik, legeak askotariko erlijio 
sinesmenen ezarpena babesten du, eta erlijio arrazoiengatiko diskriminazioa 
debekatzen eta zigortzen du.

Euskadiren kasu zehatzean, eta bilakaerari dagokionez, nabarmentzekoa 
da azken hamarkadetan sinesmen erlijiosoak beherakada handia izan duela, 
sekularizazio prozesu bizi eta orokor baten eraginez. Aldi berean, erlijio 
aniztasuna areagotu egin da. Beraz, sinesmen erlijiosoa txikitu arren, erlijio 
ugaritasuna handitu dela esan dezakegu.

Euskadin beti izan da erlijio aniztasuna, baina azken hamarkadetan areagotu 
egin da, batez ere atzerritar jatorriko immigrazioaren eskutik. Zehazki, etorkinen 
jatorriak moldatu du aniztasun hori, hein handi batean: latinoamerikarrak 
kristauak dira nagusiki –katolikoak eta ebanjelikoak–, magrebtarrak musul-
manak eta Ekialdeko Europatik etorritakoak kristau ortodoxoak. Hain zuzen ere, 
etorkin gehienak Euskadin egun dagoen sinesmen erlijiosoa baino handiagoa 
duten herrialdeetatik etorri direnez, sinesmen erlijiosoen dinamika eta 
aniztasuna biziberritu egin dira nolabait.

Eskura ditugun datuek joera hori azpimarratzen dute. Euskal herritar gehienak 
katolikoak dira, eta gainerako erlijioen pisua askoz ere txikiagoa da. Baina 
atzerritar jatorriko biztanleen artean erlijio horiek pisu handiagoa dute. Izan ere, 
etorkinen artean sinesmen erlijiosoa eta aniztasuna handiagoak dira.

Neurria alde batera utzi eta lurralde banaketari erreparatzen badiogu, aurreko 
paragrafoetan adierazi duguna ikus dezakegu: erlijio aniztasuna etorkinen sor-
leku eta jatorriaren araberakoa dela. Beraz, biztanle magrebtar gehien dituzten 
udalerri eta lurralde historikoetan erlijio musulmanaren pisua handiagoa dela 
hautematen da. Gasteizen eta Araba osoaren kasua da hori. Gipuzkoan eta 
Bizkaian, aldiz, biztanle latinoamerikarrek pisu handiagoa dutenez, katolikoen 
eta ebanjelikoen ehunekoak handiagoak dira.

Ondorioz, gaur egun, erlijio aniztasunaren zati handi bat migrazio fluxuek 
eragindakoa dela esan dezakegu oraindik ere, baina faktore hori indarra 
galtzen joango da eta gizartearen berezko ezaugarria bihurtuko da. Etorkin 
horien Euskadin jaiotako seme-alabak gero eta gehiago dira eta horiek erlijio 
aniztasunaren adierazle argiak dira. Horren guztiaren ondorioz, aniztasun hori 
gure gizartearen berezko parte bat da, demokrazian ezin bestela izan, beraz, 
eztabaida ez da erlijio aniztasuna desiragarria den edo ez, nola kudeatu baizik.

Azkenik, azpimarratzekoa iruditzen zaigun kontu bat dago. Esan dugun 
bezala, erlijio aniztasuna zabaldu ahala, legezko onarpena jasotzen joan da. 
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Ildo horretan, interesgarria litzateke lege onarpen horrekin batera gizartearen 
onarpena ere izan duen argitzea. Kapitulu honetan aztertu ditugun datuen 
arabera, erlijio aniztasunak, oro har, eta sinesmen erlijioso gehienek onarpen 
handia dute. Baina datuak xehetasun handiagoz aztertuz gero, islamarekiko 
konfiantza falta nabarmena antzematen da, Europako herrialde gehienetan 
gertatzen den bezala. Hori, neurri batean, historian zehar gure kontinentean 
erlijio horrekiko izan den islamofobiaren ondorioz gertatzen da. Atal honetan ez 
gara erlijio horrekiko ikuspegi negatibo eta mesfidati hori eragin duten faktoreak 
aztertzen hasiko, baina, gure ustez, ikuspegi hori azpimarratzekoa eta kontuan 
hartzekoa da, Euskadin bizikidetzaren, integrazioaren eta gizarte kohesioaren 
esparruetan izan dezakeen eraginagatik.

Bestela esanda, biztanleria musulmanak desberdinkeria eta diskriminazio 
egoerak pairatzeko arrisku handia duela uste dugu. Eta baieztapen horrek beste 
eremu batera garamatza: politika publikoen eremura. Arrisku hori egiazkoa 
bada –eta hala uste dugu–, erakundeek neurri batzuk hartu beharko dituzte, 
erlijio aniztasunak desberdinkeriak sortzea eragozteko eta euskal herritar 
guztien bizikidetza, kohesioa eta ongizatea arriskuan jar ditzaketen oztopoak 
desagerrarazteko. 
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Hurbilketa historikoa
Kapitulu honetan, Ijito Herriaren desparekotasunaren fenomenoa aztertuko da, 
labur-labur. Oro har, fenomeno hori zenbait romafobia modutan hezurmamitzen 
da, hala nola egungo gizartean hartzen dituen moduetan (nola agerikoak hala 
sotilak).

Abiapuntu gisa, garrantzitsua da nabarmentzea Ijito Herriaren historia urteak 
igaro ahala lekua hartu duten eta finkatuz joan diren diskriminazio-praktiken 
ondoriozko desparekotasunek markatu dutela, nola praktika instituzionalen 
–formalen– ondoriozkoek, hala praktika sozialen –informalen– ondoriozkoek. 
(Trujillo, 2022)

Lehenengoei buruz –hots, erakundeei buruz– hitz egitean, funtsezkoa da 
erakundeen romafobiaren adierazlerik handiena nabarmentzea: ijitoen 
kontrako 1499ko pragmatikak. Horien bidez, Ijito Herriaren jazarpen-prozesua 
hasi zen; izan ere, Ijito Herriaren aurkako 200 lege baino gehiago aldarrikatu 
ziren, ijitoak asimilatzeko eta, batzuetan, desagerrarazteko jomuga zuten 
legeak, hain justu, eta horretarako, haien historia ikusezin bihurtzean eta haien 
kultura-berezitasunak minimizatzean funtsatzen ziren.
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Mende-laurden bat geroago, 1749ko uztailaren 30ean, «Sarekada Handi» 
izenez historiara igaro zen gertaera jazo zen. Bertan, Fernando VI.a erregeak 
Erresumako Ijito guztiak preso hartzeko agindua eman zuen, ordena sozialerako 
arriskutsuak zirelakoan, romafobiaren figura historikoetako baten laguntzarekin: 
Ensenadako markesa. 

Baina romafobiaren fenomenoak ez du mugarik izan, nazioartean hedatutako 
elementua izaki. Adibide krudelenetako bat samudaripen edo ijitoen holokaustoa 
izan zen, II. Mundu Gerraren testuinguruan. Genozidio horren bidez, ijito oro 
desagerrarazi nahi zen jardun etnozida baten bitartez: 1 500 000 ijito inguru 
erail ziren1(Agüero & Jiménez, 2019).

Horrek guztiak esan nahi du testuinguru historiko batean Ijito Herria despa-
rekotasun-egoera batean bizi izan dela, eta egoera horrek normalizatzera jo 
duela kasu askotan. Hori horrela izanik, Ijito Herriak pairatzen duen egoeraren 
gutxiespenak (halakotzat hartzen da dagokion agintarien aurrean gai horri 
buruzko salaketarik –nola polizialak hala ez-polizialak– ez formalizatzera 
jotzeko fenomenoa) errutinizazioarekin eta poliziaren erantzuna nahikoa ez 
delako ideiarekin erlazionatzeko joera du. 

Eremu hurbilenean, hots, Euskadiko Ijito Herriaren jatorria ulertzearren, Europa 
ekialdetik atera, Balkanetan, Grezian, Turkian eta Armenian aldizka bizi eta 
Europa barna migratu izanaren emaitza dela jakin behar da. Ijitoen lehen talde 
horiei erresistentziarekin egin zitzaien harrera, eta tentsio hori gizartearen 
gehiengoak ijitoak asimilatzeko egindako saiakerak baino ez zuen arintzen 
(Martín, 2017). 

Gizarte-mesfidantza horri Euskadin bizileku egonkorra formalizatzeko izan 
ohi dituzten zailtasunak gehitu behar dizkiogu, nahiz eta Ijito Herriaren 
establimendua blokeatzeko ahalegin horiek ez eragotzi nahi hori errealitate 
bihurtzea.

Mende batzuk geroago, ijitoekiko desparekotasun-moduek ijitoen eguneroko 
bizitzaren parte izaten jarraitzen dute, haien askatasunak eta aukerak mugatzen 
baitituzte, ijitoen eta horien kulturaren aurkako estereotipoak eta aurreiritziak 
indarrean egotea sustatzeaz gain (Filigrana, 2020).

1  Ian Hancock Texasko Unibertsitateko irakasle emerituak kalkulatutako zifrak.
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Aurreko guztiak gai bereziki garrantzitsu baten aurrekarietan jartzen gaitu: gaur 
egun Ijito Herriak bizi duen desparekotasun-egoera ez da ezaugarri kultural 
batzuen emaitza, ezta ausazko arazoa ere, baizik eta, Pastora Filigranaren 
hitzetan, ijitoak bazterretan kokatu dituen sistema soziopolitiko baten emaitza 
(Filigrana, 2020).

Ondoren aipatuko ditugun hainbat azterlanetan agertzen diren datuen arabera, 
Ijito Herria da gaur egun euskal gizartean diskriminaziorik handienetakoa 
pairatzen duen kolektiboetako bat. Diskriminazio hori zeharkakoa da (edo inter-
sekzionala), eta normalizazio-maila handia du, bai ijitoen aldetik, bai gizarteko 
gehiengoaren aldetik. 

Arestian adierazi dugun bezala, romafobia ez da inolaz ere desagertu; izan ere, 
beste forma batzuk hartu ditu gaur egun (batzuetan agerikoagoak dira baina 
beste batzuetan, ordea, sotilagoak) eta, hala, munduko erritmo eta konfigurazio 
berrietara egokitu da, bere indarra galdu gabe. Hau da, romafobia jada ez da argi 
eta garbi ikusi eta identifikatzeko moduko fenomeno bat; hala, irauteko aukera 
ematen dioten beste forma batzuetara egokitzen ikasi du (Cortés, 2021). 

Ildo horretan, garrantzitsua da Juan de Dios Ramírez Herediak –Europako 
Parlamentuko diputatu ohiak– Herramientas para combatir el antigitanismo 
izeneko artikuluan garatzen duen ideia berreskuratzea2. Artikulu horretan 
zehazten denez, bereizi egin behar dira, batetik, fenomeno horren aurkako 
borroka, eta bestetik, gizarte-bazterkeria ezabatzera bideratutako borroka 
(Heredia, 2023). Horrela, ijitoen kontrako diskriminazioa klase sozialaren 
mugak gainditzen dituen eta ijito izate hutsagatik ijito guztien duintasunari 
erasotzen dion zeharkako fenomeno gisa ulertu behar dela zehazten da. 

Ukaezina da gaur egun ez dagoela ijitoen bizitzari, duintasunari edo bizimoduei 
erasotzen dien pragmatika, lege edo berariazko dekreturik, baina ukaezina 
da, halaber, XXI. mendeko euskal gizartean oraindik ere ijitoekiko mesfidantza 
eta ijitoen aurkako printzipioak nagusi direla, dokumentu honetan ikusiko 
dugun bezala. 

Ideia hori Immigrazioaren Euskal Behatokiak (Ikuspegi) 2020an egindako 
Euskadiko biztanleek diskriminazioaren inguruan dituzten pertzepzioei eta 
jarrerei buruzko inkestak emandako datuek babesten dute. Inkesta horretan 
ikusten denez, inkestatutako pertsonen erdiak, gutxi gorabehera, deseroso 

2 Nueva Tribuna (2023ko otsailaren 5a): Herramientas para combatir el antigitanismo 
 https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/herramientas-combatir-antigitanismo/ 

20230205091122207952.html 

https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/herramientas-combatir-antigitanismo/20230205091122207952.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/herramientas-combatir-antigitanismo/20230205091122207952.html
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1. grafikoa. Ez lioke inolako deserosotasunik eragingo halako pertsonekin bizitzea (ehunekoak), 
2020

Iturria: Fernández et al., 2020

2. grafikoa. Ez lioke inolako deserosotasunik eragingo halako pertsonekin bizitzea.  
Sexu/generoaren arabera (ehunekoak), 2020

Iturria: Fernández et al., 2020

sentituko lirateke ijitoekin biziz gero (%  49,8). Diskriminazio-printzipio hori 
nabarmenagoa da emakumeen artean (% 52,1) gizonen artean baino (% 47,2).
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Sexu edo generoak ez ezik, adinak ere joera desberdina erakusten du ijitoekiko 
bizikidetzari dagokionez; zehazki, pertsona gazteenak dira Ijito Herriarekin 
guneak partekatzeko joera handiena dutenak. 

Biztanleriaren gehiengoaren eta ijitoen arteko harreman-borondate falta hori 
elkarrizketatutako pertsonen eguneroko bizitzan ere islatzen da; hala, elka-
rrizketatutako pertsona guztien %  38,3k baino ez zuen adierazi adiskide edo 
ezagun ijitoren bat duela. 

3. grafikoa. Adiskideak edo ezagunak, 2020 (ehunekoak)

Iturria: Fernández et al., 2020

Bi urte geroago Neurtu (2023) barometroan bildutako datuetan arreta jarriz 
gero, adiskide ijito bat bera ere ez zutela adierazi zuten pertsonen ehunekoa 
% 68,7 zela ikusiko dugu. Halako kasuen gorakada ez dator bat bi urte hauetan 
Ijito Herriaren eta gainerako biztanleen arteko harremana hobetu egin dela 
edo berdin mantendu dela esan duten gehiengoaren iritziarekin (galdetutako 
pertsonen % 82,2k hala uste zuen).

Gizarteko gehiengoaren tirabira-puntu nagusietako bat zera da, Ijito Herriaren 
kulturak eta ohiturek talka egiten dutela euskal gizartearekin (inkestatuen 
%  69,3k hala uste du), nahiz eta euskal errealitatearen ikuspegi baikorragoa 
ematen duten datuak ere existitu.

Ildo horretan, Ikuspegi Behatokiak berak egindako Neurtu 2022 txostenak 
agerian uzten du euskal gizartea bere buruarekin kritiko samarra dela, jendeak 
aitortzen duela Ijito Herriaren integrazio-ahalegina ez dagokiela ijitoei berei 
bakarrik, eta ijitoek eta gizarteko gehiengoak partekatutako ahaleginaren alde 
egin behar dela (%  91,1). Era berean, ijitoen kulturak zenbait balio positibo 
dituela ere biltzen da txostenean, hala nola adineko pertsonak errespetatzea 
eta familiaren garrantzia (% 76,3; Ikuspegi, 2023).
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Gainera, azterlan horretan inkestatutako pertsonen %  65ek adierazi zuten 
Ijito Herriak gaur egun jasaten dituen zailtasunak historikoki jasan izan duen 
diskriminazioaren ondorio direla; %  54,4ren aburuz, halaber, diskriminazio 
historiko hori gainditzeke dago oraindik ere. 

Ildo horretan, Ikuspegik landutako sinpatia-mailaren arabera, euskal gizarteak 
Ijito Herriarekiko irekitasun-indize neurritsua du (10 puntutik 5,79), eta inplikazio 
eta onarpen pertsonalarekin lotutako autopertzepzioa handiagoa da jarrera 
sozial orokorrari dagokiona baino (6,65 eta 5,3 puntu, hurrenez hurren). Horrez 
gain, behatokiak berak ijitoenganako irekitasunaren euskal indize bat sortu du, 
eta euskal gizartearen «irekitasun neurritsua» delako ideia berresten du horrek, 
100etik 54,36 puntuko batez besteko balioarekin (desbiderapen tipikoa: 10,2).

Hori guztia kontuan hartuta eta txosten horretan jasotako datuen arabera, 
3 talde desberdin daude euskal gizartean: talde irekia (irekitasun-maila: 
% 64,24), anbibalentea (irekitasun-maila: % 52,71) eta talde itxia (irekitasun-
maila: % 44,13). 

4. grafikoa. Ijito Herriarenganako irekitasunaren euskal indizearen balioa, 2022

Iturria: Ikuspegi, 2023 

Euskadiko Ijito Herriaren egoeraren azterketaren barruan, Eraberean Sareak3 
(Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Giza 
Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritzari atxikia) txosten bat ematen 
du urtero, hiru begiradaren inguruan identifikatutako diskriminazio-datuekin: 
immigrazioa, LGTB kolektiboa eta Ijito Herria.

3  Eraberean https://www.euskadi.eus/erabereansarea/ 

150

100

50

0
0 20 40 60 80 100

M
aiz

ta
su

na

INDEX

Batezbestekoa = 54,36
Desbideratze tipikoa = 10,279
K = 1.200

https://www.euskadi.eus/erabereansarea/


Ijito Herria eta desparekotasuna datuetan 163

Horretarako, «antena» gisa diharduten4 eta diskriminazio-seinaleak jasotzen eta 
deskodetzen laguntzen duten erakundeak ditu Sareak, eta egoera ulertzeko eta 
jarduteko modurik onena bilatzeko interpretazio kulturala eskaintzen du horrela.

Ijito Herriari buruzko begiradaren barruan, Sarean parte hartzen duten 
antenek (AGIFUGI, AMUGE, Kale Dor Kayiko eta Nevipen) Euskadin ijitoekiko 
identifikatu diren diskriminazio-kasuak eskaintzen dizkiote hari, eta emaitza 
nabarmengarriak lortu dituzte ildo horretan.

Lehenik eta behin, 2015etik argitaratutako txostenek ijitoen kontrako diskri-
minaziorako joera dagoela adierazten digute, beste bi ikuspegiekin alderatuta 
gorabehera gutxiago egonik era, horrenbestez, fenomeno egonko rragoa 
izanik. Hala eta guztiz ere, 2021eko datuen arabera, Euskadi ez da hain 
diskriminatzailea arrazializatutako pertsonekin, baina diskriminatzaileagoa, 
ordea, LGTB pertsonekin.

5. grafikoa. Identifikatutako diskriminazio-kasuen bilakaera. Eraberean 2022

Iturria: Geuk egina. Erabereanetik ateratako datuak

Gainera, Sarearen 2021eko txostenak jasotzen duenez, ijitoekiko diskriminazio 
potentzialtzat identifikatutako kasuen % 100etan zantzuak zeuden diskriminazio-
kasuak zirela(Red Eraberean, 2021). Horrela, datuek desparekotasun-egoerak 
daudela uzten dute agerian, markatzaile behagarriekin; hala, pertzepzio hutsa 
gainditu eta fenomeno hori biktimen interpretazio partikular bat baino zerbait 
gehiago dela erakusten dute datuok. 

4 Immigrazioaren begiradari atxikitako antenak Gurutze Gorria, Sos Arrazakeria, Zehar 
Errefuxiatuekin, CITE (langile atzerritarrarentzako informazio-zentroa) dira, eta LGTB begiradari 
atxikitakoak, berriz, Aldarte, Anitzak, Bizigay, Errespetuz eta Gehitu.
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Horrekin batera, txosten berak indartu egiten du diskriminazioaren eta 
desparekotasunaren normalizazioari buruz aurretik iragarritako ideia; izan 
ere, ijitoak protagonista dituzten kasu guztiak kontuan hartzen baditugu, 
10 kasutatik 6 hirugarren pertsonek salatu zituzten, biktimizatutako pertsonak 
ez baitzuen diskriminazio edo desparekotasun gisa identifikatzen egoera. 

6. grafikoa. Kasua identifikatzeko iturria (ehunekoak)

Iturria: Eraberean, 2021

Hala eta guztiz ere, baliteke pentsatzea desparekotasuna Ijito Herriak 
normalizatuta duen fenomenoa dela, baina kontuan izan behar dugu 
desparekotasun-modu horiek forma desberdinak hartzen dituztela, aztertutako 
alderdien arabera. Fenomenoa eta haren eratorriak hobeto ulertzeko, kapitulu 
honetan hainbat eremutako (adibidez, hezkuntza, enplegua, osasuna, 
etxebizitza) desparekotasun-moduak aztertuko dira, bai eta emakume ijitoei 
dagokiena ere. 

Hezkuntza
Euskal gizartearen arabera, hezkuntza-sistema pertsona eta talde guztientzako 
aukera-berdintasuna bermatzeko mekanismo nagusietako bat da. Gizarte-
sistema bat ezin da bidezkoa eta zuzena izan hezkuntza-sistema bere euspen-
puntu nagusitzat hartzen ez badu. Alabaina, hezkuntza-sisteman sartzeko eta 
gora egiteko joera desparekoa da ijitoen kasuan.

Secretariado Gitano Fundazioak egin eta argitaratutako txosteneko datuen 
arabera, ijitoen %  95ek uste dute hezkuntza dela eskura dauden baliabideen 
artean arrakasta lortzeko nagusietako bat. (Fundación Secretariado Gitano, 2013)

Ijitoek hezkuntza oso positibotzat jotzen badute ere, datuek argi eta garbi 
erakusten dute hezkuntza-egoeran desparekotasun handiak daudela ijitoen 
eta biztanleria orokorraren artean: aipatutako txostenean argitaratutako 
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datuen arabera, 16-19 urteko ijitoen guztizkoaren %  24,8k soilik lortu dute 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako etapa amaitzea eta %  7,4k bigarren 
mailako ikasketa ez-derrigorrezkoak burutu dituzte (batxilergoa, goi-mailako 
heziketa-zikloa eta abar).

Euskal biztanleriaren kasuan, Neurtu 2022 txostenak agerian uzten du euskal 
biztanleriak nolabaiteko irekitasun-maila duela curriculumean Ijito Herriaren 
historia eta kultura sartzeari gagozkiola; zehazki, pertsonen % 79,5 oso ados 
edo ados dago horrekin, eta balorazio hori %  4 igo da urteko txostenarekin 
(Ikuspegi, 2023) alderatuta. 

Baina eskola-eremuko desparekotasun guztiak ez du bere isla kalifikazio-
sisteman, alor akademikoan gora egitearen forma ere hartzen baitu. Alderdi 
horretako desparekotasun-zantzu nagusietako bat, derrigorrezko curricu-
lumarekin lotzen ez dena, ijitoen eskola-segregazioaren fenomenoa da.

Horri dagokionez, garrantzitsua da fenomenoa aztertzea, eskolatutako ijito-
biztanleriaren (bir)banaketa fisiko gisa ez ezik, ijito-biztanleriaren garapen 
psikosozialean ondorioak dituen errealitate gisa ere bai.

Segregazioaren definiziotzat hartzen dugu Murillok egin zuena, hau da,«ikasleek 
eskoletan duten banaketa desparekoa, beren ezaugarri sozial edo pertsonalen 
edo kondizioen arabera» (Murillo, 2019). 

Segregazioaren ondorioz, auzoaren edo ingurunearen ezaugarri soziodemogra-
fikoak ez datoz bat ikastetxeen osaerarekin (Murillo, 2019).

Nazioz gaindiko mailan, datuak kezkagarriak dira; No-Segregation Project proiek - 
tuaren esparruan argitaratutako ikerketaren arabera, egindako azterlanean 
analizatutako ikasleen % 50 ikastetxe bereizietan zeuden5, eta hamar ikasletik 
lau, berriz, segregazio larria edo oso larria duten ikastetxeetan (>% 42,8)6.

Ikasle ijitoen esperientzia akademiko osoaren luzetarako moduan, ikusten da 
eskolatze-tasa garbiak (matrikulatutako ikasleen eta guztizko biztanleriaren 
arteko erlazioa) antzekoak direla ijito-biztanlerian eta guztizko biztanlerian. 
15 urtetik aurrera hasten gara alderik handienak ikusten: biztanleria orokorraren 
artean tasa %  71,1 ingurukoa da, eta ikasle ijitoen artean, berriz, zifra hori 
% 20,8raino jaisten da(Fundación Secretariado Gitano, 2022).

5 Ikastetxe bat segregatutzat jotzen da bertako ikasleen % 30 baino gehiago ijitoak direnean.
6 Secretariado Gitano Fundazioa. 
 https://www.gitanos.org/upload_priv/80/16/Informe_segregacion_resumen_ejecutivo_FSG.pdf

https://www.gitanos.org/upload_priv/80/16/Informe_segregacion_resumen_ejecutivo_FSG.pdf
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Gainera, ikasle ijitoek hezkuntza-erakunde publikoetan egiten dituzte ikasketa 
horiek batez ere (% 81,7), eta biztanleriaren gehiengoaren kasuan, berriz, tasa 
hori % 74 ingurukoa da.7 

Ikasle ijitoek hezkuntza-sisteman gora egiteari dagokionez (graduazio-tasa 
gordina), aipatutako txostenaren datuek agerian uzten dute alde handiak 
daudela: 15 urteko gazte ijito guztien barnean DBHko titulazioa duten 
ikasleak %  56,4 dira; biztanleriaren gehiengoaren kasuan, berriz, ehuneko 
hori % 74,1erainokoa da. Sexuaren arabera, nahiz eta emakumeek normalean 
gizonek baino gehiago egin gora bi kasuetan, aldea txikiagoa da ijitoen kasuan 
(% 3,8 eta % 10,9, hurrenez hurren)(Fundación Secretariado Gitano, 2013).

Ikasle ijitoak hezkuntza-sisteman gora egiteko aukera ez lortzearen kausa 
posibleei gagozkiela, hauek dira nabarmentzekoak: espektatiba txikiak izatea, 
erreferenterik ez egotea, ikasle ijitoei laguntzeko berariazko laguntzarik ez 
existitzea, eskola-segregazioa eta ijitoen bizitza-proiektuetako desparekotasunak 
biztanleriaren gehiengoarekin alderatuta. 

Azken batean, hezkuntzari buruzko datuek agerian uzten dute eskola-
biztanleriaren ezaugarri dela segregazioa, nahiz eta konpromiso sendoa duen 
alor akademikoan gora egitearen eta absentismoaren aurkako borrokaren alde.

Enplegua
Ijitoek lan-eremuan duten egoerak, halaber, ijitoek jasaten duten despareko-
tasun-maila erakusten duten hainbat adierazle ere biltzen ditu. Hala, enplegu-, 
langabezia- eta jarduera-tasak aztertuta, ikusten da ijito-herria eremu horretan 
ere desparekotasun-egoeran dagoela.

Horrela, Secretariado Gitano Fundazioak egindako Situación de la población 
gitana en España inkestan –2018ko enpleguari eta pobreziari buruzkoan– 
jasotako datuen arabera, ijitoek tasa baxuagoak dituzte jardueran (-%  2), 
okupazioan (-%  23) eta soldatapekotasunean (-%  31) biztanleria orokorrak 
baino, eta tasa altuagoak, berriz, langabezian (+% 37,5) eta iragankortasunean 
(+% 46)(Fundación Secretariado Gitano, 2018).

7 Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa (2013): El alumnado gitano en Secundaria. Un estudio 
comparado. 

 https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/103661/alumnado_gitano.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/103661/alumnado_gitano.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/103661/alumnado_gitano.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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7. grafikoa. Ijitoen jarduera-, okupazio-, langabezia-, soldatapekotasun- eta iragankortasun-tasak 
(ehunekoak)

Iturria: Secretariado Gitano Fundazioa, 2018 

Datuak aztertu ondoren, ondoriozta dezakegu ijitoek lan-merkatu kaltegarri 
batean parte hartzen dutela, kontratazio-tasa baxua eta iragankortasun-tasa 
altua izanik, eta horrek nabarmen oztopatzen ditu ijitoen proiektu profesional 
eta pertsonalak.

Txosten berean zehazten denez, oro har, ijitoek gazteagorik hasten dira lanean 
(nagusiki, autoenplegua eta ekonomia informala), eta horrek desparekotasun 
nabarmena dakarkie ijitoei gizarteko gehiengoko baliokideekin alderatuta. 

Gainera, ijitoek orokorki soldata baxuak izatearen arrazoia, beharbada, zera 
da, lan-nitxo informaletan –hala nola kaleko salmentan eta merkatuetan– egon 
ohi direla. Horrela, ijito gehienak (eta, maizago, gizonezko ijitoak) ez dira lan-
merkatura sartu ohi pertsona edo erakunde enplegatzaile batekin kontratu-
harreman baten sinatuz, baizik eta ekintzailetzaren, autoenpleguaren eta 
norberaren konturako lanaren bidez, askotariko lan-moduen medioz. 

8. grafikoa. Ijitoen enplegu-profilaren bilakaera (ehunekoa)

Iturria: Secretariado Gitano Fundazioa, 2018 
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Aurreko grafikoan ikusten denez, denbora igaro ahala, enplegatutako figurak 
–soldatapekoak edo familia-negozioetako langileak– garrantzia galduz joaten 
dira, aktiboak ez diren pertsonen kaltetan, horien datua %  3,9 igotzen baita. 
Daturik positiboena familia-negozioren batean enplegatutako pertsonen kasua 
da, % 10,3tik % 29,4ra igo baita aztertutako denbora-tartean. 

Tokiko testuinguruan, oro har, EAEko pertsonek ez dute arazorik izan ohi nagusi 
edo lankide ijito bat izatearekin (% 93k eta % 91,1ek, hurrenez hurren, onartu 
egingo luketela adierazi dute).

9. grafikoa. Ijitoekin bizikidetzan eta harremanetan aritzeko kasuen onarpen-maila (ehunekoak)

Iturria: Ikuspegi, 2023

Gainera, EAEko 10 pertsonatik 4k uste dute ijitoak direla lan-eremuan 
diskriminazio handiena jasotzen duen talde nagusia, eta bigarren kaltetuena, 
berriz, nolabaiteko erantzukizuna eskatzen duten lanpostuetara igotzeari 
dagokionez (% 42,9) (Fernández-Aragón et. al., 2020).

Los perfiles de la discriminación en España ikerlanean (Laparra et al., 2014) 
argitaratutako datuen arabera, elkarrizketatutako pertsonen %  12,9k deritzo 
Ijito Herrikoa izatea oztopoa dela enplegua lortzeko, horixe izanik aldagairik 
kaltegarriena, honako hauek baino are kaltegarriagoa: adinekoa (%  11,2), 
desgaitu psikikoa (% 11,0), atzerritarra (% 10,2) edo emakumea (% 10,1). 

Horrek guztiak adierazten du ijitoak lehiarako desabantaila-egoeran daudela, 
edo bestela esanda, egoera kaltegarrian daudela, nola lanpostu bat lortzeari 
dagokionez hala lan-eskubideak baliatu eta errespetatzeari gagozkiola. Horrela, 
atal honetan bildutako datuen arabera, ondorioztatzekoa da lan-merkatuan 
gaztetatik (erdi mailako prestakuntza-mailarekin) sartzeko zailtasuna dela, hain 
zuzen ere, ijitoen laneratzearen ezaugarri nagusietako bat.
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Azkenik, eta osasunaren eremuari dagokionez, ezin dugu atal hau amaitu 
COVID-19aren etorrerak ijitoentzat lan-merkatuan izan duen eragina aipatu 
gabe. Kontuan hartzen badugu pertsona horien enplegu nagusietako batzuk 
kalez kaleko salmentaren eta hondakinen kudeaketaren esparruan gertatzen 
direla, alarma-egoeraren ondoriozko arauek (aire zabaleko merkatuak aldi 
baterako bertan behera uztea, bide publikora sartzeko murrizketak, etab.) 
ijito-familien %  30,4tan enplegua galtzea eragin dute(Arza et al., 2020). 
Gainera, nabarmendu behar da azken arlo horretan (hondakinen kudeaketa) 
profesionalizazioak gora egin duela hondakinen tratamendurako premien 
ondorioz, nola ekonomiari dagokionez, hala ingurumen-kudeaketari gagozkiola. 

Osasuna
Oro har, biztanleria ijitoa biztanleriaren gehiengoa baino gazteagoa da batez 
beste, baina osasun-egoera okerragoa du, eta datuek frogatu egiten ideia hori. 
Ildo horretan, garrantzitsua da osasuna ikuspegi biopsikosozialetik ulertzea. 
Nire ustez, osasuna ez da gaixotasunik eza soilik, baizik eta «erabateko ongizate 
fisiko, mental eta sozialeko egoera bat, eta ez soilik erasanik edo gaixotasunik 
eza» (OME, 1948)8.

Txostenaren emaitzek errealitate kezkagarri bat erakusten dute: gaixotasun- eta 
heriotza-tasak altuagoak dira ijitoen artean gizarte orokorreko pertsonen artean 
baino. Tasa horien ondorioz, haurren heriotza-tasak biztanleria osoarenak baino 
bi edo hiru aldiz handiagoak dira.

Hala, baldintzatzaile sozioekonomikoak eta ingurumenekoak erabakigarriak dira 
ijitoen bizitzarako; izan ere, ijitoen osasun-adierazleetan alde esanguratsuak 
daude: diskriminazioak, pobreziak, hezkuntza-segregazioak, langabeziak eta 
arreta mediko desparekoak (besteak beste) eragin larria dute ijitoengan.

Datuen arabera, 10 ijitotatik 89 –eta haien seme-alabak– pobrezia-arriskuaren 
atalase nazionalaren azpitik bizi dira. Gainera, 6 eta 24 urte bitarteko ijitoen 
erdiak ez dira eskolara joaten, eta Ijito Herriaren enplegagarritasunari buruzko 
datuak jasotzen dituzten Europako herrialde guztietan ikusten da ijitoen 
langabezia-tasak ez-ijitoenak baino handiagoak direla.

Pertsonen egoerak, enplegagarritasunari, etxebizitzari, hezkuntzari eta abarri 
dagokienez, zuzeneko eragina du haien osasun-egoeran. Hala jasotzen du 

8 Secretariado Gitano Fundazioa. 
 https://www.gitanos.org/upload_priv/80/16/Informe_segregacion_resumen_ejecutivo_FSG.pdf
9 FRA agentziak aztertutako Europako 10 herrialdeei buruzko datuak: Kroazia, Txekia, Grezia, 

Hungaria, Italia, Ipar Mazedonia, Portugal, Errumania, Serbia eta Espainia.

https://www.gitanos.org/upload_priv/80/16/Informe_segregacion_resumen_ejecutivo_FSG.pdf
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Osasun eta Kontsumo Ministerioak eta Secretariado Gitano Fundazioak 
egindako osasun-zuzentasunerako azterlanak, eta Ijito Herriaren osasun-
egoera zer-nolakoa den ulertzeko lagungarriak diren datuak ematen ditu. 
Ikerketa horrek hiru ardatz nagusi ditu: osasun-egoera, bizimoduak eta osasun-
zerbitzuen erabilera. (Osasun eta Gizarte Politikako Ministerioa; Secretariado 
Gitano Fundazioa, 2009).

Orokorki, ijitoen bizi-itxaropena gizarteko gehiengoarena baino 10-15 urte 
laburragoa da, txikiagoa, eta hori zuzenean dago lotuta gizarte-baldintzatzaile 
jakin batzuekin; baldintzatzaile horiek gainditu nahi baditugu, ikuspegi 
holistikotik aztertu behar ditugu. Sexuaren aldagaiari dagokionez, emakume 
ijitoen itxaropena 10,4 urte laburragoa da emakume guztiena baino, eta gizon 
ijitoen kasuan, gizon guztiena baino 10,2 urteko laburragoa.

Lehenengo ardatzari dagokionez –hau da, osasun-egoerarekin lotutakoari–, 
nabarmendu behar da adinaren eta maila akademikoaren aldagaiak zuzenean 
lotuta daudela osasun-egoera propioaren autopertzepzioarekin: 35 urtetik 
beherakoek uste dute osasun hobea dutela (eta, beraz, gutxiago erabiltzen 
dituzte osasun-zerbitzuak), baita ikasketa-maila handiena duten gizonek eta 
emakumeek ere (Osasun eta Kontsumo Ministerioa, 2009).

Horrela, osasunak alderdi biologikoa gainditu eta pertsonaren eta bere 
ingurunearen arteko harremanaren emaitzatzat jotzen hasten da. Horrekin, 
bizi-kondizioak, osasun-zerbitzu publikoetarako sarbidea eta erabilera, bizi-
ohiturak eta elikadura (besteak beste) dira ijito-biztanleriak osasun-arloan 
pairatzen duen desparekotasuna ulertzeko landu beharreko kasuistika 
berezietako zenbaitzuk. 

Horrek guztiak islatzen du Ijito Herriak jasandako jazarpen historikoak nola 
bultzatu dituen ijitoak kalteberatasun-egoera batera, eta egoera horrek 
osasunaren eremuan ere eragina izan duela. Hala, Segunda Encuesta Nacional 
de Salud a Población Gitana 201410 azterlanak agerian uzten du Ijito Herriaren 
gaixotasun nagusiak kolesterol-maila altuarekin eta hipertentsio arterialarekin 
lotuta daudela. (Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko 
Ministerioa 2014).

10 Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko Ministerioa (2014): Segunda Encuesta 
Nacional de Salud a Población Gitana 2014 https://www.sanidad.gob.es/ca/profesionales/
saludPublica/prevPromocion/promocion/igualdadSalud/docs/ENS2014PG.pdf 

https://www.sanidad.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/ENS2014PG.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ca/profesionales/saludPublica/prevPromocion/promocion/desigualdadSalud/docs/ENS2014PG.pdf
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10. grafikoa. Medikuak diagnostikatutako gaixotasun nagusiak. Encuesta 
Nacional de Salud a Población Gitana 2006 eta Segunda Encuesta Nacional 

de Salud a Población Gitana 2014 inkesten arteko konparazioak

Iturria: Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko Ministerioa, 2014 

Denbora-alderaketan arreta jarriz, ikusten da horiek direla Ijito Herrian inkesta 
horren aurreko edizioan gehien agertzen ziren bi gaixotasunak, eta ijitoen 
elikadura-jarraibideekin eta ohiturekin zerikusia dute gaixotasun horiek.

Elikadurari dagokionez, azpimarratzekoa da ekonomia- eta lan-egoerak mugarri 
garrantzitsua ezartzen duela zentzu horretan; izan ere, baliabiderik izatekotan 
baliabide gutxi izan ohi dituztenez, ijitoek fruta eta barazki fresko gutxiago 
kontsumitzen dituzte; aitzitik, haragi, arrautza, pasta, arroz, patata, lekale, 
hestebete eta puska lehor ugariko (egun baterako gomendatutako kantitatea 
baino gehiago) dieta izan ohi dute (Osasun eta Kontsumo Ministerioa, 2009). 

Arestian aipatutako kondizio guztiak estuki lotuta daude Ijito Herriak 
osasunarekin lotuta duen egoerarekin. Horretarako, garrantzitsua da ijitoak 
lan honetan sartzeko lagungarriak izango diren akordioak sinatzea, hala 
nola Oviedoko Adierazpena11; izan ere, ijitoak sustatzaile eta protagonista 
sentiarazteko harremanak, prozesuak eta jarduerak ulertu egiten ditut. 

Azkenik, COVID-19aren etorrerak eta hedapenak ijitoen kasuan izan zuen 
eragin espezifikoa nabarmendu behar da, funts-funtsezko jazokizuna izaki. 
Encuesta impacto COVID19 Población Gitana 2020 txostenean argitaratutako 
datuen arabera, inkesta horretan parte hartzen duten ijito guztiek deritzote 
osasun-egoera hobea zutela pandemia iritsi aurretik. 

Gainera, txosten horrek berak nabarmentzen du familien zortziren batean 
covid-infekzioak egon zirela, baina test bidezko berrespen-ehunekoa txikia izan 
zen. Halaber, antsietatea nabarmentzen da egoera horren ondoriozko eritasun 
gisa, eta, orobat, automedikazioaren presentzia garrantzitsua identifikatzen da 
(Arza, J. et al., 2020). 

11 DECLARACIÓN DE OVIEDO. Los Determinantes Sociales en el Diagnóstico y la Participación 
Comunitaria en la Solución https://www.astursalud.es/documents/35439/38745/2019-11-19%20
Declaracion%20Oviedo.pdf/c8e55fa8-4017-3f72-71a8-ed3f87d8eb2e 
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Etxebizitza
Etxebizitza pertsonen eta familien bizi-proiektua eratzeko funtsezko elemen-
tutzat hartu behar da, baita garapen pertsonalerako eta sozialerako oinarri-
oinarrizko elementutzat ere. Errealitate hori ikusirik, lana eta ahalegin handiak 
egin behar dira etxebizitzaren esparruan, politika publikoak egiteko, auzo edo 
eremu degradatuak biziberritzeko, ijitoen gizarte- eta etxebizitza-segregazioa 
bukarazteko eta familien gutxieneko bizigarritasun-kondizioak bermatzeko.

Ijitoen gizarte- eta etxebizitza-finkapenari buruz hitz egitean, kontuan izan 
behar dugu ijitoek zer ikusmolde duten familiari buruz, bai eta ikusmolde horrek 
ijitoen bizitzetan eta mundua ulertzeko moduetan duen rola ere.

Ijitoen familiaren figura bereziki konplexua da ijito ez diren pertsonen familia-
ereduekin alderatzen saiatzen bagara. Horrela, ijitoen kultura funtsatuta dago 
egunak, jarduerak eta ekitaldiak senideekin ematean, eta kontuan izan behar 
da, orobat, gizarteko gehiengoak familiari buruz duen irudiaren mugaz haraindi 
doala, ijitoen artean, familia zabalaren kontzeptua.

Alde horretatik, Teresa San Románek familia-harreman horiek antolatzeko 
4 modu bereizten ditu (Roman, 2003): 

• Auzo-elkartea. Auzo edo administraziogune bateko biztanle guztiak hartzen 
ditu barnean.

• Patritaldea. Ahaideen tokiko komunitate izenez ere ezaguna, nola familia 
zabal batez hala patrilinealki elkartutako zenbait familia zabalez osatuta 
egon daitekeena.

• Etxeko taldea. Familia indibidualak, nuklearrak edo zabalak dira.

• Bizilekua. Pertsonak, familiak, pertsonek edo familiek etxebizitza berean lo 
egin, garbitu eta kozinatzen duten gunea da. Figura horrek familia nuklear 
bakar bat hartu ohi du, baina batzuetan, adineko ahaideren bat ere izaten du.

Nolanahi ere, garrantzitsua da kontuan hartzea familia nuklearrak ijitoen artean 
duen garrantzia erlatiboa dela (San Román, 2003) eta jarduera eta erabaki 
gehienak etxeko taldean eta patritaldean gauzatzen direla. 

Europa mailan, nazioarteko legediak ijitoen gizarte- eta etxebizitza-kondizioak 
hobetzeko aukera aurreikusten du, datozen urteotako lan-ardatz nagusi gisa. 
Hori horrela, Oinarrizko Eskubideen Agentziak (Fundamental Rights Agency 
edo FRA) etxebizitzaren arloko gabezia-kondizioak aztertu ditu(Fundamental 
Right Agency, 2022).
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11. grafikoa. Etxebizitzaren arloko gabezia-baldintzak herrialdeka

Iturria: FRA, 2021

Aurreko grafikoan jasotako datuen arabera, aztertutako herrialdeen artean 
Espainia bada ere etxebizitzaren arloan gabezia-tasa txikiena duena, datuak 
kezkagarriak dira berriz ere: Espainian bizi diren 3 ijitotik batek etxebizitza-
gabeziaren sintomak ditu.

Maila nazionalean (eta autonomikoan), printzipioz, infraetxe/txabolen gune oso 
zehatzak badaude ere, egia da ijitoek biztanleriaren gehiengoak baino bizitegi-
baldintza kaskarragoak dituztela. 

Arazo horri aurre egiteko, 2021-2030eko Ijitoen Berdintasunerako, Inklusiorako 
eta Partaidetzarako Estrategia Nazionalak ijito-familien etxebizitzen bizitegi-
kondizioak hobetzeko aukera aurreikusten du, bai azpietxeak murrizteari 
dagokionez, bai pilaketa-indizeei gagozkiela.

Komunzki, ijito-familien etxebizitzek biztanleriaren gehiengoaren familiek 
baino pertsona gehiago izaten dituzte. Hala, etxekoen unitate bakoitzeko batez 
besteko pertsonen kopurua 4 pertsonakoa da ijito-familien kasuan12 (CIS, 
2018); biztanleriaren gehiengoaren kasuan, berriz, batez beste 2 pertsonaz 
osatuta egoten dira etxeak13.

12 CIS, Ikerketa Soziologikoen Zentroa: 
 cis.es/cis/opencm/ES/2_bancodatos/estudios/ver.jsp?estudio=7820 
13 CIS, Ikerketa Soziologikoen Zentroa: 
 cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3200_3219/3212/es3212mar.pdf 
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Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko Ministerioak egindako 
Mapa sobre Vivienda y Población Gitana, 201514 azterlanaren datuen arabera, 
Euskadi infraetxe gutxieneko erkidegoetako bat zen estatuan (%  1,43), 
Extremaduraren (% 1,42), Balear Uharteen (% 0,53) eta Kataluniaren (% 0,28) 
atzetik, Estatuko batezbestekoaren (% 8,63) oso azpitik.

Baina infraetxeen proportzioa zein den jakitea bezain garrantzitsua da jakitea 
zer-nolako instalazioak eta hornidurak dituzten ijitoek eta zer-nolakoak falta 
zaizkien, elementu horiek zuzeneko eragina baitute pertsonen osasun-egoeran. 
Txosten horretan jasotako datuen arabera, Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako 
eta Berdintasuneko Ministerioak ondorioztatzen du aztertutako etxebizitzen 
% 4,17k ez duela ur korronterik, % 5,19k ez duela instalazio elektrikorik, ezta/
edo haren legezko hornidurarik ere.

Gainera, Encuesta Sociológica a Hogares de Población Gitana (2007)15 azter-
lanean jasotzen zen ijitoen etxeen % 46,7k itoginak, hezetasunak edo usteldura 
zituztela lurzoruetan, eta etxeen % 29,8tan, berriz, gutxienez gela batek ez zuen 
argi nahikorik. 

Eremu horretan, kontuan hartu behar dugu ijitoen aurkako alderdia intersek-
zionala dela, eta lan-merkatu baztertzaile baterako sarbidea normaltasunez ez 
izateak desabantaila-egoeran kokatzen dituela ijitoak. Errealitate horrek ijito-
biztanleria egoera kaltegarrian dagoela agerian uzten duten adierazle batzuk 
dakartza; izan ere, ijitoak prekariotasun- eta kalteberatasun-egoeran uzten ditu.

Euskal Autonomia Erkidegoari gagozkiola, nabarmentzekoa da EAEko pertso-
nek etxebizitzaren esparrua (nola alokairuaren modalitatean hala erosketan) 
jotzen dutela ijitoen diskriminazio-eremu nagusitzat (%  82,1ek uste du 
gutxienez diskriminazio apur bat existitzen dela) (Ikuspegi, 2023).

Emakume ijitoak
Artikulu honetan zehar, ikuspegi kritikotik hitz egin dugu romafobiari buruz, 
betiere kontuan hartuta terminoak deserosoa den errealitate historiko bat 
ezkutatzen duela: Ijito Herriaren aurkako diskriminazioa.

Horrela, ijitoen beharrizanei (ez) erantzuteko askotariko moduak orokortu egin 
dira mendeetan zehar. Gai hori bereziki garrantzitsua da intersekzionalitatearen 

14 Osasun Ministerioa (2016): Estudio-Mapa sobre Vivienda y Población Gitana, 2015: 
 https://www.gitanos.org/upload/29/29/informecompletoe-mobreviviendaypg.pdf 
15 CIS, Ikerketa Soziologikoen Zentroa: 
 https://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=7820 

https://www.gitanos.org/upload/29/29/informecompletoe-mobreviviendaypg.pdf
https://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=7820
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fenomenoa kontuan hartzen badugu (Creensaw, 1989), hots, aintzat ematen 
badugu emakume ijitoek jasaten duten diskriminazioa bikoitza dela: emakume 
izateagatik eta ijito izateagatik, hain zuzen.

Silvia Agüeroren hitzetan, emakume ijitoen desparekotasun-egoera sistema 
patriarkalaren eta sistema romafoboaren eraketaren emaitza da, eta urteetan 
zehar mantendu duten diskriminazio-egoera batera bultzatu ditu horrek 
emakume ijitoak.

Horren aurrean, ijitoen mugimendu feministak fenomeno baten inguruko lana 
defendatu izan du, eta fenomeno horri izena jartzea erabaki dute, zeren eta, 
George Steiner irakasle eta filosofoak aldarrikatu zuen bezala, «izendatzen ez 
dena ez da existitzen»: genero-romafobia.

Horrela, emakume ijitoen aurkako diskriminazioa, desparekotasuna eta halako 
elementu naturalizatuen erreferentzia-esparru jakin bat zehazten da, eta, 
esparru jakinik, oztopo bikoitz hori gainditzeko identifikatutako ekintzak eta 
proposamenak antola daitezke.

Muga horiek izendatzaile komun bat markatzen dute emakume ijitoen bizitzan 
oro har, eta emakume ijitoen egunerokotasunaren alderdirik arruntenean 
zehazkiago. Hala erakusten du AMUGE Euskadiko Emakume Ijitoen Elkarteko 
kideek supermerkatuetan eta merkataritza-lokaletan egindako testingak; izan 
ere, esperimentuan jasotako lokalen % 80tan motibazio arrazista eta romafoboa 
zuten jarduerak identifikatu ziren.

Gainera, kontuan izan behar dugu, AMUGEk adierazten duen bezala, horrelako 
jarduerek emakume ijitoen askatasunaren eta oinarrizko eskubideen aurka ez 
ezik, emakume horien autoestimuaren aurka ere egiten dutela, bizitza publikoan 
parte hartzeko duten aukera mugatzeaz gain. Laburbilduz, identifikatutako 
diskriminazio-moduak honako hauek izan ziren:

12. grafikoa. Identifikatutako diskriminazio-modu nagusiak

Iturria: AMUGE, 2021
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Alabaina, errealitate horrek agerian uzten du ijitoen feminismoaren ildotik 
lan egiten jarraitu behar dela, edo bestela esanda, emakume ijitoek parte har 
dezaten eta euren iritzi eta nahiak adieraz ditzaten sustatzen jarraitu behar 
dela, dituzten berezitasun eta ohitura kulturalei erantzunda betiere.

Horrela, ezin dugu ahaztu gizonek –gehienetan, ez-ijitoek– zuzendutako 
mundu bateko sistema bati aurre egin behar diotela emakume ijitoek(Filigrana, 
2020), kontuan izanik gizon horiek, euren nagusitasunetik, ez dituztela kontuan 
hartzen edozein pertsona zeharkatzen duten gainerako egoerak (kultura, etnia, 
erlijioa, disidentzia sexuala, etab.) (Jiménez y Agüero, 2020).

Silvia Agüerok Resistencias gitanas lanean azaltzen duenez, historian zehar 
emandako pragmatikek eta ijitoen kontrako legeek ere genero-osagai 
garrantzitsua bildu izan dute. Hala, 1604an, Gipuzkoako Batzar Nagusiek 
honako hau iragarri zuten: «1604ko maiatzean Tolosan egindako batzar 
nagusiek […] Gainera, berrehun errealeko saria eskaintzen zaio gizonezko 
ijito bat harrapatzen zuen edonori, eta berrogeita hamar errealekoa, berriz, 
emakumezko edo neska ijito bakoitzeko; adierazten da, gainera, ijito batek 
atxiloketari aurka egiten badio, zilegi da ijito hori erailtzea, eta hiltzailea 
defendatu egingo du probintziak» (Jiménez y Agüero, 2020).

Horri guztiari aurre egiteko, emakume ijitoek salaketa-ekintzak egin dituzte, 
pairatzen duten tratu desparekoa argitu dadin, eta jakinaraz dadin sistema, 
matxismoaren eta romafobiaren medioz, bereziki krudela dela emakume 
ijitoekin.

Gainera, Patricia Carok bere Cayardó como estrategia para eliminar el sexismo 
antigitano testuan azaltzen duenez, ijitoen feminismoa funtsezkoa da, «Ijito 
Herriaren integrazioaz» hitz egiten denean soilik gizon ijitoez mintzatzeko 
joera baitago, eta «berdintasunaz» hitz egiten denean, berriz, emakume ez-
ijitoenak izan ohi direlako irudikapen nagusiak. Intersekzionalitatea funtsezko 
elementutzat hartu behar da horren haritik. (Caro y Montoya, 2021)

Erakundeen erantzuna
Desparekotasun horiei aurre egiteko eta ijitoak eurak hezkuntza-sisteman gora 
egitearen protagonista eta sustatzaile izan daitezen lortzeko, 2003an Euskal 
Autonomia Erkidegoko Ijito Herriaren erabateko sustapenerako eta partaidetza 
sozialerako Kontseilua eratu zen.

Proiektuaren helburuak honela definitzen dira: parte hartzeko eta elkarrizketan 
aritzeko bide izatea, eta jasotzea ijitoen nahiak eta eskariak eta ijito-biztanleriaren 
erabateko sustapena pizteko proposamenak, parte-hartze soziala, kontsulta, 
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informazioa eta aholkularitza Administrazioak gauzatutako jardueren plangintzan 
eta jarduera horien jarraipena ahalbidetzeko ijitoei eragiten dieten gaietan.

Gainera, Kontseiluak xede hau ere badu: ijitoen parte-hartzea eta sustapena 
pizteko eta haien kultura defendatu eta sustatzeko beharrezkotzat jotako 
baliabide eta bitartekoak ezartzea.

Antolakuntzari dagokionez, honako eskema honetaz osatuta dago: 

13. grafikoa. Ijito Herriaren erabateko sustapenerako eta partaidetza 
sozialerako Kontseiluaren organigrama

Iturria: Geuk egina
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Hala, ijitoen eta ijitoen aldeko erakundeek16, Eusko Jaurlaritzako hainbat 
sailekin batera, identifikatutako beharrizan eta erronkak lantzeko batzordeetan 
hartzen dute parte.

Ildo horretan, lan bat modu eraginkorrean koordinatzeko eta dauden baliabide 
guztiak efikaziaz erabiltzeko, historikoki plangintza jakin batzuk landu dira 
(batzuetan plan gisa, beste batzuetan estrategia gisa), eta plangintza horietan 
helmuga material jakin batean lortu beharreko zenbait jomuga ezarri dira.

Horrela, Ijito Herriarekiko Euskal Estrategia (2022-2026) da antolakuntza-
baliabide horietako azkena, eta nola Kontseiluak indarrean eman dituen 
hogei urteetan ikasitakoaren hala bertan plantea litezkeen jarduera ororen 
ekintza orientatzea du helburu. Estrategia hori eta aurrekoak bereizten dituen 
elementuetako bat ez da soilik estrategia berriaren indarraldia; hala, hura 
eratzeko parte hartze bidezko metodologia baliatu dela ere nabarmendu 
behar da.

Estrategia hori bat dator Europako Esparru Estrategietan jasotako printzipioekin 
(2011-2020 eta 2020-2030), ijitoek beren bizitzetan dituzten mugak eta 
oztopoak gainditzera bideratutako lana indartu eta babesteko lan-ildo komunak 
sortze aldera. 

Horrela, Kontseiluko kide diren ijitoen erakundeek eta ijitoen aldeko erakun-
deek zenbait proposamen egin dituzte, eta dagozkien sailekin sozializatu dira 
proposamen horiek, datozen urteotan bete beharreko erronkak eta estali 
beharreko premiak bilduko dituen ibilbide-orria taxutze aldera. 

Hala, estrategiak berak X esparru bereizien inguruan antolatzen ditu bere 
jarduerak: hezkuntza, osasuna, etxebizitza, gizarteratzea, egiazko berdintasuna, 
kultura eta nortasun propioa eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna.

Esparru horiek arestian aipatutako batzordeetan dute jatorria, eta eraginpeko 
sailek eta batzorde homonimoek egindako lana bateratzea da jomuga17. Horrela, 
Estrategiak biltzen dituen bi denbora-tarteen barruan (lehenengoa 2022-2023 
urteei dagokiena eta bestea, berriz, 2024-2026 urteei), lan-batzorde bakoitzak 
lan-agenda bat planteatzen du, identifikatutako beharrei heltzeko.

16 Ijito Herriaren erabateko sustapenerako eta partaidetza sozialerako Kontseiluak gizarte-
erakundeetako 15 batzordekide biltzen ditu; erakunde horien % 80 ijitoenak dira, eta % 20, berriz, 
ijitoen aldekoak. Kasu honetan, ijitoen erakunde gehienak honako hauek izango lirateke: AMUGE, 
ASGIBA, Kale Dor Kayiko, Nevipen, Sim-Romí eta Romá Bizkaian, AGIFUGI eta Kamelamos 
Adikerar Gipuzkoan eta Gao Lacho Drom Araban. Ijitoen aldeko erakunde parte-hartzaileak (2) 
Adarra Kolektibo Pedagogikoa eta Secretariado Gitano Fundazioa dira. 

17 Berariazko batzorderik ez duten esparruen kasuan, bakoitzak zeregin hori bere gain hartzeko duen 
egokitasuna baloratzen da. 
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Ondorioak
Ijitoen gizarte- eta lan-errealitateari eragiten dioten gaitz nagusietako bat 
da, hain justu ere, desparekotasuna. Horrela, fenomeno horrek bizitzaren 
oso eremu askotarikoetan sartzen ditu bere sustraiak, hala nola etxebizitzan, 
osasunean eta hezkuntzan.

Baina fenomeno hori gaur egun nabariagoa bada ere, ez da berria: ijitoak 
kalteberetasun-egoeran uzten dituen desparekotasuna duela 500 urtetik goraz 
geroztik hona ari da gertatzen, hainbat modutan azaleratu izan da, intentsitatea 
ere ez da beti berdina izan, eta nola erakunde-mailan hala gizartean jazo izan 
da, esparru publikoan nahiz pribatuan.

Diskriminazio-moduen ikusgarritasun- eta intentsitate-maila horiek guztiak 
Ijito Herriarentzat kaltegarriak diren hainbat egoeratan islatzen dira; alabaina, 
gizarteko gehiengoak halako egoerak historikoki normalizatu eta justifikatzeko 
joera du askotan.

Horrela, eskola-segregazioaren fenomenoa da ijitoen bizitzarako erabakigarriak 
diren alderdietako bat, eta nahi ez diren ondorioak dakartza horrek berekin. 
Besteak beste, segregazioak berekin dakar ikasleak ikasketetan gora ez egitea, 
bai eta ikasketetan gora egiten ez duten edo ikasketa arautua amaitu baino lehen 
bertan behera uzten dituzten ikasleen kopurua handiagoa izatea ere (Rubia, 2013).

Hezkuntza-arloko desparekotasun hori lan-arloan ere gertatzen da; izan ere, oro 
har, ijitoak gazteagorik sartu ohi dira lan-merkatuan, eta gizarteko gehiengoak 
baino maila akademiko baxuagoarekin gainera. 

Baina desparekotasuna ez da elementu exogenoetan bakarrik gertatzen, 
osasunean –hain propioa eta indibiduala den horretan– ere datu kezkagarriak 
ematen dituzte hainbat ikerlan eta azterketatan argitaratutako datuek: ijitoen 
bizi-itxaropena gizarteko gehiengoarena baino nabarmen laburragoa da, eta 
eragin ohi dieten gaixotasunak elementu sozial erabakigarri jakin batzuek 
markatzen dituzte. 

Ijitoen bizitzarako erabakigarria den beste segregazio modu bat bizitegia edo 
etxebizitza da, eta ijitoak zein auzotan bizi diren jakitea bezain garrantzitsua 
da zer-nolako kondizioetan bizi diren jakitea. Ijitoen bizitoki-errealitateaz hitz 
egitean, haien kultura-berezitasunak ulertu behar ditugu: ijitoen etxebizitzetan 
gizartearen gehiengoaren kasuan baino jende gehiago bizi ohi da eta 
bizikidetzaren bestelako kontzeptua du Ijito Herriak.

Gainera, desparekotasuna ez da soilik ijitoak ia sistemaz kanporatzen dituen 
etxebizitza-merkatu baterako sarbide izateko (hots, etxebizitza bat erostea 



180 Zabaldu 01. Dimentsioak, desberdinkeriaren ikuspegitik

edo alokatzea) zailtasunetan hezurmamitzen, baizik eta etxebizitza-kondizio 
txarretan (etxebizitza gutxiegi eta/edo zerbitzurik gabeko etxebizitzak) ere 
gorpuzten da.

Nahiz eta ijito-biztanleriak bere bizitegi-baldintza materialak hobetu dituen 
azken urteotan (Collados, 2008), horniduraren eta kondizio materialak 
bermatuta izateak bide eman diote orain arte hain zainduta ez zegoen bestelako 
premia bati: harreman-premia.

Hala, Neurtu 2022 txostenak erakusten duenez, elkarrizketatutako pertsonen 
%  56,2k adierazi dute saiatuko liratekeela gehienbat ijitoak dituen auzo edo 
bloke batean ez bizitzen edo, are gehiago, ez liratekeela inolaz ere biziko 
halako ezein lekutan. Horrek agerian uzten du bizitegi-eremuan existitzen den 
desparekotasunak, etxebizitza baterako sarbidea oztopatzeaz gain, bizikidetza 
harmoniatsu eta baketsua izatea ere zailtzen duela.

Enpleguaren esparruan, desparekotasuna existitzen dela uzten dute agerian 
datuek, eta ijitoen artean besteren konturako kontratazio-tasa baxua 
eta norberaren konturako lana ohikoa izatea dakar berekin horrek (FSG, 
2018). Merkatu-nitxo nagusiak kalez kaleko salmentarekin eta hondakinen 
kudeaketarekin lotuta daude; prebentzio-neurriek bereziki eragin dituztenez 
bi nitxo horiek, ijitoen familien erdiek baino gehiagok diru-sarrera gutxiago 
izan dituzte pandemiaren testuinguruan, eta heren batean galdu da antzinako 
normaltasunean zegoen enplegua. 

Azkenik, garrantzitsua da emakume ijitoen rola nabarmentzea, bi alderditan 
(matxismoa eta romafobia) zapaltzen dituzten sistema baten biktimak diren 
emakume ijitoen borroka eta ahalduntzea beharrezkoak direla ulertuko duen 
feminismo ijito bat garatuz.

Horren aurrean, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko Giza 
Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritzak Ijito Herriarekiko Euskal 
Estrategia (2022-2026) –gai horiek guztiak aintzat hartuko dituena– 
garatzearen aldeko apustua egin du. Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Ijito Herriaren erabateko sustapenerako eta partaidetza sozialerako Kontseilua 
osatzen duten erakunde, zuzendaritza eta sailekin lan-plan eta -eskema bat 
egin da. Bertan, Biltzenek bere laguntza eskaintzen du eta eragileen arteko 
elkarlanak antolatzen ditu, idazkaritza tekniko gisa. 
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Genero desberdinkeria 
nazioartekoa da, baina ez 
naturala: kultura vs. Natura 
María Silvestre Cabrera
Deustuko Unibertsitatea

Sarrera
Nire genero desberdinkeriari buruzko solasaldi, hitzaldi edo ikastaroen hasieran 
irudi bat erabili ohi dut. Poster bat da, Guerrilla Girls mugimendu feminista 
iparramerikarrak diseinatua, zeinak gorila batzuen irudia (eta maskara) 
erabiltzen duen bere aldarrikapenak egiteko. Aipatzen ari naizen irudia hainbat 
arrazoirengatik gustatzen zait, baina, batez ere, galdera bat egiten duelako 
(kasu honetan, probokatzailea) eta datuak ematen dituelako; egiazki, galdera 
gehiago egitera bultzatzen gaituzten datu batzuk. Galdera (ingelesetik libreki 
itzulita) honako hau da: “Zergatik biluztu behar dute emakumeek Museo 
Metropolitanoan sartzeko?”. Eta honako erantzun hau ematen du: “Arte 
Modernoko ataletako artisten artean, emakumeak %  5 baino gutxiago dira, 
baina biluzien % 85ean emakumeak agertzen dira”. Datu bidez arrazoitutako 
erantzunak galdera gehiago eragiten ditu: zergatik jarraitzen dute emakume 
artisten lanek erakusketetatik kanpo, duela urte askotatik Arte Ederretako 
Fakultateak betetzen dituzten arren? Eta zergatik hobesten da emakumeen 
gorputz biluzia artelanetan?

Margaret Harrison-en koadro bat ere bereziki gustatzen zait: Amerika 
Kapitaina Playboyko Untxitxoz jantzita irudikatzen duen marrazki bat. Irudi 
esperpentikoa da, desitxuratzailea, begirada alderantzikarazten digulako. 
Bat-batean, normalizatuta geneukan zerbait (emakume bat untxiz jantzita) 

8
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absurdu bihurtzen da (gizonezko superheroi bat untxiz jantzita). Begirada 
alderantzikatzea errealitatea desnaturalizatzeko ariketa on bat da, izan ere, 
ohartarazpen bat egiten digu: normala eta, beraz, naturala iruditzen zitzaiguna 
ez dela normala, ezin bada orokortu. 

Ikerketa orok galdera egokiak egin behar ditu, erantzun onak lortzeko eta, 
hala, ezagutzan aurrera egin ahal izateko. Ikerketan, galderak funtsezkoak eta 
ezinbestekoak dira. Era berean, ikerketa orok aurretiazko galderaren erantzun 
gisa proposatzen ditugun erantzunen oinarri eta berme izango diren datuak 
eman behar ditu. Horregatik gustatzen zait Guerrilla Girls-en kartela, galdera 
eta datuak batzen dituelako. Baina bada beste zerbait: karteleko datuek galdera 
gehiago egitera garamatzate, “zergatik?” gehiago galdetzera, eta hori da, hain 
zuzen ere, genero ikuspegiaren helburua: ezagutzen dugun errealitatea zalantzan 
jarri, geure buruari gauzak diren bezalakoak izatearen arrazoia galdetu eta beste 
modu batekoak izan litezkeen pentsatzera bultzatzea. Errealitatea zalantzan jarriz 
bakarrik has gaitezke errealitatea deseraikitzen eta beste era batera eraikitzen, 
emakume eta gizon gisa ditugun identitateen eraikuntzatik beretik abiatuta. 

Kapitulu honetan, emakumeen eta gizonen arteko desberdinkeria unibertsala 
izatearen arrazoia zein den galdetzen dut eta erantzuten saiatzen naiz, 
natura alde batera utzi eta kultura ardaztzat hartuz; hau da, paradigma 
konstruktibistatik abiatuta, dikotomia zahar eta kaltegarriak birdefinitu 
ahal izateko, hala nola eremu pribatua versus eremu publikoa. Bigarrenik, 
munduan, Europan eta Euskadin genero desberdinkeria iraunkorra eta nagusi 
dela egiaztatzeko datu eta indize batzuk eman ditut. Era berean, datu horien 
azterketan, ikuspegi intersekzionala txertatzen dut, emakumeei buruz pluralean 
hitz egin ahal izateko eta desberdinkeriarekiko, diskriminazioarekiko eta gizarte 
ahultasunarekiko elkar eragin handia duten egoeretako batzuen berri emateko. 

Genero desberdinkeria nazioartekoa da, 
baina ez naturala
Emakumeen eta gizonen arteko desberdinkeria modu askotan eta askotarikoetan 
islatzen da; denak diskriminazio egoerekin lotuta daude, eta, beraz, emakume 
gehienen bizitzan ondorio negatiboak dituzte. Genero desberdinkeriak haien 
bizitza pertsonala, anbizioak eta aukerak oztopatu eta baldintzatzen ditu. 
Desberdinkeria hori eta bere agerpenak unibertsalak dira; hau da, oso zaila 
da emakumeen eta gizonen arteko desberdinkeriak erreproduzitzen ez dituen 
giza komunitate bat aurkitzea. Ahalegin asko egin dira genero desberdinkeria 
unibertsala izatearen arrazoia azaltzeko desberdinkeria bera naturalizatu gabe. 
Naturala izatetik, determinazio biologikotik, haratago doan azalpen bat bilatzen 
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duten ekarpenak, eta, beraz, kultura eta errealitatearen gizarte eraikuntza 
ardatz dituztenak, oso ugariak dira gizarte teoria feministan, baina ezin dugu 
esan haren postulatu guzti-guztietan adostasuna dagoenik. Zalantzarik gabe, 
“emakumea ez da emakume jaiotzen, bilakatzen baizik” esamoldea, Simone 
de Beauvoirrek sortua (Beauvoir, 1949), funtsezkoa da hainbat esparrutan  
–familia barruan, gizartean, ekonomian, politikan, akademian, kulturan, landa 
eremuan, artean, etab.– emakumeen eta gizonen artean dagoen aukera 
desberdinkeriaren zergatia bilatzea ulertzeko. Emakume eta gizon izatea 
sozialki eta kulturalki nola definitu ditugun da gakoa. Desberdintasun batetik 
abiatuta (dela eraikia, dela biologikoa, hala nola ugalketarekin, hormonekin 
eta kromosomekin lotutako atributu jakin batzuekin jaiotzea), gure gizarteek 
desberdinkeriak, diskriminazioak eta zapalkuntza esparruak definitzen eta 
eraikitzen dituzte. Desberdintasun jakin batzuk (sexua, adibidez) desberdinkeria 
bihurtzeko arrazoia azaltzen jakitea da gakoa. Carol Pateman-i jarraituz (1988), 
lanaren sexuaren araberako banaketa azalpen faktore garrantzitsu bat da, 
eta faktore horrek eremu pribatu-familiarraren eta eremu publikoaren arteko 
gizarte bereizketa egitera garamatza. Emakumeak eremu pribatu-familiarrera 
lotuta geratzen dira; hots, balio sozial eta ekonomiko txikiagoko eremu batera, 
historikotasuna ukatuta duen (Benhabid, 2004), eta, beraz, aldaketa soziala 
bera ere ukatuta duen eremu batera. Sozialki arlo pribatuan harrapatuta egonik, 
gauza naturala balitz bezala, emakumeei hezkuntzarako sarbidea ukatu zaie 
(Wollstonecraft, 1792), baita parte-hartze politikorako sarbidea ere (Stuart Mill, 
1869; Taylor Mill, 1851). Ilustrazio garaian aldarrikapen horiei ez entzunarena 
egin zitzaien, eta gaur egun, zenbait herrialdetan, Iranen edo Afganistanen 
kasu, ozen egiten ari dira, iraultza feministaren izaera gaindituz gizarte iraultza 
bihurtu diren matxinada eta aldarrietan (Mahnaz Shirali, 2022), emakumeen 
egoera eta baldintzak aldatzeko gizarte aldaketa askoz handiago bat behar 
dela ulertzen dutelako; aldaketa apurtzaile bat, eta, era berean, justua eta 
beharrezkoa. 

Emakumeen eta gizonen arteko desberdinkeriak des-naturalizatu egin behar 
dira eta tradizioz femeninotzat jo denari gizarte balio handiagoa eman behar 
zaio. Gizarteratze prozesuan ikasten dugu gizarte balio ezberdina ematen. Hori 
dela eta, maskulinotzat jotzen ditugun balioek, jarrerek eta kualitateek gizarte 
balio handiagoa dutela pentsatzen dugu oso gaztetatik, eta, beraz, autoritate 
handiagoa dutela. Yaleko Unibertsitatean 2012an egindako ikerketa batean 
(Moss-Racusin et al, 2012), “John-Jennifer efektua” izenekoan, egiaztatu zen 
maskulinotasunari femeninotasunari baino balio handiagoa emateko joera 
inkontziente hori: curriculum vitae beraren aurrean, hura baloratu behar izan 
zuten pertsonek (emakumeak eta gizonak) haien ustez gizona zenari (John) 
enplegua eta ordainsari baldintza hobeak eskaini zizkioten emakumeari baino 
(Jennifer), curriculuma beti bera izan arren. 

Laburbilduz, emakumeen eta gizonen arteko desberdinkeria unibertsala da, 
baina sustrai kulturalekoa, eta adierazle objektibo askok erakusten dute: 
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gizarte prozesu batzuk, kontziliazioa edo pobrezia esaterako, feminizatuta 
daude; lan arloan soldata arrakala dago; badakigu, halaber, hezkuntzan eta 
lanbideetan bereizketak egiten direla, baita emakumeek botere eta erabaki 
hartze eremuetan presentzia txikia dutela ere; indarkeria matxista ahaztu 
gabe, zeina emakume izateagatik erabiltzen den emakumeen aurka eta mota 
askotakoa izan daitekeen, hala nola jazarpen sexuala eta sexista, sexu erasoa, 
indarkeria fisikoa, psikologikoa, sexuala, soziala eta ekonomikoa, edo feminizidio 
izugarria. Desberdinkeria horien guztien atzean genero desberdinkeria dago eta 
ikuspegi intersekzionaletik aztertu behar dugu (Crenshaw, 1991), konturatzeko 
beste aldagai batzuk ere (etnia, jatorria, gizarte maila, dibertsitate funtzionala, 
sexu orientazioa, erlijioa, hizkuntza, etab.) desberdinkeria hori azaltzeko 
bektoreak direla. 

Genero desberdinkeria neurtzeko 
nazioarteko indizeak
Mundu mailan, Genero Desberdinkeriaren Indizea (GDI) kontsulta dezakegu, 
Nazio Batuen Garapenerako Programak (NBGP) 2010eko Giza Garapenari 
buruzko Txostenean jasoa. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunik 
ezak herrialde batean eragiten duen lorpenen eta aukeren galera aztertzen 
du indize horrek. 2019ko herrialdeen araberako genero desberdinkeriaren 
indizeari erreparatuz gero, rankingean kokapen onena dutenak Norvegia, 
Suitza, Alemania, Irlanda, Hong Kong, Islandia, Australia, Suedia, Singapur eta 
Herbehereak direla ikusiko dugu. Bestalde, genero berdintasunari dagokionez 
kokapen okerrena dutenak Niger, Afrika Erdiko Errepublika, Txad, Hego Sudan, 
Burundi, Mali, Eritrea, Burkina Faso, Sierra Leona eta Mozambike dira. Espainiak 
0,78ko puntuazioa dauka; horrek munduko rankineko 25. postuan kokatzen du, 
eta Europar Batasuneko 8.ean. 

Nazioarteko beste indize bat ere kontsultatu dezakegu, Munduko Ekonomia 
Foroaren Genero Arrakalaren Indize Globala, zeinak osasun, hezkuntza, 
ekonomia eta politika arloetan emakumeen eta gizonen artean dagoen arrakala 
neurtzen duen. 140tik gora herrialdetan emakumeen eta gizonen artean 
baliabideak eta aukerak nola banatzen diren erakusten du indize horrek. 2022ko 
Genero Arrakalaren Indize Globalaren datuek (Expansión, 2022) Islandia 
kokatzen dute berriz ere lehen postuan; ondoren, Finlandia eta Norvegia. 
Rankingaren azken postuetan Txad, Pakistan eta Yemen daude, emakumeen 
eta gizonen artean desberdinkeria handienak dituzten herrialdeak. Indize hori, 
emakumeen eta gizonen arteko desberdinkeria neurtzeko sortutako gehienak 
bezala, dimentsio anitzekoa da, eta honako ardatz hauek ditu: partaidetza 
politikoa (erabakiak hartzeko egituretako ordezkaritza), hezkuntza (oinarrizko 
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eta goi mailako hezkuntza mailetarako sarbidea), partaidetza ekonomikoa 
(soldatak, parte-hartzea, enplegu gaituak) eta osasuna eta biziraupena (bizi 
itxaropena eta gizon-emakumeen proportzioa).

1. grafikoa. Genero Arrakalaren Indize Globala. Munduko Bankua. 2022

Iturria: Expansión, Datosmacro.com 2022

2013tik, Genero Berdintasunerako Europako Institutuak (EIGE) genero 
berdintasunaren indizea kalkulatu eta aurkezten du aldian behin. Indize hori 
Europar Batasunean (EB) genero berdintasunean egiten den aurrerapena 
neurtzeko tresna bat da, institutuak berak garatua. Sei eremu nagusi 
(Enplegua, Dirua, Ezagutza, Denbora, Boterea eta Osasuna) eta bi eremu 
gehigarri (Emakumeen aurkako indarkeria eta Desberdinkeria intersekzionalak) 
soziologikoki eta estatistikoki definituz (31 adierazle) eraikitzen da. Indizearen 
balio handiena 100 da eta balio txikiena 0. Indizearen bidez, hobekuntzak behar 
dituzten arloei ikusgarritasun handiagoa emateko asmoa dago, eta, azken 
finean, arduradun politikoei genero berdintasunerako neurri eraginkorragoak 
diseinatzen laguntzekoa (EIGE, 2022). 

2022an berriz kalkulatu da indizea. EBko batez besteko balioa 68,6koa da 
eta Suedia da liderra, 83,9 punturekin; ondoren, Danimarka (77,8), Holanda 
(77,3), Finlandia (75,4) eta Frantzia (75,1) daude. Espainia seigarren tokian 
dago (74,6 puntu). Rankingaren azken postuetan Hungaria, Errumania eta 
Grezia daude, 55etik behera punturekin.

1 146
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2. grafikoa. Europar Batasuneko Genero Berdintasunaren Indizea. EIGE, 2022

Iturria: European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index. 2022

Eremu nagusiak alderatuz gero, Europar Batasuneko herrialdeek puntuaziorik 
baxuena boterea aldagaian dutela ikusiko dugu: batez beste 57,2 puntu. Hiru 
botere mota aztertuta, politikoa (60,2), ekonomikoa (52,1) eta soziala (59,9), 
puntuazio baxuena botere ekonomikoan du EBk. 

3. grafikoa. Europako genero indizea. Eremua: Boterea. EIGE, 2022

Iturria: European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index 2022. EIGE, 2022 
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Nazioarteko indizeek genero berdintasunaren, ongizatearen eta giza garapenaren 
arloetan izandako lorpenen arabera sailkatzen dituzte herrialdeak eta sailkapen 
horietan Eskandinaviako herrialdeak dira buru; hau da, unibertsaltasun 
printzipioan oinarritutako ongizate estatuak dituzten herrialdeak. Benetako 
berdintasun eraginkor bat lortzeko ganorazko apustuak egin nahi baditugu, ezin 
dugu alde batera utzi eredu politiko eta sozioekonomikoen eragina, ezta horien 
oinarri diren balioena ere (konfiantza, kapital soziala, partaidetza) (Halman 
et al., 2022).

Europako genero berdintasunaren indizea, 
Euskadin aplikatuta
Euskal Estatistika Erakundeak, Eustatek, Euskadiko genero indizea kalkulatzen 
du, EIGEren metodologiari jarraituz. Metodologia hori aplikatuz, beraz, Euskal 
Autonomia Erkidegoan genero berdintasunean egindako aurrerapenak 
kalkulatzen dira, Europar Batasuneko herrialdeekin alderatuta. Indizea 
2010etik kalkulatzen da eta azken datu eguneratuak 2019koak dira, beraz, 
ezin dugu COVID-19 pandemiaren eragina neurtu. Indizeak 31 adierazle 
ditu, sei dimentsiotan hierarkikoki egituratuta, eta horiek, era berean, 
14  azpidimentsiotan banatuta daude. Sei dimentsio nagusiei erreparatuko 
diegu, Euskadiko genero desberdinkeria maila irudikatu ahal izateko. 

4. grafikoa. Genero Berdintasunaren Indizea, EB-27n, Suedian, Espainian eta 
Euskadin. 2019

Iturria: Eustat, Genero Berdintasunaren Indizea eta EIGE. 2019
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Euskadik Europako GBIaren dimentsio nagusietan lortutako puntuazioari 
erreparatzen badiogu, Europar Batasuneko batez bestekotik eta Espainiak 
lortutako balioetatik nahiko hurbil dagoela ikusiko dugu. Espainiarekin 
alderatuz, EAEk boterearen eta erabakiak hartzearen eremuetan puntuazio 
okerragoa duela nabarmentzen da. Europarekin alderatuz, prestasunarekin 
eta denboraren erabilerarekin lotutako datuetan Euskadik puntuazio hobea du. 
Suediarekin alderatuz gero, hau da, ranking honetan puntuaziorik onena duen 
herrialdearekin, berdintasunean aurrera egiteko oraindik ere alderdi batzuetan 
ahalegin bat egin behar dela ikusten da; batez ere, boterearekin, enpleguarekin 
eta ezagutzarekin zerikusia dutenetan. 

1. taula. EAEko genero arrakala, genero berdintasunaren indizearen osagaien arabera. 2010-2019

  2010 2012 2015 2017 2019
Lanaldi osoko enplegua 0,80 0,84 0,82 0,83 0,82
Lan bizitzaren iraupena 0,90 0,94 0,95 0,96 0,96
Jarduera sektorearen araberako banakapena 0,47 0,49 0,49 0,45 0,44
Lan malgutasuna, arrazoi pertsonalengatik eta familiagatik 0,87 0,81 0,83 0,83 0,94
Lan ibilbidea 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Soldatak 0,89 0,86 0,88 0,88 0,90
Diru sarrerak 0,97 0,98 0,98 0,97 0,98
Pobrezia arriskua 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98
Diru sarreren banaketa 0,98 1,00 1,00 0,98 0,99
Goi mailako ikasketak 0,95 0,94 0,95 0,91 0,92
Etengabeko prestakuntza 0,98 0,95 0,95 0,99 0,99
Ikasketa arloaren araberako bereizketa 0,62 0,62 0,66 0,66 0,66
Pertsonen zaintza 0,83 0,82 0,83 0,86 0,90
Etxeko lanak 0,94 0,93 0,95 0,90 0,97
Kirol, kultur eta aisialdiko jarduerak 0,93 0,98 0,89 0,94 0,95
Boluntariotzako eta ongintzako jarduerak 0,94 0,97 0,93 1,00 0,95
Gobernu ordezkaritza 0,73 0,80 0,65 0,77 0,93
Parlamentuko ordezkaritza 0,89 0,90 0,85 0,96 0,99
Lurralde batzarretako ordezkaritza 0,82 0,94 0,90 0,90 0,98
Enpresen zuzendaritza 0,26 0,27 0,34 0,44 0,49
Banka publikoaren edo erdipublikoaren zuzendaritza 0,50 0,43 0,38 0,37 0,40
I+G-aren finantzazio publikoa 0,51 0,51 0,51 0,40 0,38
Komunikabide publikoak 0,67 0,67 0,67 0,86 0,96
Kirol federazioak 0,33 0,33 0,33 0,34 0,34
Norberaren osasunaren pertzepzioa 0,98 0,96 0,97 0,97 0,97
Bizi itxaropena 0,96 0,96 0,96 0,96 0,97
Osasun oneko bizi urteak 0,98 0,98 0,98 0,98 0,99
Tabako eta alkoholdun edarien kontsumoa 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94
Bizitza ohitura osasungarriak 0,85 0,85 0,85 0,86 0,86
Osasun laguntza 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Odontologiako arreta 0,98 0,99 0,98 1,00 1,00

Genero arrakalaren ratioa kalkulatzeko, emakumeen balioa eta gizonen eta emakumeen batez besteko balioa 
zatitu behar dira, 0k erabateko desberdinkeria eta 1ek erabateko berdintasuna adierazten duten eskala batean.

Iturria: Eustat. Genero berdintasunaren indizea
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Taulan ikus daitekeenez, genero berdintasunaren indizearen adierazleen 
artean, Euskadik, alde batetik, ikasketa eremuen araberako banaketan du 
puntuazio txikiena. Horrek esan nahi du ikasketa batzuk oso feminizatuta 
eta beste batzuk oso maskulinizatuta daudela, askotan genero mandatuei 
erantzunez, eta bi ondorio ditu: emakumeek ekonomikoki ondo kokatuta dauden 
lanbideetan partaidetza mugatua izatea, eta gizonek sozialki eta ekonomikoki 
aitorpen eta balorazio txikiagoa duten zaintza lanbideetan partaidetza mugatua 
izatea. Bestalde, Euskadik boterearekin (batez ere botere ekonomikoarekin) 
zerikusia duten adierazleetan puntuazio txikia du: enpresen zuzendaritzan, 
banka publikoaren edo erdipublikoaren zuzendaritzan eta kirol federazioen 
zuzendaritzan. Horietan guztietan, emakumeen presentzia parekideagoa 
lortzetik urrun egongo ginateke. Azkenik, I+G-aren finantzaketa publikoaren 
arloko puntuazio txikia nabarmentzea komeni da, inbertsio hori handitzen eta 
berdintasunez banatzen saiatzeko. 

Genero berdintasunaren/desberdinkeriaren 
indizeen bilakaera
Horrez gain, taulan ikus daiteke 2010etik 2019ra bitartean indizeak berdintsu 
jarraitu duela eta ez dela aldaketa nabarmenik izan. EIGEren arabera, indizeak 
erakusten duenez –Europan aplikatuta–, egungo erritmoan ia hiru belaunaldi 
beharko dira genero berdintasuna lortzeko, eta COVID-19ak aurrerapena are 
gehiago moteltzeko potentziala du (EIGE, 2022). Grafikoak garbi erakusten du 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko erritmoa oso mantsoa 
dela (5. grafikoa).

5. grafikoa. EBko genero berdintasunaren bilakaera, 2013-2022. EIGE, 2022

Iturria: Genero Berdintasunaren Indizea. EIGE, 2022 

NBE-Emakumeak agentziak ere antzeko pronostikoa egin du, eta, dioenez, gaur 
egungo erritmoan 300 urte beharko dira munduan genero berdintasuna lortzeko. 
Bere azken txostenetako baten arabera, “286 urte beharko dira lege babesaren 
arloko arrakalak ixteko eta lege diskriminatzaileak ezabatzeko; 140 urte, berriz, 

2013 2015 2017 2019 20212020 2022
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6. grafikoa. Emakumeen botere ekonomiko eta politikorako sarbidea, sexuaren arabera.  
Deusto Gizarte Barometroa. 2015eko negua

Iturria: Deusto Gizarte Barometroa. Negua, 2015

lantokiko botere eta lidergo postuetan berdintasunezko ordezkaritza lortzeko”. 
(NBE, 2022). 

Zeintzuk izan daitezke gai honetan aurrerapausoak motelak izatea azaltzen 
duten arrazoi nagusiak? Desberdinkeria nabarmena dela eta oso aztertuta 
dagoela, hainbat datuk bermatzen dutela, eta bai erakundeak, bai legeria 
egoera iraultzen saiatzen ari direla kontuan hartuta, zaila da azaltzea zergatik 
diren hain etsigarriak benetako berdintasun eraginkorra lortzeari buruzko 
iragarpenak. Erruaren zati handi bat “berdintasun itxurak” du; horren ondorioz, 
herritarren zati handi batek genero berdintasuna lortutzat ematen du, ez 
legez bakarrik, baita praktikan ere. Euskadin, adibidez, euskal gizarteari gai 
horri buruz galdetzen zaionean, ikusten dugu gehienen ustez emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasuna lortu dela edo denbora kontua dela berdintasun 
hori lortzea. Gizonen %  21ek eta emakumeen %  24k soilik uste dute 
berdintasuna lortzeko modu proaktiboan lan egin behar dela. Proaktibitate hori 
gabe zaila da berdintasunaren aldeko benetako gizarte aldaketa bat sustatzea, 
eta, aldaketarako motorrik gabe, gauden lekuan geratzeko edo atzera egiteko 
arrisku handia dago. 
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Euskadiko genero desberdinkeriaren 
begirada intersekzionala
Genero desberdinkeriaren azterketek ikuspegi intersekzionala izan behar 
dute, emakumeen eta gizonen arteko desberdinkeria estruktural, nazioarteko 
eta iraunkorrak dituen askotariko desberdinkeria bektoreak ikusi ahal izateko. 
Horretarako, Euskadiko genero desberdinkeriari buruzko datu batzuk eman eta 
jorratuko ditugu, honako alderdi hauen arabera: adina, klase soziala (errenta 
pertsonal propioa), ikasketa maila, egoera zibila eta jatorria (jakinda beste 
desberdinkeria bektore garrantzitsu batzuk kanpoan uzten ditugula, hala nola 
dibertsitate funtzionala eta sexu orientazioa, besteak beste). 

Errenta pertsonala sexuaren eta adinaren arabera aztertuz gero, alde 
esanguratsuak ikusten dira. 2021ean, Euskadiko 18 urtetik gorako helduen 
batez besteko errenta pertsonala 17.731 eurokoa zen emakumeen artean; 
27.885 eurokoa, berriz, gizonen artean. Beraz, soldata arrakala urtean 10.154 
eurokoa zen. Soldata arrakala azaltzen duen faktore bakarra ez da emakumeek 
eta gizonek balio bereko enpleguengatik soldata ezberdina jasotzea, nagusiki 
osagarrien aitorpena ezberdina delako eta antzeko zereginei balio ezberdina 
ematen zaielako. Lanaren sexuaren araberako banaketarekin oso lotuta dauden 
hainbat azalpen faktore daude. Zaintza lanak beren gain hartzen dituztenak, 
gehienbat, emakumeak direnez, emakumeak dira, nagusiki, kontziliazio 
neurriak hartzen dituztenak, hala nola lanaldiaren murrizketa, soldatarik gabeko 
eszedentzia eta/edo baimenak, lan merkatutik irtetea edo denbora gehiago 
eskaintzea eskatzen duten igoera jakin batzuei uko egitea, eta abar (Emakunde, 
2021). Horrek beren baliabide ekonomikoei eragiten die eta, ondorioz, beren 
autonomia ekonomikoari.

Emakunderen arabera (2021, 88. or.), “emakumeek 45-49 urte dituztenean 
eskuratzen dute lan errenta handiena (18.641 €, batez beste); gizonek, berriz, 
50-55 urterekin lortzen dituzte lan errentarik handienak (27.911  €, batez 
beste)”. Datu horiek bi alde esanguratsu erakusten dituzte. Batetik, gizonek 
55 urte bete arte dituzte lan maila eta soldata igotzeko aukerak; emakumeek, 
berriz, 49 urtera arte bakarrik. Eta, bestetik, gehieneko errenta maila posiblean 
ere 10.000 eurotik gorako soldata arrakala mantentzen da. 

Errenta ekonomikoaren arloko aldeak, soldata arrakalak erakusteaz gain, 
pobrezia feminizatuta dagoela esatea ahalbidetzen digu; batez ere adineko 
emakumeen kasuan dago feminizatuta. Emakume askori, etxetik kanpo lan 
egin ez dutenez, alarguntzean pentsioa ia erdira murriztearekin lotu ohi dugu 
pobrezia hori, eta auzi horrek islatzen du familiaren esparruko zaintza lanei ez 
zaiela baliorik ematen. Euskadin, egoera hori Diru Sarrerak Bermatzeko Errentan 
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7. grafikoa. Erretiro pentsioaren bilakaera, sexuaren arabera. Euskadi, 2005-2020 

Iturria: Geuk egina, Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioaren datuetan oinarrituta. 2005-2020

(DSBE) alarguntza pentsioaren osagarri bat sartuz konpentsatzeko ahalegina 
egin zen. 2022ko azaroan, 12.638 pertsonak eskatu zuten pentsioaren 
osagarria, eta % 63,5ek 65 urte baino gehiago zituen (Lanbide, 2022). 

Hala ere, duela urte askotatik emakume gehienak lan merkatuan sartzen 
dira, beraz, askok erretirora iristean kotizaziopeko pentsioa kobratu dezakete. 
Euskadiko erretiro pentsioak aztertuz gero, genero desberdinkeriaren beste 
adierazle kezkagarri bat agertzen da; izan ere, gizonek jasotzen duten batez 
besteko diru kopurua (1.679,1 euro) emakumeek jasotzen duten batez besteko 
kopuruaren (1.026 euro) ia bikoitza da, 2020ko abenduko datuen arabera. Egia 
da 2005 eta 2020 artean pentsioak etengabe handitu direla, baina emakumeek 
jasotzen duten pentsioaren eta gizonek jasotzen dutenaren arteko aldea handitu 
egin da; 2005ean 511,5 eurokoa izatetik 2020an 653,1ekoa izatera pasatu da 
(7. grafikoa). 

Euskadin, emakumea eta adinekoa izanez gero, pobrea eta baztertua izateko 
arrisku handiagoa dago. Euskadin DSBEa jasotzen dutenen artean, % 58,3 
emakumeak dira, eta 65 urtetik gorako emakumeak dira gizarteratzeko errenta 
horren hartzaile nagusiak; izan ere, kopuru osoaren % 20,2 dira (Emakunde, 
2021, 98. or.). Egoera zibila da desberdinkeria egoera larriagotzen duen beste 
aldagaietako bat. DSBEaren guraso bakarrentzako osagarria eskatzen dutenen 
% 95 emakumeak dira. Hain zuzen ere, pobrezia eta bazterkeria arrisku handiena 
duten familiak honako hauek dira: seme-alabak beren ardurapean dituzten 
guraso bakarreko familiak (emakume bat familiaburu dutenak), bakarrik bizi 
diren adineko emakumeak eta familia ugariak.
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Ikusten dugunez, adinak eta egoera zibilak emakumeek bizi duten 
desberdinkeria mailan eragiten dute. Emakumeen eta gizonen artean ez ezik, 
emakumeen artean ere aldeak eragiten dituen beste faktoreetako bat ikasketa 
maila da. Emakundek azpimarratu duenez (2021, 80-90 or.), goi mailako 
unibertsitate ikasketak egin dituzten emakumeek dituzte errenta pertsonal 
altuenak: 2019an, doktoretza eta graduondoko mailak zituzten emakumeek 
zuten errenta handiena (33.447 €) ikasketa arloari zegokionez (gizonen aldeko 
soldata arrakala 6.176 €-koa zen). Ikasketa mailaren arabera, bi joera ikusten 
dira: zenbat eta ikasketa maila handiagoa izan, orduan eta errenta pertsonal 
handiagoa dutela; eta, emakumeen eta gizonen arteko soldata arrakala ikasketa 
maila guztietan gertatzen dela. 

Jatorria da genero desberdinkeriaren eragina larriagotu dezakeen beste 
aldagaietako bat. Ikuspegiren arabera (2022), 2022ko urtarrilaren 1ean, 
Euskadin 253.038 atzerritar zeuden erroldatuta, hau da, EAEko biztanle 
guztien %  11,5, eta horietatik %  52,3 emakumeak ziren. Atzerritarren %  52 
Latinoamerikatik datoz eta %  14,5 Magrebetik. Latinoamerikako migratzaile 
guztien %  60,9 emakumeak dira; magrebtar migratzaileen artean %  37,3. 
Ikuspegiren arabera, Euskadiko migratzailearen profila honako hau da: 
emakumea, latinoamerikarra eta adinekoak eta mendekoak zaintzen jarduten du. 
Emakume migratzaileek beren egoera legeztatzeko eta tituluak homologatzeko 
arazoak dituzte, zaintza lanak egin ohi dituzte, oso baldintza prekarioetan 
eta aitorpen gutxirekin, eta horrek ahultasun egoerak sortzen ditu, emakume 
migratzaileek berek Gobernuaren eta Lanbideren ordezkaritzen aurrean behin 
baino gehiagotan salatu duten bezala. 

Batzuetan, jatorria beste gaitz batzuen eragilea ere badela pentsatu ohi dugu, 
adibidez: emakumeen aurkako indarkeriarena. Baina datuek gogorarazten 
digute indarkeria matxista emakume izateagatik jasaten dutela emakumeek, 
ez atzerritarrak eta beste erlijio edo kultura batekoak izateagatik. 8. grafikoak 
erakusten digunez, biktima gehienak bertako emakumeak dira, aztertutako 
indarkeria kasu guztietan: bikotekidearen edo bikotekide ohiaren indarkeria, 
sexu indarkeria, familia barruko indarkeria. 
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Egia da, halaber, emakume atzerritarrak indarkeria matxistaren biktimen 
gehiengoa izan ez arren, indarkeria matxistaren biktima diren emakume 
atzerritarren ehunekoa Euskadiko emakume migratzaileen ehunekoa baino 
dezente handiagoa dela. Ondorioz, datuen azterketa zehatz bat egin behar 
dugu, eta, batez ere, modu espezializatuan esku hartu, indarkeriaren kausei 
erantzuteko, eta, ororen gainetik, biktima horien premia eta eskaerei erantzun 
ahal izateko. 

Ondorioak
Genero berdintasuna, gizarte ongizatea eta giza garapena neurtzen dituzten 
indizeek, denek, Eskandinaviako herrialdeak kokatzen dituzte rankingetako 
lehen postuetan. Islandia, Finlandia, Norvegia, Suedia eta Danimarka sailkapen 
horien buruan daude. Beraz, haien eredu politiko eta sozioekonomikoak genero 
berdintasun handiagoa lortzean duen eraginari buruz hausnartu beharko 
genuke. Zalantzarik gabe, unibertsaltasunaren printzipioan oinarritutako 
eta konfiantzaren eta partaidetzaren balioen gainean eraikitako ongizate 
estatu bat izateak ekarpen handia egiten dio emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunari.

Ezinbestekoa da arlo publikoa, demokrazia, birdefinitzea, emakumeek tradizioz 
egin izan dituzten jarduerak barne hartu eta haiei balioa eman ahal izateko. 
Indarkeria matxista agora publikora eramateko eta saihestu, arreta eman eta 
babesteko legeak egin eta bitartekoak sortzeko gai izan garen bezala, zaintza 
lanak arlo publikora eraman, balioztatu eta emakumeen eta gizonen arteko 

8. grafikoa. Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimak, jaiolekuaren arabera (biktimen %-a). 
EAE 2020

Iturria: Geuk egina, Emakunderen datuetan oinarrituta. 2021

50,8

46,9

60,8

55,6

12,1

10,1

19,2

8,6

36,9

42,9

19,7

33,7

Guztira

Bikotekidea/bikotekide ohia

Familia barrukoa

Sexu indarkeria

Atzerria Beste autonomia erkidego batzuk EAE



Genero desberdinkeria nazioartekoa da, baina ez naturala: kultura vs. Natura  199

ardurakidetasuna sustatzeko gai izan behar dugu, merkatua, komunitatea eta 
hirugarren sektorea tartean sartuz eta azken ardura sektore publikoaren esku 
utziz. Horrek eremu publikoa birdefinitzea ahalbidetuko digu (Pateman, 1988), 
eta zaintza herritarren eskubide gisa (“herritartasuna”) aitortzeko pausoak 
ematea, erabat gauzatzeko baldintzak sortzen joateko. 

Berdintasunaren arloko lorpenak ezegonkorrak izan ohi dira, lurzoru labainkorra 
izaten dute. Hala, eztabaida bat itxita dagoela eta eskubide bat aitortuta 
dagoela ematen duenean, mugimendu feministak eragindako aldaketekiko 
erreakzioa, askotan, bortitza da, gainditutako eztabaidak berriro irekitzen 
dira eta lortutako adostasunak apurtzen. Susan Faludik (2006) “emakumeen 
aurkako gerra deklaratu gabea” deitu zion horri. Edozein aurrerapen egiteak 
aldaketa bat dakar, eta aldaketek erresistentziak eragiten dituzte interpelatuta 
eta auzitan jarria sentitzen den gizarte, harreman, familia, politika eta ekonomia 
ereduaren aldetik. Duela gutxi, Espainian, eskuin muturrak indarkeria matxista 
ukatzea ekarri du, baita berdintasun politikak egitea eta politika publikoan 
ikuspegi feminista izatea zalantzan jartzea ere. Arriskurik handiena diskurtso 
horiek orokortzea da. Pippa Norris politologo iparramerikarrak “oniritzi 
eremu” deitu dio horri eta muturreko diskurtsoek, beste aukera moderatuago 
eta demokratikoago batzuen zentsura edo erantzunik jasotzen ez dutela eta, 
gizartean orokortzen direnean gertatzen da. 

Dena den, gizarte aldaketak generoaren behar praktikoen edo generoaren 
interes estrategikoen ondorio izan daitezke, Maxime Molyneux-ek (1985) 
egindako bereizketari jarraituz. Caroline Moser-en ustez (1989), plangintzaren 
ikuspegitik, interesak “lehentasunezko kezka” gisa defini daitezke; beharrak, 
berriz, “kezka horiek asetzeko bitarteko” gisa. Behar praktikoak honela 
definitzen dira: emakumeek lanaren generoaren araberako banaketaren 
ondorioz esleitu zaizkien rolak betetzeko duten interesetik eratorritakoak. 
Eta horiek asetzeko politiken helburuak honako hauek dira: emakumeen eta 
haien familien bizi baldintza materialak hobetzea, etxebizitza, ur, elikadura, 
seme-alaben hezkuntza eta osasuna, diru sarreren sorrera eta komunitatearen 
esparruko oinarrizko zerbitzuak eskuratzeari dagokienez (Murgialday, 2000). 
Interes estrategikoei erantzuten dieten aldaketek erreakzio handiagoa sortuko 
dute; izan ere, genero desberdinkeriak betikotzen dituen eredua, lanaren 
sexuaren araberako banaketan oinarritua, zalantzan jartzen dutenak dira. 

Nahiz eta hainbat erresistentzia eta zailtasuni aurre egin behar izan, 
berdintasunaren arloan aurrera egin beharra dago. Genero ikuspegi 
intersekzional batetik egin behar dugu, emakumeei buruz pluralean hitz 
egin eta ahultasun egoera askotariko eta konplexuak ikusarazi ahal izateko. 
Adinak, jatorriak, gizarte klaseak, sexu orientazioak, dibertsitate funtzionalak, 
erlijioak, hizkuntzak, eta abar emakumeen bizitzan eragina dute eta genero 
desberdinkeria sufritzeko modu desberdinak sortzen dituzte. Ikerketak, politika 
publikoak eta gizarte mobilizazioak aniztasun horretaz jabetu behar dute. 
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LGTBI kolektiboa eta 
desparekotasuna
Nola interpretatu LGTB+ problematikari buruzko 
datuak, agidanez esaten dutenaz haratago

Jokin Azpiazu Carballo 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Hitzaurrea
2022ko ekainean Neurtu 2021: EAEko aniztasunari buruzko barometroa. Sexu- 
eta genero-aniztasunarekiko pertzepzioak eta jarrerak (Ikuspegi, 2022) txostena 
argitaratu zen. Aurreko urtean zehar, Ikuspegiko ikertzaileek denbora eta 
ahaleginak eman dituzte izen bereko inkestatik lortutako datuak aztertzen, 
txostena egiteko eta horri buruzko ondorioak ateratzeko. Jose Antonio Langarita 
eta biok laguntzaile gisa hartzen dugu parte proiektuan, proposatutako 
datuak eta analisiak interpretatzea eta horien begiradak ematea izanik gure 
eginkizun nagusiak. Prozesuan zehar hainbat zalantza eta arazo sortu ziren, eta 
txostenaren izaera kontuan izanik, koadernoren batean idatzita utzi genituen 
arazo eta zalantza horiek, edo argitalpenaren oin-ohar gisa sartu genituen. 
Argitalpen monografiko hau aprobetxatu nahi nuke eztabaida haietako 
batzuetan sakontzen saiatzeko eta, bide batez, sexu- eta genero-aniztasunaz 
eta horren pertzepzio sozialaz haratago doazen gogoeta batzuk proposatzeko, 
hura neurtzen saiatzen garen modua ere sartze aldera. Espero dut, halaber, 
kezkatzen gaituzten hainbat fenomeno analizatzeko baliatu nahi ditugun 
neurketa kuantitatiboei buruz hausnartzeko ere balio izatea.
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Artikuluaren hasieran, gogoeta kontzeptualagoa egiten dugu, esparru gisa 
balio dezan, arauz kanpoko sexualitateen eta genero-identitateen gaia nola 
pentsatzen dugun azaltzeko. Nahiz eta ez dudan nahi testu hau hitzaldi teoriko 
hutsa izatea, uste dut komenigarria dela segundo batez gelditzea fenomenoaz 
nola pentsatzen dugun pentsatzeko; izan ere, zalantzarik gabe, horrek eragina 
du fenomenoa aurkezten, bilatzen eta neurtzen dugun moduan. Behin esparru 
hori ezarrita dagoela, txostenetik bertatik atera daitezkeen ondorioetako 
batzuk kontuan hartzen saiatuko naiz, eta, hain zuzen ere, datu horiek gure 
interpretazioetan ez huts egiteko eta nahi ez ditugun ondorioak ez ateratzeko 
beharrezkoak diren konplexutasun eta sakontasunarekin interpretatu behar 
direla azpimarratuko dut. Beraz, aztertutako datuetatik atera daitezkeen 
ondorio nagusiak aipatzeaz haraindi, datuak interpretatzeko eta ondorioak 
ateratzeko prozesua bera nabarmenduko dut. Txostenaren izaera eta estilo 
narratiboak, non datuak interpretazioetan sartu gabe deskribatzen diren, eremu 
emankor bat uzten du, bertan barneratzea ahalbidetzen duena. Datuak hutsik 
daude beti, dagokien testuinguruan interpretatu behar dira, zentzuren bat izan 
dezaten, eta datuak ekoizteko ingurunearen begirada teorikoa eta behaketa 
arretatsua baliteke lagungarriak izatea zeregin horretan. Orokorragoak diren 
gogoeta batzuekin amaituko dut kapitulua.

LGTBfobia ulertzeko esparru txiki bat
Aztertu nahi ditugun fenomenoak zer ulermen-esparrutan kokatzen ditugun 
hausnartuz hasi nahi nuke, hala nola sexu- eta genero-aniztasuna eta aniztasun 
horrek sortzen dituen fobiak. Indarkeria eta homofobiaren, lesbofobiaren, 
bifobiaren eta transfobiaren (aurrerantzean, LGTBfobia) beste adierazpen 
batzuk ulertzen saiatzeko, lehenik eta behin, horiek nola izendatzen ditugun 
–eta, prozesu horretan, nola pentsatzen ditugun– planteatu behar dugu. Ez da 
kasualitatea “-fobia” atzizkia hitz horietan guztietan sartu izana eta atzizkia jada 
baduten hitzen zerrendan gehitzen dira: aporofobia, xenofobia, gizenfobia eta 
abar. «Fobia» hitzaren erabilerak (grezierazko fobosetik dator eta «beldurra» 
esan nahi du) eremu berezi batean kokatzen gaitu. Alde batetik, beldurra 
batzuetan fenomeno kolektiboa dela jakin arren, indibiduala izango balitz 
bezala pentsatzeko joera dugu. Bestetik, nola banaka hala taldeka, fobiaren 
ideiak jarrera-arazo batera garamatza: desberdinak direnek pizten dien 
beldurraz izututa, deseroso jartzen edo beldurra sortzen dien horren aurrean 
oldarkortasunez erreakzionatzen duten gizabanakoak edo pertsona  taldeak. 
Biak dira aztertzen ari garen fenomenoaren alderdi garrantzitsuak, baina ez 
dira nahikoak ulertu nahi badugu zer eragiten duen genero- eta sexualitate-
arauetara egokitzen ez diren pertsonen bizitzak gogorragoak izateak. Herritar 
arrunten intolerantzia-adierazpenek mina eragin dezaketen arren, ez dira 
arazoaren elementu bakarra, ezta, sarritan, erabakigarriena ere.
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Egiturazko arazoak
Asko idatzi izan da egiturazkotzat jotzen diren zapalkuntzen ideiaz, baina 
sarritan nahastu izan dugu egiturazkotasuna unibertsaltasunarekin edo 
nonahikotasunarekin. Adibidez, homofobia egiturazko arazoa dela baieztatzen 
dugunean, ez dugu esan nahi soilik pertsona guztiok homofobia gure 
bizitzako uneren batean esperimentatzen dugula, horretaz haraindi baitoa 
gaia, eta horretarako, ezbairik gabe, garrantzitsua da partikulartasunetik 
unibertsaltasunera igarotzea: homosexualok gure sexu-orientazioagatik 
homofobia jasaten dugula esan beharrean (nahiz eta hori egia izan, zalantzarik 
gabe), egokiagoa da baieztatzea homofobia pertsona guztiekin funtzionatzen 
duen mekanismo bat dela, haien orientazioa edozein dela ere. Adibidez, 
marikoi, marimutil eta nola helduek hala adin berekoek halako hitzak 
erabiltzen dituztenean haurtxoekin edo gazteekin hitz egiteko, normalean 
ezin dute aldez aurretik jakin iraina jasotzen duten pertsonak benetan gay 
edo lesbianak direnik, edo beren genero berean sozializatutako pertsonak 
desiratzen ote dituztenik. Gehienetan, iraina jasotzen dute genero-aginduak 
ez betetzeagatik (gizontasuna edo emakumetasuna, kasuaren arabera) edo, 
besterik gabe, prebentzioz: sistemak ez dio inori uzten arauak hausten, nahiz 
eta biktima oraindik ez ari, de facto, arauak hausten.

Horrela, txikiek eta hain txikiak ez garenok ikasten dugu zer ez den sozialki 
desiragarria eta zigorra jasoko dugula desiragarritasun horren muga 
gurutzatzen badugu. Mekanismo horrek desio homosexualak sentitzen 
dituztenentzat balio du, halako desioak erreprimitzera bultzatzen dituelako, 
baina horientzat ez ezik, sentitzen ez dituztenekin ere funtzionatzen du, ez 
esploratzera bultzatzen dituelako, eta gauza bera esan liteke transfobiari 
buruz (Missé, 2013, 2018); izan ere, transfobiak, trantsitatu edo generoa 
jaiotzean esleitu zitzaienaz bestela bizi nahi duten pertsonak zapaltzeko 
mekanismo bat emateaz gain, mehatxu gisa balio du pertsona guztiek ondo 
barneratu dezaten genero-arauak errespetatzea garrantzitsua dela, alde 
batera utzita pertsonek arau horiek urratu nahi ote dituzten edo horretarako 
premia sentitzen ote duten. Beraz, bi ondorio ateratzen ditugu: lehenik, 
heterosexualitatearen arauaren mekanismoak ez ditu subjektu jakin batzuk 
bakarrik zuzentzen; bigarrenik, sexualitatea eta generoa egitura-analisiaren 
ikuspegitik lotuta daude.

Pentsa dezagun, beraz, egiturazkotasunari lotutako ideia garrantzitsu bat 
honako hau dela: zerbait egiturazkoa dela esaten dugunean (aztertzen ari 
garen kasuan, LGTBfobia), esan nahi dugu mundu guztiari eragiten diola, 
nahiz eta pertsona batzuengan beste batzuengan baino eragin negatiboagoa 
edo estigmatizagarriagoa izan. Azken ñabardura hori garrantzitsua da, jakina, 
egiturazko zapalkuntza horren ondorioak zuzenean edo zeharka pairatzen 
dituzten pertsona taldeak seinalatzeko eta laguntza- eta erreparazio-politikak 
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planteatzeko, besteak beste1. Alabaina, egiturazkotasuna unibertsaltasunetik 
haratago eraman beharko genuke: zerbait egiturazkoa dela esaten dugu 
mundu guztiari eragiten dion elementu horrek antolaketa sozialaren funtzioak 
betetzen dituenean eta beste egitura batzuekin lotzen denean, baina 
garrantzitsua da adieraztea, nolanahi ere, lotura horiek konplexuak direla eta 
funtzionaltasunaren ideia sinplea gainditzen dutela, azalpen estrukturalista 
batzuetan irakurri ohi duguna (Weeks, 2018). Haatik, garrantzitsua iruditzen 
zait ideia hori berreskuratzea.

Haatik, zaila da adieraztea zenbat modutan lotzen den LGTBfobia beste gizarte-
egitura batzuekin: alde batetik, arestian adierazi dugun bezala, harremana 
korapilatsua delako, eta bestetik, LGTBfobia deritzonaren barruan zapalkuntza-
fenomeno eta -modu ugari daudelako, hainbat egiturarekin erlazionatuta 
daudenak, (batzuk generoarekin; beste batzuk, herritartasun-estatusarekin; eta 
beste batzuk, azkenik, ekonomiaren gizarte-antolamenduarekin); bestela esanda, 
sarritan LGTBfobiaz fenomeno gisa hitz egiten dugun arren, fenomenoaren 
egiturazko inplikazioak aztertu nahi baditugu ezinbestean xehatu behar dugu 
fenomenoa bera.

Nolabait, azken hamarkadotan LGTBfobiari heltzeko ikuspegi nagusiak bi izan 
dira. Lehenik, ikuspegi etikoa –edo moralista– dugu, zeinaren efektu nagusia 
fenomenoaren psikologizazioa baita, homofobia pertsona homofoboen desira 
erreprimituaren ondorioa delako ideia orokorraren medioz; LGTBfobiaren 
indibidualizazio horren arabera, fenomenoa tolerantzia-kontua da, eta pertsona 
batzuk ez dira gai tolerantzia hori usatzeko. Wendy Brownek (2008) adierazten 
duen bezala, indibidualizazio horrek bi eragin ditu: alde batetik, LGTBfobia 
norbanakoaren nolakotasuntzat hartzen da; eta bestetik, komunitate osoak 
seinalatzeko balio du. LGTBfobiaren ikuspegi indibidualistan, pertsona batzuek, 
indibidualki, beldurra diote sexu- eta genero-desberdintasunari, eta, aldi 
berean, komunitate oso batzuk, definizioz, naturaz edo kulturaz, LGTBfoboak 
dira. Gure gizartean hein handienez LGTBfobotzat jotzen direnak, zalantzarik 
gabe, musulmanak (edo mendebaldeko pertsonok komunitate musulmantzat 
jotzen dugunak) eta latinoamerikarrak dira2.

Elementu indibidualizatzaile horrek lotura estua du LGTBfobiaren aurkako poli-  
ti  kak zuzenbide- eta herritartasun-ardatzarekin eratzen direneko moduarekin. 

1 Testu honetan ez dut eztabaidatuko, begi-bistako arrazoiengatik, zein norabide hartu behar 
duten politika horiek, alegia, biktimizatzearen eta zigorrak ezartzearen eremuan kokatu behar 
ote diren edo, aitzitik, gizartearen gehiengoan eragina izango duen errekonozimenduaren, 
babesaren eta erreparazioaren bidea hartu behar ote duten. Esaldia adierazi dudan moduan, 
bigarren paradigma honetan gehiago kokatzen naizela sumatzen da, baina onartzen dut eztabaida 
konplexua dela eta artikulu honen helburuak gainditzen dituela. Generoaren eta sexualitatearen 
inguruan zigorrak ezartzearen arazoari buruzko hainbat argudio interesgarri hemen daude kontsul-
tagai: (Serra et al., 2021).

2 Kapitulu honetan bertan homonazionalismoa jorratzean gai horri buruz berriz mintzatuko naiz.
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Dean Spadek (2015) adierazten duen bezala3, LGTBfobiak herritartasun 
politikoa baztertzeko prozesua dakarrelako ideia, aktibismoaren eta bolunta-
riotzaren alorreko talde askoren politiketan ez ezik, estatuek gai horretan esku 
hartzeko hartu dituzten ikuspegietan ere izan da funtsezkoa. Horrela, bada, 
herritartasunaren izaera sinbolikoak zentraltasuna hartu du, eta aitorpen 
ofizialeko politikak ekarri ditu berekin, hala nola «herritar guztiek dute ...ko 
eskubidea, edozein dela ere haien ...». Soilik azken urteotan eta oso kasu 
gutxitan, gainera, egin dute estatuek LGTB+ pertsonen bizitzaren alderdi 
administratiboari eragiten dioten neurrien alde; hala, kolektibo horretako 
pertsonen eguneroko bizitzari zuzenean ukitzen dieten zenbait oztopo gainditu 
ziren, hala nola dokumentu bat berritzea, ikastetxeetan matrikulatzea edo 
edozein zerbitzuri dagozkion tasak ordaintzea. Nolabait, herritartasunaren 
ikuspegi abstraktuak LGTB+ pertsonen eta gure bizitzaren ikuspegia ere 
abstraktua izatea ekarri du berekin.

Zenbait egilek, hala nola Holly Lewisek (2016), nabarmendu dute LGTBfobiaren 
lotu izan diren gaien artean arazo ekonomikoa izan dela gutxien aipatuena. 
Hala, eta feminismo sozialista eta marxistaren ideietan funtsatuta, egile 
horrek eta beste batzuek (S. Lewis, 2022) adierazi dute genero-identitatea 
eta sexualitatea zuzenean lotzen direla familiaren egiturarekin, ugalketa 
–edo erreprodukzio– kapitalistaren moduan hainbat funtzio betetzea izanik 
horren jomuga. Alde batetik, lanaren banaketa orokorra arautzen duen egitura 
da familia, eta egitura horretan, emakumeak arduratzen dira, batez ere, 
errepredukzio edo ugalketa sozialaz (erditzea, zaintzea, elikatzea, garbitzea, 
arreta ematea, emozionalki eustea eta abar), eta gizonei esleitzen zaie, berriz, 
erreprodukzio edo ugalketa ekonomikorako eta hirugarrenentzako gainbalioa 
sortzeko zeregina (Pérez Orozco, 2017). Jakina da konfigurazio hori aldatzen 
ari dela ekonomia kapitalista jada galtzen ari den heinean gizonaren zeregin 
horretan (mantenua lortzea eta familiarentzako soldata irabaztea) funtsatutako 
eredu hari eusteko gaitasuna, eta bultzatu egiten du, batetik, enplegu-sektore 
zabalen feminizazioa eta, bestetik, merkatuak aldez aurretik monetizatu gabeko 
zeregin asko xurgatzea (Federici, 2017). Alabaina, ekonomiaren azterketa 
feministatik abiatuta, oinarrizko ideiak bere horretan jarraitzen du: kapitalismo 
modernoaren –eta are gaur egungoaren– gainbalio monetarioaren eredua 
mantentzea ezinezkoa izango litzateke gaur egun emakumeek masiboki egiten 
duten ugalketa sozialaren ordaindu gabeko lanagatik ez balitz.

Gainera, egoera aztertzen jarraitzen badugu, ikusten dugu ezinezkoa dela 
egoeraren azterketa osoa egitea Afrikan, Asian eta Latinoamerikan eta abarretan 
etengabe jazotzen ari den desjabetze-prozesuei erreparatu gabe (Segato, 2007; 
Sztulwark, 2019): kapitalismoa, berez, arraza-sistema bat da (Kundnani, 2022), 

3 Dean Spaderen azterlana AEBetako esparru juridikora mugatuta dagoen arren, eta kontuan izanik 
Espainiako sistema juridikoarekin alderatuta oso desberdina dela AEBetakoa, nire ustez, ideia asko 
har ditzakegu hartatik.
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eta testu honetan aztergai dugun mailan, nahitaez adierazi behar dugu ugalketa 
soziala eta haren formetako mutazioak, neurri handi batean, migratzaileen eta 
pertsona arrazializatuen pertsonen mende daudela.

Hori guztia kontuan izanik, zera argudiatu dezaket, familia –eta ez, ordea, 
gizabanakoa, teoria liberalek aurkezten duten bezala–, kapitalismoaren 
oinarrizko unitate ekonomikoa dela eta hainbat arrazoirengatik dela hori 
horrela: lehenik eta behin, ugalketa soziala ikusezina eta ordaindu gabea 
izateko beharrezkoa den eredua sortzen eta birsortzen duelako; bigarrenik, 
berehalako kondizio ekonomikoen negoziazioaren bidez kapitalismoaren 
erasoak bere gain hartzen dituelako, kapitalismoaren hedapen- eta krisi-zikloak 
gero eta bizkorragoak direla kontuan izanik, edo bestela esanda, ekonomiaren 
eta zainketen birretxekotzea deritzon hori gertatzen da (Comas-d’Argemir eta 
Bofill-Poch, 2021); hirugarrenik, estatuek, bereziki pentsamendu katolikoan 
eta natalistan oinarritzen direnek –hala nola Espainiakoak– laguntzen, 
dirulaguntzen edo diru-bilketen bidez zuzentzen direlako sistema ekonomikoak 
sortzen dituen desparekotasunak eta desorekak kudeatu behar dituztenean; 
eta laugarrenik, ugaltzeko gai den egitura bat delako, aldakuntzekin bada ere 
(horren ildotik, funtsezkoak dira familiaren ondarearen eta herentziaren bidez 
kapitalak transmititzeko dituen funtzioak), ugalketa kulturalerako gaitasuna 
alde batera utzi gabe. Familiak, beraz, gizartea antolatzeko modu izateari uzten 
dio, besteak beste, eta produkzio-eredu kapitalistak existitzen jarraitzeko behar 
eta sustatzen duen gizarte-antolamenduaren modu bihurtzen da (Cooper, 
2022). Testuinguru horretan ulertu behar dira LGTB+ pertsonek genero- eta 
sexualitate-ordenari egiten dizkioten urraketak, bai eta estatuko aparatuek 
egiten dituzten saiakerak ere kolektibo horretako pertsonak existitzen diren 
mekanismo juridikoetan sartzeko, berdintasunezko ezkontzaren edo ugalketa 
ez-biologikoko moduen erregulazioaren bidez, baldin eta maila juridikoan 
lehendik zeudenekin parekatzen badira. Ikuspegi horri jarraikiz, gustuen, 
desioen edo generoa gorpuzteko moduen aniztasuna berez ez da arazo bat. 
Jakina, arazoaren zati hori, kulturaltzat har genezakeena, badago eta hor dago, 
baina argazkiaren zati bat baino ez da, eta aipatutako gogoetekin osatu egin 
behar dugu zati hori, generoaren, sexualitatearen eta familia-kidetasunaren 
ordena sistema ekonomikorako erabilgarria izateari buruzko gogoetekin, 
hain justu4.

4 Oso zaila eta luzea izango litzateke gizarte-zientzietan kultura eta ekonomia nola hierarkizatzen 
diren eta bi motatako analisi horiek nola konbina ote daitezkeen eztabaidatzen hastea. Ziurrenik, 
eztabaidarako sarrera interesgarri bat Nancy Fraser eta Judith Butlerren arteko elkarrizketa izango 
litzateke (2017), artikuluen truke gisakoa, LGTB+ problematika kulturala ala ekonomikoa izateari 
buruz. Fraserren jarrera materialistagoa da, eta haren azterketa, aberatsa izanik ere, zalantzan 
jartzen du Butlerrek, duda egiten baitu kulturaren eta materialtasunaren arteko bereizketaren 
gainean. Bi egileek ideia interesgarriak ematen dituzte eta, nire ustez, eztabaidarako irtenbide 
sinple bat aurkitzea zaila dela konturatzen dira. Zailtasun hori bereziki interesgarria da soziologiaren 
ikuspegitik, arazo baten alderdiak identifikatzea, oinarrizko zeregina izanik ere, ahaztu egiten 
baitugu askotan.
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LGTB+ kolektiboaren normalizazioak, 
inklusioak eta bilakaerak
Testuinguru horren medioz uler dezakegu, halaber, nola eratu diren LGTB+ 
mugimenduen aldarrikapenak eta zein izan diren horien bilakaerak. Ezinezkoa 
da ulertzea nola eta zergatik onartu diren aldarrikapen jakin batzuk, luzaroan 
ahalegin handiak egin ondoren, baina beste batzuk, alderantziz, hasiera-
hasieratik alde batera utzi edo baztertu egin diren. Horren ildotik, adibidez, 
aipatu behar da familia-ereduei eta sistema ekonomiko kapitalistei kritika 
zorrotza egitea ohikoa baino askoz gehiago izan zirela: izan ere, mugimendu 
askoren muina izan zen halako kritika, garai hartan gay askapenaren 
mugimendua esaten zitzaionaren oinarria, hain justu (Subrat, 2019).

LGTB+ kolektiboaren aldarrikapen batzuk integratzeko prozesu hori5 homo-
normatibitate gisa kontzeptualizatu izan da (Duggan, 2003). Ideia subjektibitate 
eta talde jakin batzuk sexu- eta genero-arauen sisteman errazago integratzeko 
moduari dagokio, heterosexualitatearen funtsezko egitura batzuen parte 
izatearen bitartez. Ezkontza eta familia normatiboen sorrera (bi guraso eta 
haurrak) erraz ulertzeko moduko adibideak dira agian, baina ez dira, halere, 
bakarrak. Onarpen-maila handiagoa lortu dute klase ertainaren gaitasun 
ekonomikoa errazen erreproduzitu duten gizataldeek, kontuan izanik gizarte-
hobekuntzarako asmo ororen neurri bihurtu dela gaitasun ekonomikoa 
(W. Brown, 2008). Horren ordaina zera izan da, ahalmen subertsibo batzuk 
neutralizatu egin behar izan zituzten talde horiek euren aldarrikapen eta 
jardunbideetan, oraindik normaltasunera iritsi ez baziren ere. 70eko eta 80ko 
hamarkadetako gayen kolektibitateak antolatzeko moduak, edo 80ko eta 
90eko hamarkadetan GIBaren krisiari laguntza-eredu ez-familiaristen bidez 
aurre egiteko moduak (Llamas, 1995) izan daitezke pertsona guztiek baliatu 
zitzaketen baina gay eta lesbianek «benetako» familiak eratzeko ahalmena 
hartuz joan ziren heinean ahuldu ziren gizarte-antolaketarako moduen adibide.

Alabaina, prozesu horiek oso korapilatsuak dira. Aldarrikapen homogeneizatzaile 
horiei esker iraun dute bizirik, kasu askotan, LGTB+ populazioen barnean 
marjinatu izan diren zenbait subjektu. Langile-klaseko lesbianen kasua halakoa 
da; izan ere, ezkontzeko eskubidea ematearekin batera, amatasunagatiko 
lanaldi-murrizketak edo, adibidez, haur-zaintzaileak kontratatzeko beharrezko 
kapitala ez dagoenean funts-funtsezkoak diren beste neurri batzuk baliatzeko 

5 LGTB+ kolektiboaz ari naiz hemen, ondo baitakit ezin dela sigla horiek unitatetzat jo, ezta 
«kolektibo» gisa ere, zentzu hertsian. Argudioarekin ez luzatzeko, ez naiz sartuko LGTB+ pertsonen 
bizi-baldintza anitzei eta horiek aldarrikapenetan duten presentziari buruzko eztabaidan, ezta edo 
LGTB+ kolektibo edo populazio deritzogun horri intersekzionaltasunez aztertu beharrean ere.
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eskubideak ere onartu egin zaizkie. Hau da, LGTB+ bizitzak normalizatzeko 
prozesuak aipatzeak eta horiek familia-eredu normatiboarekin parekatzeak ez 
du esan nahi komunitate horien berezko gaitasun transgresorea loriatzen denik. 
Kasu askotan, normatibitateari ez jarraitzea zenbait pertsonak baino ez duten 
pribilegio bat da. Beraz, prozesu korapilatsu bati buruz ari garenez, arretaz 
eta zuhurtzia handiz aztertu behar dugu, hain zuzen ere, gizarte-bizitzaren 
alderdi bakoitzean dituen ondorioak behatu nahi baditugu (G. Brown, 2009; 
H. Lewis, 2016).

Homonazionalismoaren ertzetatik oinez
Neurtu 2021etik ateratako datuak berrikusteko prozesuan, homonazionalis-
moaren ideia proposatu nuen, hurrengo atalean aipatuko ditudan datuetako 
zenbaitzuetara hobeki hurbiltzeko modu gisa. Oraingoz, gairako hurbilketa 
teorikoa egiten saiatuko naiz.

Jasbir Puarrek (2017) sortu zuen «homonazionalismo» terminoa, nazioartean 
gertatzen den eta honako honetan datzan fenomeno bat adierazteko: 
estatuen eta gizarteen kalitate demokratikoa LGTB+ pertsonen eskubideen 
inguruan dituzten legedi eta jarrera sozialen arabera hasten da neurtzen. 
Halako jarrera eta eskubideek erreferentziatzat hartzen dute Ipar Globaleko 
herrialde boteretsuenetan eskubide horiek nola sortu eta aplikatu izan diren. 
Homonazionalismoak prozesu baten berri emateko jomuga du, eta prozesu 
horretan gorputz homosexuala nazioaren gorputz dei genezakeen horretan 
asimilatzen da. Familiaren izaera politikoa eta ekonomikoa –jada aipatu 
dudana– faktore garrantzitsuetako bat da ulertzeko nola eta zergatik pertsona 
homosexualak –ideologia familiaristaren arabera biologikoki ugaltzeko gai ez 
direnak–, nazioaren ugalketaren ideiatik kanpo geratu izan diren historikoki. 
Nazioei esleitu zaizkien ezaugarriak gurasoetatik seme-alabetara eskualdatzen 
direla kontuan izanik, normala da LGTB+ pertsonek nazioaren ordezkari izateko 
gaitasuna galtzea, eredu hori haustea baitakarte.

Dena den, normalizazio- eta integrazio-prozesu anbibalenteak hainbat 
ondorio izan ditu, hala nola LGTB+ pertsonak nazionalismo hegemonikoaren 
ideologien erreprodukzio edo ugalketaren leku sinbolikoetan sartu direla, 
desparekotasunez bada ere: armada, ordezkaritza politikorako guneak, Estatuko 
segurtasun-kidegoak, etab. Nazioak sexu- eta genero-aniztasuna asimilatzen 
du, baina prozesu hori ez da hor gelditzen, onartu berri den tolerantzia 
hori beste herrialde batzuen aurka baliatzen baita. Horrela, bada, LGTB+ 
pertsonei legez onartutako eskubideen ondorioz, kolore-mapak sortu dira, eta, 
herrialdeen tolerantziaren nazioarteko ranking moduko bat nabarmentzen da 
mapa horietan, non «besteak» marrazten hasten baitira, aniztasuna oraindik 
balio gorentzat asumitu ez duten herrialde «atzeratu» horiek, eta gaur egungo 
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ingurune geopolitiko neokolonial eta hagitz bortitzean, horrek baditu bere 
ondorioak. Beharbada, Israel da halako kasu paradigmatikoena: han, LGTB+ 
eskubideak modu interesatuan usatzen direla ikusten dugu, ikusarazteko 
Israel estatu aurreratua dela eta komunitate palestinarrak, berriz, aniztasuna 
errespetatzen ez duten barbaroak (Yosef, 2004). Baieztapen hori oso 
problematikoa da Israelek Palestinako lurralde okupatuetan gauzatzen dituen 
praktika militarrei erreparatzen badiegu. Izan ere, orientalismoaren forma 
berezi eta estrategiko bat da nolabait (Said, 1990), sexu- eta genero-aniztasuna 
ardatz hartzen dituena.

Alabaina, homonazionalismoaz hitz egiteko ez dugu zertan Israeleraino joan, 
Espainiako estatuak Marokorekin duen harremana eta Frantziako estatuak 
bere antzinako koloniekin duena ere horren erakusgai baitira. Agian Israelen 
kasuan bezain agerikoa ez bada ere, Frantziako eta Espainiako estatuetako 
zenbait sektorek LGTB+ auziaren erabilera interesatua egiten dute, eta horren 
ondorioz, bestea –barbaroa, mairua– alterizatu egiten da (Douhaibi eta 
Amazian, 2019). Horren ildotik, zera nabarmendu behar da, fenomeno globala 
izan arren, homonazionalismoak hainbat dimentsio espazial dituela. Zehazki, 
eta Paola Bacchettaren arabera (Bacchetta eta Haritaworn, 2016), gutxienez 
hiru daude: lehenik eta behin, estatuek –esaterako, eta arestian aipatu dugun 
bezala, Israelek6– ageriko asmoekin gauzatzen dute homonazionalismoa; 
bigarrena, berriz, gizarte bakoitzaren barruan gertatzen da, LGTBfobiaren 
aurrean erreakzio xenofoboak edo arrazistak (nola indibidualki, hala LGTB+ 
talde batzuen aldetik) eragiten dituzten inklusio- eta bazterketa-prozesuen 
bidez, talde arrazializatuei LGTBfobia egotziz; azken homonazionalismo mota 
nazioartekoa da, baina ez du zertan estatu-politika baten inguruan egituratu, 
hala gertatzen baita, esate baterako, garapenerako lankidetzak sexu- eta 
genero-aniztasuna bestetzat hartutako herrialdeetara –azken batean, Ipar 
Globaleko kolonia izandakoetara– «eramateko» baliatzen dituen moduekin 
(Kumar et al., 2018). Kategorizazio horri esker, homonazionalismoaren 
dimentsio espazialak ez ezik, haren prozesuetan inplikatutako eragileak ere 
askotarikoak direla agerian geratzen da.

Beraz, epigrafe hau hasierako ideiara itzuliz itxi nahi nuke: fenomenoak ulertzeko 
dugun moduak fenomenoak neurtzeko eta, beraz, interpretatzeko dugun 
gaitasuna mugatzen du. Hurrengo orrialdeetan, Neurtu 2021 azterlaneko datu 
batzuk interpretatzeko esparru hori baliatzen saiatuko naiz, honako premisa 
hauek kontuan hartuta: lehenik eta behin, LGTBfobia ez da gizabanakoei modu 

6 Fenomeno hau pinkwashing izenez (irudi-garbiketa arrosa) ezagutzen da nola maila popularrean 
hala LGTB+ taldeek Palestinan okupatutako lurraldeen eskubideen alde abiarazi izan dituzten 
kanpainetan. Edonola ere, garrantzitsua da aipatzea Puar eta Bacchetaren teorizazioetan 
homonazionalismoa ezin dela pinkwashingera mugatu, testuan aipatzen ditudan beste dimentsio 
edo alderdi batzuk ere jasotzen dituelako: pinkwashinga homonazionalismoaren formetako bat 
baino ez da eta, horrenbestez, homonazionalismo oro ez datza pinkwashing hutsean.
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psikologikoan egotz dakiekeen ezein jarrera indibidual, eta, horrenbestez, 
soziologia-alorretik pentsatu behar dugu; bigarrenik, LGTB+ pertsonek euskal 
gizartean pairatzen dituzten zailtasunak ez dira berdinak kolektibo osoan; 
hirugarrenik, zailtasun horiek –edo larrienak, behinik behin– ez dute zertan 
izan gure inguruneko pertsonen jarrerekin lotuta dauden horiek; laugarrenik, 
LGTB+ eskubideak aldarrikapen garrantzitsu izateaz haraindi doaz, politikan eta 
ekonomia-alorrean ikuspegi arrazistetatik erabil baitaitezke nola politikoki hala 
ekonomikoki baztertuta dauden baina estrategikoak diren taldeen alteritate-
izaera elikatzeko; eta, azkenik, bizitza sozialaren barnean kontuan hartu 
beharreko alderdi guzti-guztiak biltzen dituen konplexutasun batetik gauzatu 
behar dugu interpretazioetarako hurbilketa.

Neurtu 2021 LGTB+ begiradarekin 
interpretatzen
Zenbait ondorio atera ditzakegu Neurtu azterlana irakurrita, eta txostenak 
berak –ondo antolatuta eta idatzita dagoenak– ondorio horietan sakontzeko 
aukera ematen digunez, zenbait elementu hautatuko ditut, nire argudioak hiru 
norabidetan emate aldera: lehenik eta behin, emaitzek LGTB+ kolektiboaren 
barruan dauden desparekotasunak azaleratzen dituzte, baina beharrezkoa da 
bilatzen jarraitzea; bigarrenik, eskubideen eta diskriminazioaren diskurtso-
esparrua ulertzeko moduak erabakigarriak dira erantzun bat edo beste emateko; 
eta azkenik, LGTB+ pertsonekin toleranteak diren profil sozialak eta intoleranteak 
direnenak finkatzea zergatik den arazotsua azalduko dut. Hasi aurretik, argitu 
nahi nuke txostenean iruzkintzeko moduko askoz ere datu gehiago daudenez 
gero, txostena kontsultatzea gomendagarritzat jotzen dudala. Era berean, ez dut 
independente gisa proposatutako aldagai soziodemografikoetan oinarritutako 
azterketa zehatzik egingo, monografia honetako beste kapitulu batzuek gauza 
bera egingo dutela uste baitut.

Barne-arazoak:  
kategoriak zabalegiak direnean
Beste ezer baino lehen, aipatzekoa da alde nabariak daudela LGTB+ 
kolektiboaren barruko errealitateen onarpen- eta aintzatespen-mailetan, eta 
beraz, bereizketa egonkor samar bat ezar dezakegula taldeen artean. Alde 
batetik, gay, lesbiana edo bisexualen errealitatea dugu, eta bestetik, intersexual 



LGTBI kolektiboa eta desparekotasuna 213

eta transexualena7. Desberdintasun hori hainbat kasutan ikusten da txostenean 
zehar, eta horren adierazgarri gisa, nabarmengarriak dira datu hauek: EAEko 
biztanleen % 76,1ek lesbiana, gay edo bisexualak ezagutzen dituztela edo are 
halako adiskideak dituztela adierazi dute; aitzitik, %  23,4k eta %  7,2k baino 
ez dute esan pertsona transexual edo intersexualen bat ezagutzen dutela, 
hurrenez hurren.

Antzeko zerbait gertatu da erantzunetan, inkestatuei galdetu zaienean ea 
seme edo alabaren batek genero bereko norbaitekin harreman sentimentala 
izanez gero 1etik 10erako eskala batean zenbaterainoko erosotasuna (10) 
edo deserosotasuna (1) izango luketen, 7,36 puntu izan baita batezbestekoa, 
baina gauza bera galdetzean trans* edo intersexualei dagokienez, puntuazio 
hori 6,95era jaisten baita. LGTB+ kolektiboen lan-sustapena babestearen 
egokitasunari buruz galdetzean, antzeko joera ikusten dugu: lesbianen, gayen 
eta bisexualen kasuan, pertsonen %  61,5 dago «alde edo oso alde», baina 
ehuneko hori % 54,4ra jaisten da, ordea, transexualen kasuan eta % 52,7ra, 
azkenik, intersexualei gagozkiela.

Txosten osoan zehar ikusten da, izan ere, desberdintasun hori: alde batetik, desira 
sexualaren aniztasunarekiko jarrerak eta, bestetik, genero-identitatearekikoak. 
Zeri leporatu diezaiokegu desberdintasun hori? Bada, ziur aski hainbat 
arrazoiri. Beharbada, errealitate eta komunitate trans* eta intersexualak ez 
ezagutzeagatik gertatzen da hori. Horrenbestez, agerikoa da halako pertsonen 
ikusgarritasun faltak ere baduela eragina, bereziki, passing8 handiko pertsona 
intersexual eta transexualen kasuan; izan ere, horrelako kasuetan, ezinezkoa 
da begiratu hutsez jakitea pertsona bat interra edo transa ote den*. Era berean, 
trans* eta inter aldarrikapen eta problematiken garapenak berak (Galofre eta 
Missé, 2015; Gómez, 2022; Stryker, 2017), kontuan izanik sarritan LGTB+ 
mugimendu eta erakundeek alde batera utzi izan dituztela aldarrikapen eta 
problematika horiek, aldarrikapen horien integrazio desparekoa eragiten dute. 

Beraz, LGTB+ sigletan bildutako kolektiboekiko jarreren barruan desberdin-
tasun esanguratsuak agerian uzten dituzten datuak daude, eta etorkizuneko 
galdetegietan desberdintasun horiek modu espezifikoagoan azter litezke.

7 Jakina, datuak biltzeko baliatu dugun moduak zehaztu egiten duelako ezar dezakegu bereizketa 
hori. Nolanahi ere, azterlan are zehatzago batek aukera emango liguke ikusteko, seguruenik, 
zer-nolako jarrera-aldeak dauden gayei dagokionez, zer-nolakoak lesbianei dagokienez eta 
zer-nolakoak bisexualei dagokienez.

8 Passing terminoa ulertzeko, ikus Platero et al. (2017).
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Baina zer da diskriminazioa?
Euskal biztanleriak baditu berezitasun jakin batzuk diskriminazioaren arazoa-
rekin lotutako jarrerak izateari dagokionez, eta desberdintasun horiek ulertzeko, 
diskriminazioari eta eskubideei buruzko diskurtso-identifikazioaren arazoa 
jasotzen duen analisi batetik abiatu behar gara. Seguruenik, hitzen elkartze 
librearen ariketa klasikoa eginez gero, «diskriminazio» hitza aipatzean jende 
askori burura etorriko litzaiokeen lehen hitza «laborala» izango litzateke. 
Ohikoa da lotura hori egitea, finean, bi hitz horiek behin baino gehiagotan 
ikusi izan baititugu elkarrekin, idatzita edo izendatuta. Ez da hain ohikoa, 
ordea, «zeharkako diskriminazio», «diskriminazio positibo» eta halako 
bikoteak ezagutzea eta horiekin ohituta egotea, hizkuntza ez hain arrunten eta 
espezializatuagoen parte baitira. Jendeari edozein ideia edo kontzepturi buruz 
galdetzen diogunean –dagokigun kasuan, «diskriminazio» terminoari buruz–, 
ondo jakin behar dugu diskurtso-unibertso bat sortu dela horren inguruan, eta 
hitz hori esparru jakin batzuekin beste batzuekin baino gehiago identifikatzea 
ahalbidetzen duela horrek.

Hala interpreta genezake diskriminazioari buruz galdetzean aurkitzen dugun 
konplexutasun ia kontraesankorra. Alde batetik, pertsonen ezaugarrien artean 
pertsonak diskriminazioa pairatzeko arriskua dakartenei buruz galdetzean9, 
nabarmentzekoa da transexuala edo transgeneroa izateak diskriminazioaren 
biktima izateko arriskua eragiten duela, eta diskriminazio hori «oso edo nahiko 
hedatuta» dagoela (% 47,4), bigarren kausa izanik jatorri etnikoaren ondoren 
(% 50,6), eta oso gertu egonik hirugarrenetik (larruazalaren kolorea: % 46,6). 
Bestalde, LGTB+ errealitateei buruz berariaz galdetzean10, adierazten den 
ehunekorik handiena, hain zuzen ere, «lan-eremua (sarbidea eta garapen 
profesionala)» da, %  31k uste baitu eremu horretan LGTB+ pertsonen 
diskriminazioa «handia» edo «dezente handia» dela. Datu horiek azterturik, 
ondorioztatzekoa da EAEko biztanleek badakitela kolektibo batek (trans 
pertsonak*) diskriminazio-egoera handiak bizi dituela eta egoera horiek, 
gehienbat, lan-eremuarekin lotuta daudela.

Alabaina, zerbait aldatzen da kolektiboarekin zerikusia duten baieztapenei 
buruzko adostasun-maila aztertzen dugunean: pertsonen %  62 «oso ados» 
edo «ados» daude honekin: «LGTBI pertsonek normalean mugak dituzte beren 
nortasuna edota irudia adierazteko», Bestalde, %  48,6 baino ez daude ados 
baieztapen honekin: «LGTBI pertsonek zailtasunak dituzte enplegua bilatzeko 
(enplegu-zerbitzuan jasotzen duten arreta, hautaketa-prozesuetan parte hartzea 

9 Datu horiek galdetegiaren lehen zatitik datoz; diskriminazioari buruzko datuak biltzen ditu zati 
horrek, baina diskriminazio orokorrari buruzkoak, ezein kolektibo partikularretan zentratu gabe.

10 Galdetegiaren bigarren zatian; 2021eko edizio honetan, esklusiboki LGTB+ kolektiboari buruzkoa 
da bigarren zatia.
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ukatzea)». Zergatik dago alde handi hori? Hori hein handiagoan edo txikiagoan 
azaltzeko balio diguten hainbat hipotesi daude. Lehenengo hipotesia zera da, 
jada adierazi dudan bezala, LGTB+ kolektiboaren barruko errealitatea oso 
aldakorra dela. Galdetegiak zailtasun bat islatzen du: korapilatsua da errealitate 
horiek guztiak bitzea diskriminazioaren egoera orokorra jasotzeko jomuga 
duen txosten batean eta, aldi berean, urte zehatzetan komunitate jakin batetik 
datuak lortzen saiatzea. Galdera multzoari beste batzuk gehitu izan bagenizkio 
kolektiboaren barruan dauden aldeak arakatzeko, galdeketa luzeegia izango 
litzateke. Horrek ez du esan nahi, jada adierazi dudan bezala, etorkizunean 
berezitasun horiek bilduko lituzketen datuak sortzen saiatzea merezi ez duenik. 
Agian horrexegatik existitzen da alde handia, herritarren iritziari gagozkiola, 
bi hauen artean: batetik, kolektibo kalteberenak zein diren (galderan berariaz 
adieraz zezaketen trans* kolektiboa); eta bestetik, diskriminazio handieneko 
eremuak zein diren, non LGTB+ kolektiboaren aniztasun osoa barne hartzen 
duten itemei erantzuten dieten.

Bigarren hipotesia zera da, lehen aipatutakoaren ildotik, unibertso diskurtsiboen 
nahasketa bat existitzen dela. Alde batetik, eskubideen eta diskriminazioaren 
hizkuntza, Estatutik datorrena eta lan-arloarekin edo bestelako diskriminazioekin 
lotzen duguna instituzionalizazio-maila altuko eremuetan. Bestalde, diskurtso 
mediatikoa, gizarte-bizitzarekin lotuagoa egonik oso indibidualizatua dagoena, 
non LGTBfobiaren pertsonalizazioak artikulu honen hasieran adierazi ditudan 
ezaugarriak baititu. Unibertso diskurtsibo horretan, Estatua desagertu egiten 
da hein handi batean, eta LGTB+ pertsonen arazoak nortasun propioaren 
adierazpenarekin eta gainerako herritarrengandik jasotzen diren intolerantzia-
adierazpenekin erlazionatzen dira. Hau da, LGTB+ pertsonen eskubideak, 
herritar diren aldetik, modu sinbolikoan onartzeari dagokionez Estatuak 
dituen betebeharrak bete ondoren, arazoa soil-soilik kultura-alorrekotzat 
hartzen da: gizarteak aurrera egin behar du, baina aurrerakada hori ez da beti 
lege-erreformen edo erreforma juridikoen erritmoan gauzatzen. Dena egina 
dagoenez, itxaron beharra dago.

Bi hipotesi horietan oinarrituta, datuetan interpretatzen ditugun inkongruentziak 
ulertzeko bi modu daude. Lehenik, euskal herritarrek intolerantzia atzean utzi dute: 
LGTB+ biztanleriarekiko tolerantzia-indize sintetikoak, Ikuspegik kontu handiz 
landutakoak, EAEko biztanleria 100etik 75,77 puntutan kokatzen du (100 puntu 
erabat tolerantea izango litzateke). Zenbakia, perfekziora iristen ez bada ere, oso 
ona da. Orain, eman diezaiogun bidea bigarren hipotesiari: Agian, Estatua bere 
diskurtso- eta ideologia-mekanismoen bidez eskubideen eta diskriminazioaren 
hizkuntzara egokitzen ari dela erakusten du kopuru horrek. Horren ildotik, baina 
osasun-esparruari dagokionez, pertsonen %  99,1 honen aldekoak dira:«LGTBI 
pertsonek pertsona heterosexualen baldintza beretan jaso ditzatela osasun-
tratamenduak eta -zerbitzuak»; alabaina, honako honen alde dauden pertsonen 
ehunekoa txikiagoa da (% 86,8): «LGTBI pertsonek Osasun Sistema Publikoan 
sexua berriro esleitzeko eskubidea izan dezatela». Ia 13 puntuko jauzi hori zergatik 



216 Zabaldu 01. Dimentsioak, desberdinkeriaren ikuspegitik

gertatu da? Edo bestela esanda, ez al da, hain zuzen, sistema publikoan genero-
berrespena egiteko ahalmena izatea «eskubide berberak izatea»? Diferentzia 
hori honako honetan datza: lehenengo baieztapenaren formulazioak «eskubide» 
hitzaren abstrakzioa barne hartzen du, eta bigarrenak, berriz, zerbait erreala eta 
zehatza aipatzen du, pertsonen premia material bat, alegia.

Proposatzen dudan bigarren interpretazio horrek, artikuluaren lehen zatian 
antolatzen saiatu naizen LGTBfobia ulertzeko esparruarekin lotuta egonik, 
beste norabide batera jotzen du. LGTB+ pertsonen aurkako intolerantziaren eta 
diskriminazioaren kausak eta horiek zehazten dituzten elementuak ez badaude 
herritarren buruetan –ez esklusiboki, behinik behin–, litekeena da datuetan 
jasotako emaitzak kolektiboarekiko tolerantziaren irudi asaldatua ematea. Izan 
ere, horrek esan nahiko luke tolerantzia ez dela arazoa edo ez dela arazo bakarra. 
Fraserren eta Butlerren arteko aipatutako eztabaidak (2017) adierazten duen 
bezala, baliteke aitortza –nola soziala hala estatuaren aldetikoa– ez izatea 
irtenbide bakarra LGTB+ populazioentzat. Litekeena da sexualitatea eta 
generoa ekonomiaren gizarte-egiturekin estukiago lotuta egotea gure ohiko 
ulerkera baino, eta, egitura horiek ez direnez aldatu, kultura-aldaketak ez dira 
nahikoak pertsonen benetako bizitzak aldatzeko11.

Izan ere, LGTB+ komunitateek urte batzuk daramatzate beren buruari 
galdetzen zer-nolako interpretazioa duen azken urteotan LGTB+ pertsonen 
aurkako indarkeria esplizituaren gorakadak. Azalpen ohikoena politikaren eta 
kulturaren alorrekoa da oraingoan ere: hedabideetan, sare sozial digitaletan 
eta parlamentuetan ultraeskuineko diskurtsoen gorakada, hain zuzen; izan ere, 
latente zeuden LGTBfobia-adierazpenak mahai gainean jartzea ahalbidetu dute 
halako diskurtsoek. Hori hala izanez gero, «atzera egiten» ari gara. Azalpen hori 
neurri batean egokia iruditzen zait, baina oraingoan ere alderdi ekonomikotik 
eta koiunturaletik aldentzen dela iruditzen zait. Agian pentsatu egin beharko 
genuke azken 15 urteotan kapitalismoaren krisi-ziklo etengabeak ezarritako 
desegite-kondizioak bizkortu izanak zer-nolako eragina duen subjektu batzuen 
ahultasunean. 2022ko ekainaren 28an Donostian egindako manifestazioaren 
koordinatzaileak bere komunikatuan gauzatutako interpelazioari jarraituz12, hona 
zalantza bat: zer-nolako eragina du pertsona jakin batzuk ekonomikoki erabat 
baztertzen dituen hiri batean bizitzeak? Pertsona askorentzat etxebizitzaren 
prezioa bere gain hartzea ezinezkoa da eta, horren eraginez, hirietako hainbat 
eremu eraldatzen ari dira, gizarte-osaerari eta espazio publikoaren erabilerari 
dagokienez (Benach & Delgado, 2022). Nola eragiten dio horrek komunitate-
sarearen sorrerari, kontuan izanik kasu askotan komunitate-sarearen sorrerak 
eragozten edo minimizatzen duela, izan ere, pertsona kalteberenen aurkako 
indarkeriaren inpaktua? Adibide bat baino ez da, gure hiri, herri eta auzoetako 

11 Hemengo argudio-ildoa Assad Haiderrek arrazari buruz planteatzen duenaren antzekoa da, baina 
hainbat ñabardura egin behar dira horri buruz (Haider, 2020).

12 Egileak manifestazioan inprimatutako bertsioan jaso du, eta ez dago eskuragarri online.
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errealitate materialen analisia aplikatzeak batzuetan «atzerapen sozialaren» 
ideia korapilatzen duten azalpenak ematen dituela agerian uzten duena, beste 
testuingururik gabeko estatu mentalei buruz ariko bagina bezala, alegia.

Interpretazio horretatik, inkestan jasotako emaitza positibo batzuk kakotx artean 
jar ditzakegu, eta ez jendea tolerantea dela sinetsi nahi ez dugulako, argudio 
horrek ez baitu zerikusirik sexu- eta genero-askatasunek gizartean ia inolako 
onarpenik zutelako horien aldeko mobilizazio handiak eragiten zireneko garaiek 
piztutako nostalgiarekin. Alderantziz, Inkestetan diskurtso-egokitzapena 
zenbaterainokoa den ulertzen saiatu eta ikerketa kuantitatiboko moduak bilatu 
behar ditugu, gai horren inguruko errealitateen berri egiazkotasun handiagoz 
emateko, balantzaren bi aldeetan (bi alde baldin baditu balantzak): batetik, 
LGTB+ pertsonekiko jarrera orokorra, eta bestetik, LGTB+ pertsonen bizipena 
gaur egungo mundu materialean. Soziologian eta gizakiaren eta gizartearen 
alorreko gaiak ikertzen dituzten beste zientzia batzuetan, «desiragarritasun 
sozialeko alborapena» deitzen diogu horri (D’Ancona, 2009; Heerwegh, 2009). 
Zailtasun hori ikusirik, ez dut proposatzen EAEko biztanleen iritziak jasotzeko 
ideia baztertzea, inolaz ere, baina bi estrategia aplika ditzakegu gutxienez: 
hasteko, inkestaren eta estatistikaren baliabide bera erabil dezakegu alborapen 
horren eragina hein handienez izan ohi duen galderak eta itemak aztertzeko, 
gure interpretazioak hori kontuan hartuta moldatze aldera. Bestalde, jakin nahi 
dugun horri buruz galdetzeko modu berrietan ere pentsa dezakegu, kontuan 
izanik neutraltasun posiblerik ez dagoela eta beti xehetasunak galtzeko arriskua 
dugula (Luxán Serrano eta Legarreta Iza, 2019).

Edo, akaso, arazo hau guztia kanpotik dator?
Datuei buruz aipatu nahi nukeen hirugarren elementua txostena argitaratu 
aurreko berrikuspen-faseetan sentitutako deserosotasunarekin lotuta dago, 
aldagai soziodemografikoak jarreren eta tolerantziaren mendeko aldagaiekin 
gurutzatzeari dagokionez, bai eta tolerantziaren indize sintetikoa profilak 
ezartzeko erabiltzen duen txostenaren zatiari dagokionez ere. Deserosotasuna 
ez zetzan datuen baliogabetasunean, estatistika-eragiketa guztiak zuzenak 
baitira, baina emaitzak kezkagarriak ziren.

Laburbilduz, erraza zen aldagai biko analisitik honako hau ondorioztatzea: 
zenbat eta gazteagoak, orduan eta toleranteagoak, muturretan –hots, pertsona 
gazteengan eta pertsona zaharrengan– alde esanguratsuak egonik; emakumeak, 
gizonak baino toleranteagoak; zenbat eta ikasketa gehiago izan, orduan eta 
toleranteagoak pertsonak, eta gauza bera jazotzen da diru-sarrerekin; ikasten 
eta/edo lan egiten duen jendea toleranteagoa, erretiratuekin, etxeko lanetan 
diharduten pertsonekin eta langabeekin alderatuta; zenbat eta ideologia 
ezkertiarragoa izan, orduan eta toleranteagoa; azkenik, alde esanguratsuak 
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daude, batetik, agnostikoen, ateoen eta erlijioa axola ez zaienen eta, bestetik, 
inkestan «beste erlijio batzuk» deritzenetako bat duten pertsonen artean. Azken 
aldagai horrek ezberdintasunak ematen dituzte aditzera atzerriko nazionalitatea 
duten pertsonen (ez hain toleranteak) eta nazionalitate espainiarra edo bikoitza 
duten pertsonen (toleranteagoak) artean.

Zaila da ondorio horiek euskal herritarrak eskuarki ibiltzen diren leku komun 
gisa ez ulertzea: adineko jendea LGTBfoboagoa da adinekoak eta beste garai 
batekoak direlako; pobreek ez dute aniztasunaren balioa ulertzeko behar den 
kultura (ikasketak) eskuratu; kanpoko jendeak –bereziki «beste erlijio batzuk» 
(dela kristautasun modu arraroak dela islama) praktikatzen dituzten lekuetatik 
datozenek–, intolerantzia eta matxismoa ekartzen dituzte berekin. Espero dut 
ulertzea paragrafo honen kutsuak ez duela zerikusirik txostenak ateratzen dituen 
ondorioekin, zeinak, berriz diot, deskriptiboak eta zuzenak baitira. Baina zer 
esango luke kaleko norbaitek datu hauek aurrean jarriko bagenizkio? Ziur aski, 
leku komun batzuk, kutsu informalean erakutsi nahi nituenen nahiko antzekoak.

Nire ustez, datuak interpretatu aurretik bi maniobra egin behar dira. Lehenen-
goa lehen aipatutako hipotesira itzultzea da, hau da, datuek ez digutela 
erakusten tolerantzia erreala, baizik eta sexu- eta genero-aniztasunari buruzko 
diskurtso hegemonikoetara egokitzen garela13. Hor kokatuz gero, nahiz eta aldi 
baterako izan, bi aldagaiko analisiaren datuak beste ikuspegi batetik interpreta 
ditzakegu, hots, hizkuntza horretara egokitzeko behar den kapital sinbolikoa 
zein gizataldek duten behatzetik. Zehaztapen horrek urrundu egiten gaitu 
gizatalde horiek aniztasunarekin jarrera intrintsekoki negatiboak izatearen 
ideiatik, aniztasunaren hizkuntzarekiko adostasun-maila desberdina adierazten 
dutelako ideian murgiltzeko.

Hainbat arrazoi posible daude horretarako, eta luzeegia izango litzateke 
horiek hemen aztertzea, baina pentsa genezake, adibidez, gizarteratze-arazo 
batean, hau da, zein gizataldek partekatzen dituzten hizkuntza eta baliabide 
diskurtsiboak LGTB+ gaiari buruzko sen ona lantzen dugunokin (jarrera 
instituzionaletatik, akademikoetatik edo mediatikoetatik). Halaber, gizatalde 
batzuek sexu- eta genero-aniztasunaren diskurtsoari dagokionez duten 
erreakzioaren arabera ere pentsa dezakegu, klase sozial kalteberei buruzko 
diskurtsoak presentzia publikorik ez duen une honetan. Ultraeskuinak erraz 
berreskuratu lezake erreakzio horrek (Fraser, 2015; Hochschild, 2018), baina 
nolanahi ere, baliteke halako erreakzioa bi hauen seinale izatea: batetik, 
gizatalde batzuk itxuraz LGTBfoboago agertzea; eta bestetik, baliteke beren 
eguneroko bizitzan ez izatea inkesta ofizial batean galdetzen zaienean bezain 

13 Beste testu batzuetan luze eta zabal hitz egin dut aldaketa sozialei begirada susmagarri eta 
konplexua aplikatu beharrari buruz, batez ere ageriko jarreren eta gizarte-funtzionamenduen arteko 
desberdintasunak deskribatu nahi ditugunei buruz. Generoaren eta maskulinitateen eremuan gai 
horri buruzko azterketa zabalagoa egiteko, hemen kontsultatu: (Azpiazu Carballo, 2017).
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LGTBfoboak. Halako kasuetan, desiragarritasun sozialaren kontrakoa gertatzen 
da nolabait: benetako erantzunak baino sakonki kontserbadoreagoak ematea, 
alegia, aniztasunaren diskurtsoarekin ados ez daudela edo halako diskurtsoak 
nahigabea eragiten diela erakutsi nahi izateagatik (horrek ez du esan nahi, 
alabaina, jarrera horixe dutenik aniztasunarekin). Jakina, beste interpretazio bat 
zera da, hain zuzen ere, gizatalde batzuk, adinagatik, erlijio-sinesmenengatik, 
jarrera ideologikoagatik edo generoagatik identifika daitezkeenak, mesfi-
datiagoak izatea sexu- eta genero-aniztasunarekin. Baliteke baieztapen hori 
egiazkoa izatea, baina garrantzitsua iruditzen zait analisia ez hastea begien 
bistakoa izango balitz bezala.

Bigarren maniobran kontuan hartu behar da, publiko orokorraren eskura jartzen 
ditugunean bere errealitateari buruzko datuak, jakin behar dugula datu horiek 
testuinguru jakin batean iristen direla, eta horrek harrera berezi jakin bat ere 
ahalbidetzen duela. Hemen aipatu nahi nuke homonazionalismoaren ideia, 
arraza-alteritatearekin zuzenean lotuta dauden bi aldagaien interpretazioari 
buruz zer-nolako ekarpenak egiten dizkigun ikusteko: nazionalitatea eta erlijioa. 
Erlijioa aipatzen dut hemen diskriminazio-ahalmen handiena erakutsi duen 
aldagaiaren kategoria lehen aipatutakoa izan delako, «Beste erlijio batzuk», hain 
justu ere14, bereziki islamak, erlijio ortodoxoak edo sozialki jatorri atzerritarreko 
populazioekin identifikatutako beste erlijio batzuek. Berriz ere, integrazio eta 
kapital kulturalari buruzko begirada konplexuagoa aplikatzeari esker, datuen 
interpretazio nabarmen arrazista eta islamofoboa saihesten da.

Eta zergatik egin beharko genuke hori? Azken batean, datuak datu direnez, 
jakinarazi egin behar dira, baina halere, ez badugu hausnartzen nola eratu 
ditugun datuak, nire ustez ez du zentzurik datu horiek objektibo gisa aurkeztea; 
eta, behin hausnartuta, jakina, orduan ere ezingo ditugu halako gisa aurkeztu. 
Bestela esanda, datuek ate arriskutsu bat irekitzen diote homonazionalismoari, 
eta ate hori ondo ixteko ez ditugu datu horiek plazaratu behar horrela, besterik 
gabe, edonork interpreta ditzakeen datu objektibo gisa, datua ez baita ezer, 
jada adierazi dudan bezala, interpretatzen ez badugu. Horregatik, interpretazio 
arduratsu eta konplexuaren lekua hutsik uzten badugu, interpretazio hutsal eta 
sinplifikatzailearen tokia zabalduko da, finean, isiltasuna denbora tarte huts 
bat besterik ez baita, berehala hegemoniaz betetzen dena (Azpiazu Carballo, 
2020). Egia da askotan datuak iritzi publikoari ahalik eta modu neutral eta 

14 Aldagai anitzeko analisiaren bidez profilak sortzeari dagokionez, erlijioa izan da aldagairik 
garrantzitsuena, tolerantziaren indize sintetikoan lortutako puntuazioan honako aldakuntza 
hauek erakutsi baititu: agnostikoa, ateoa edo erlijioa axola ez zaiona, 82,06 puntu; katoliko 
ez-praktikantea, 74,9; katoliko praktikantea, 67,18; beste batzuk, 58,8. Kontuan izan behar da 
beste erlijio batzuen kategoriak laginaren % 6,9 hartzen duela, non musulmanek % 2ko ekarpena 
egiten duten, ortodoxoek %  1,2koa, eta gainerakoak portzentaje txikietan banatzen diren beste 
erlijio batzuen artean, hala nola yoruba, ebanjelista, hinduista edo Jehovaren lekukoa, besteak 
beste. Etorkizunean gai horri buruz azterlanik eginez gero, interesgarria izango litzateke aldagai 
horretan sakontzea laginketaren ikuspegitik.
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deskribatzaileenean ematen dizkiogula, horren ondoren kazetariek interpreta 
ditzaten (adibidez) horren berri ematen dutenean, baina ez zait iruditzen hori 
denik aukerarik onena, are gutxiago lehen deskribatutako testuinguruan, non 
LGTB+ gaiak gizatalde jakin batzuk –bereziki, migratzaileak eta islamarekin 
lotutako kolektiboak– kriminalizatzeko ere erabiltzen ari diren (Maleno Garzon 
et al., 2022).

Azken ondorioa
2019an, gogoeta egin eta ondorio jakin batzuk –batzuk metodologikoak– 
ateratzeko aukera izan genuen, UPV/EHUn unibertsitate-esparruko sexu-
indarkeriei buruz egin genuen ikerketa eta esku-hartze batean funtsatuta (Luxán 
Serrano et al., 2019). Proiektu horren esparruan15, besteak beste, inkesta 
bat egin diegu ikasleei, unibertsitate-bizitzan izan dituzten sexu-jazarpeneko 
eta -indarkeriako egoeren ingurukoa, eta, zalantzarik gabe, euren gizon gisa 
identifikatzen zuten pertsonek jazarpen-mota batzuen intzidentzia-maila oso 
antzekoak zituztela izan zen emaitzarik harrigarriena. Beraz, datu horrekin zer 
egin pentsatu behar izan genuen: gizonek emakumeek bezainbeste jasaten al 
dute sexu-jazarpena? Edo, aitzitik, horrela erreakzionatzen dute feminismoak 
zenbait esparrutan egindako aurrerapenengatik haserre sentitzen zaretelako? 
Izan al zuen zerikusirik galderak planteatzeko moduarekin?

Adibide hau kapitulu osoan aztertuz joan naizenaren oso antzekoa da: kasu 
batean, datuek adierazten dutena «objektiboki» behatzen saiatzea ez da 
nahikoa, zeren eta, inkestak eta populazioei (gu barne hartuta) buruzko 
informazioa biltzeko beste modu batzuk baliatzen baditugu ere, askotan 
pentsatzen dugu populazio horiek zintzotasunez erantzuten dutela, haiek ere 
jakingo ez balute bezala inkestak berak iritzia sortzen duela, baina egiatan, 
hainbeste elementu gurutzatzen hasten dira, non zaila baita egia jakitea: zer da 
espero da sozialki nigandik galdera honetan? Jakinda beste pertsona batzuek 
desberdin erantzungo dutela eta konpentsatu nahi dudala, zer esan nahi dut? 
Nola ulertzen dut galderetan erabilitako hizkuntza eta nola erlazionatzen naiz 
hizkuntza horrekin? Erantzuna baldintzatzen duten beste hainbat elementu 
daude, edo agian, ez hainbeste, baina azken batean, kontua da aldez aurretik 
pentsatu behar dugula esku artean dugun gaiak zer ondorio sozial dituen, 
eta, beraz, aurreikus ditzakegun zailtasunak konpentsatzeko mekanismo 
metodologikoak bilatu. Eta, jakina, aurreikusi ez genituen zailtasunak aurkitzeko 
eta horiei buruz hausnartzeko prest egon behar gara. Hori da, ziurrenik, 
zorrotzak izateaz gain gure gizartearekin konprometituta dauden prozeduretara 
gehien hurbilduko gaituen zientziaren helburua eta jarduteko modua.

15 USVreact Project (JUST/2014/RDAP/AG/VICT/7401).
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Sarrera
Ez da harritzekoa desberdinkeria eta desgaitasuna terminoak lotuta agertzea 
partaidetzari eta giza eskubideak gauzatzeari buruz ari garenean. Desgaitasuna 
duten pertsonak, tradizionalki, desabantaila eta diskriminazio egoeretan bizi 
izan dira eta oztopo asko izan dituzte. Oztopo horiei aurre egiteko esku-hartze 
anitzak, sistemikoak eta testuinguruaren araberakoak behar dira (OME, 2011). 

Munduko biztanleen % 15ek, mila milioitik gora pertsonak –munduko biztan-
leriaren 2010eko kalkuluen arabera– desgaitasunen bat dute, eta, jakina denez, 
prebalentzia handitzen ari da; beraz, kuantitatiboki errealitate esanguratsua 
da. Era berean, OMEk emandako datuen arabera (2011), desgaitasuna duten 
pertsonek –mundu mailan– desgaitasunik gabeko pertsonok bermatutzat 
jotzen ditugun zerbitzuak (osasuna, hezkuntza, enplegua, etab.) eskuratzeko 
oztopoak dituzte, eta, ondorioz, osasun eta hezkuntza arloetan emaitza 
txarragoak dituzte, partaidetza ekonomiko txikiagoa dute eta, hedaduraz, 
pobrezia tasa handiagoa.

Gure testuinguruan, premia horiei erantzuteko, sistemek zerbitzu eta prestazio 
multzo bat garatu dute; bereziki, gizarte zerbitzuen sistemak. Sare hori, 
ondorioz, desgaitasuna duten pertsonen eskubideen aurrerabidean egindako 
lorpen askoren protagonista izan da, baina, gaur egun, horizonte berrietarantz 

10
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joan beharra dago, adibidez: zerbitzuek eredu pertsonalizatuagoak eta 
inklusiboagoak erabili behar dituzte premiei erantzuteko. Hurrengo ataletan 
ikusiko dugun bezala, helburu horretan nolabaiteko adostasuna badago, beraz, 
desgaitasuna duten pertsonen artean diskriminazioa eta bazterketa eragiten 
duten oztopoak –saihesgarriak, kasu batzuetan– murrizten jarraitzeko agertoki 
egokian kokatzen gaituzte gomendio horiek.

Horrenbestez, kapitulu honetan, gure testuinguruan desgaitasuna duten 
pertsonek bizi duten egoerari buruz gogoeta egitea da asmoa. Lehenik eta 
behin, eredu muinbakarren bilakaera agertzen da, EAEn (aurrerantzean, EAE) 
desgaitasuna duten pertsonei ematen zaien erantzunean sakontzen da eta 
horretarako dauden prestazioak eta arreta zerbitzuak zehazten dira. Jarraian, 
bigarrenik, hainbat arlotako –hezkuntza, osasuna, gizarte harremanak, aisia eta 
denbora librea, eskubide zibil eta politikoak eta enplegua– partaidetza datuen 
azterketatik abiatuta, desgaitasuna duten pertsonek gaur egun arlo horietan 
bizi duten egoeraren argazki bat aurkezteko asmoa dago. Amaieran, emandako 
aurrerapausoei eta gizarte gisa ditugun erronka nagusiei buruzko hausnarketa 
egiten da.

Berrikuspen teorikoa

Desgaitasunaren kontzepturako hurbilketa: ezjakintasun 
eta bazterkeriatik gizartean parte hartu eta eskubide 
osoak izatera

Desgaitasuna duten pertsonekin dugun harremana gure iraganeko esperientzien 
eta desgaitasuna definitzeko moduaren baldintzapean dago (Barton, 1998); 
arau sozial nagusien baldintzapean (Drake, 1998), zeintzuek nola jokatu behar 
dugun agintzen duten eta “espektatibak betetzen ez dituztenak zigortzen” 
dituzten (Drake, 1998, 161. or.). Goffmanek prozesu horri estigmatizazioa deitu 
zion 1964an (Goffman, 1992).

Historian zehar, desgaitasuna hainbat modutara ulertu izan da. Gaur egun, 
zentzu globalean ulertzen dugu; desgaitasuna duen pertsona ahultzat eta 
interdependentetzat, hau da, gizaki oso izateko beste pertsona batzuen 
laguntza eta ‘osagarritasuna’ behar zuen pertsonatzat jotzen zuen begirada 
indibidualista eta kapazitista atzean utzita (del Rio, 1992). Gaur egun, 
desgaitasuna egoera batekin lotuta dago, pertsonaren eta bere ingurunearen 
arteko harremanarekin, beraz, inguruneko faktoreak –inguruen antolamendua 
eta funtzionamendua eta laguntzen eskuragarritasuna– desgaitasuna ulertzeko 
funtsezko alderdiak dira.



Desgaitasuna eta desberdinkeria Euskadin 227

Kontzeptuaren bilakaera eta nola ulertzen den azaltzeko, historikoki 
desgaitasunaren eredu muinbakarrak deiturikoak erabili izan dira. Eredu horiek 
bai herrialdeetako jarduteko moduetan, bai gizarte eta osasun politiketan 
eragina izan dute, eta desgaitasunaren sailkapenak ez ezik, erakundeen 
eta gizartearen erantzunak ere baldintzatu dituzte. Jarraian ikusiko dugun 
bezala, une historiko bakoitzean desgaitasuna ‘eraikitzen’ lagundu dute, eta 
eredu medikoa izan da, Bartonen arabera (1998), “eragin nagusienetako bat, 
bai definizio profesionalak, bai sen onekoak osatzerakoan” (24. or.). Horri 
jarraituz, galera funtzionala eta balio galera nabarmendu dira, “baliaezina” edo 
“atzeratua” etiketen bidez. 

Gure testuinguruan, hainbat egilek, besteak beste Puig de la Bellacasak 
(1990) eta Casadok (1991), jarri diete izena historian zehar desgaitasuna 
duten pertsonei eman zaien tratamendu sozialaren ereduei. Egile horiek eta 
beste batzuek ezarritako sailkapenak kontuan hartuta, desgaitasunaren hiru 
eredu edo paradigma handi aipatu ditzakegu (Céspedes, 2005; Jiménez eta 
Huete, 2010; Maldonado, 2013; Palacios eta Romañach, 2008; Toboso eta 
Arnau, 2008):

• Paradigma edo eredu tradizionala. Eredu horren arabera, desgaitasuna 
arrazoi erlijiosoetan oinarrituta zegoen, eta desgaitasuna zuten pertsonak 
gizartearentzako zamatzat eta komunitateari batere ekarpenik egiten ez 
zieten izakitzat hartzen ziren. Horren ondorioz, gizarteak desgaitasuna 
zuten pertsonak ezkutatzen zituen; isolatu eta baztertu, gutxietsi eta 
errefusatu egiten ziren.

• Paradigma edo eredu mediko-errehabilitatzailea. Eredu horren ikus-
pegitik, desgaitasuna justifikatzen zuten kausak ez ziren erlijiosoak, 
mediko-zientifikoak baizik, beraz, desgaitasuna urritasun fisiologiko edo 
kognitibo indibidualen ondorioa zen. Hori dela eta, pertsonak sendatu 
edo birgaitzeko ahalegina egiten zen, “haiek berriz ere ‘normalak’, 
gaituak, izatea lortzeko” (Drake, 1998, 163. or.). Finkelstein-en arabera 
(1980; in Drake, 1998), laguntzen duenaren eta laguntza jasotzen 
duenaren elkarrekintzak zuzentzen dituzten ideia horiek mendeko 
pertsona bihurtzen dituzte desgaitasuna duten pertsonak.

• Paradigma edo eredu soziala. XX. mendearen erdialdetik aurrera, 
soziologo batzuek, horietako batzuek desgaitasuna izanik (Abberley, 
1987; Oliver, 1990; Saizarbitoria, 1973), eta desgaitasunen bat zuten 
pertsonek berek (Campbell, 1992; in Drake, 1998; Hunt, 1981), eredu 
medikoa zalantzan jarriz diskurtso alternatibo bat garatu zuten eta hortik 
sortu zen desgaitasunaren eredu soziala. Desgaitasun Mugimendu horrek, 
“Bizimodu Independentearen Mugimenduak” bezala, pertsona horien 
eskubideak aldarrikatzeari dagokionez funtsezko rola bete zuen, beraz, 
eta, besteak beste, 1970eko hamarkadan, Ingalaterran, “Desgaitasunaren 
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Oinarrizko Printzipioak” proposatzea lortu zuen; ondoren, Oliverrek 
(1998) desgaitasunaren eredu soziala izenarekin aurkeztu zituen 
printzipio horiek. Hala, desgaitasuna pertsonaren urritasun fisiko edo 
mentalen ondoriotzat jotzeari utzi zioten eta desgaitasunik gabeko 
pertsonek desgaitasunik gabekoentzat diseinatutako gizarte baten 
ondoriotzat hartzen hasi ziren. Eredu horrek, hortaz, ingurune sozial, 
politiko eta ekonomikoan jartzen du arreta, eta ez desgaitasuna duten 
pertsonengan. Eredu horretan oinarrituta, profesionalak desgaitasuna 
duten pertsonen trebetasunak eta gaitasunak aurkitzen eta sustatzen 
ahalegintzen dira, haien ingurune hurbila (familia) kontuan hartzen da, 
eta inguruneak oztopoak kentzeko aukerak sor ditzakeela ulertzen da. 
Giza Eskubideen muinean dauden balioekin estuki lotuta dago eredu 
soziala (Maldonado, 2013) eta borrokatzeko modu eraginkorrak bilatuz 
mundua eralda daitekeen ustean oinarritzen da.

Hiru eredu horiez gain, azken hamarkadetan hainbat hurbilketa egin dira, eta 
desgaitasunaren dimentsio ugarietako bat azpimarratuz, horiek ere eredu bat 
formulatu dute.

Ikuspegi integratzaile batetik, ‘eredu biopsikosoziala’ deiturikoa garatu da 
(Lewellyn eta Hogan, 2000; Munn; 1997; Verdugo, 2003), Osasunaren Mundu 
Erakundearen (OME) proposamenen inguruan artikulatuta. Une honetan, 
proposamen horiek Funtzionamenduaren, Desgaitasunaren eta Osasunaren 
Nazioarteko Sailkapenean (FNS) (OME, 2001) oinarritzen dira nagusiki eta, 
sailkapen horretan, desgaitasunaren askotariko dimentsioak modu orekatuan 
integratzeko ahalegin operatiboa egiten da. 

Aurretik egindako proposamenak, ‘Urritasunen, Desgaitasunen eta Minusbalio-
tasunen Nazioarteko Sailkapenak’ (OME, 1983), zituen muga batzuk eta jaso 
zituen kritika batzuk gaindituta, FNS sailkapen unibertsalak osasuna eta horre-
kin lotutako dimentsioak deskribatzeko esparru eta hizkuntza estandarizatu bat 
finkatzen ditu, honako oinarri honekin: gizabanakoek beren dimentsio bakoit-
zean (gorputz funtzioak, jarduerak eta parte-hartzea) duten funtzionamendua 
eta, ondorioz, baita desgaitasuna ere, osasun egoeraren eta testuinguruko 
faktoreen (ingurunekoak eta pertsonalak) arteko harreman konplexu baten 
emaitza dela, beraz, bi elementuen artean elkarreragin dinamiko bat dagoela, 
espezifikoa eta aurreikusi ezina. Ildo horretan, ‘desgaitasuna’ hitza honela era-
biltzea proposatzen da: pertsonek, testuinguruko faktoreak eta faktore pert-
sonalak kontuan hartuta, funtzionamendu maila horietan dituzten zailtasunak 
(urritasunak, jarduera-mailako mugapenak edo parte hartzearen murrizketak) 
barne hartzen dituen termino gisa.

Adimenaren eta Garapenaren Desgaitasunen Ameriketako Elkartearen (AAIDD) 
proposamenak ildo berean koka ditzakegu. 1992an, bederatzigarren edizioan, 
adimen atzeratasunaren definizio berri bat proposatu zuen (orain adimen 
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desgaitasuna deitzen zaio). Hala, kontzeptualizazioan paradigma aldaketa bat 
markatu zuen; izan ere, adimen desgaitasuna pertsonarengan dagoela irizteari 
utzita, bi moldatze arlotan edo gehiagotan mugapen baldintza zehatz batzuk 
dituzten pertsonen eta ingurunearen arteko elkarreraginaren adierazpentzat 
hartzera pasatu zen.

Definizio horrek, ikuspegi ekologiko argikoak (García, 2005), gizabanakoari 
“komunitate ingurune inklusiboetan laguntza indibidualizatuak” emateko 
beharra nabarmentzen du (Verdugo et al., 2013, 444. or.), pertsonari bere 
funtzionamendua hobetzeko eta bizitzako egoeretan parte hartzeko aukera 
emateko. Schalocken arabera (2009), adimen desgaitasunari buruzko 
pentsamolde berri horri esker, ikuspegia zabaldu zen eta “pertsonen eta haien 
inguruneen arteko asimetria murriztuz giza funtzionamendua hobetzea” hartu 
zen xedetzat (36-37. or.). 

Geroago, kontzeptua berrikusi egin zen, 2002an eta 2010ean, hamargarren 
edizioa (Luckasson et al., 2002) eta hamaikagarrena (AAIDD, 2011) 
argitaratu zirenean. Azken horretan, aurreko kontzeptualizazioa berrikusi 
zen, eta, FNSn erabilitako terminologia hurbilduz, laguntzek norbanakoaren 
funtzionamendurako duten garrantzia azpimarratu zen berriz ere. 

‘Dibertsitatearen eredua’ deritzona ere badaukagu (Palacios eta Romañach, 
2008; Romañach eta Lobato, 2005). Eredu horrek giza dibertsitatearen balioa 
azpimarratzen du eta desgaitasun egoerak birkontzeptualizatzen ditu, ez muga 
gisa, aberastasun gisa baizik. Horrez gain, desgaitasun politikak pertsonen 
eskubideetan oinarrituz artikulatzea proposatzen du –eskubide horiek arau 
bihurtu dira, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko 
Konbentzioa onartu zenetik (NBE, 2006)–, ez pertsonen (des)gaitasunetan 
oinarrituta. ‘Dibertsitate funtzionala’ kontzeptuak gako horiei erantzuten die.

Azkenik, ‘eskubideen eredua’ deritzona dago. Horren erreferentzia juridikoa 
Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioa 
da (NBE, 2006) eta desgaitasuna duten pertsonek eskubide osoak eta 
berezko duintasuna dituztela hartzen du oinarritzat. Eredu hori desgaitasuna 
duten pertsonen humanizazio prozesuaren bidez amaitu zen normatiboki 
(Seoane, 2011).

Seoaneren arabera (2011), eredu horiek analisi kontzeptual nagusitzat hartzen 
diren arren, haien aurretik ere existitzen zen desgaitasuna, beraz, “gizartearen 
jarrera eta desgaitasuna duten pertsonek testuinguru sozialean duten posizioa 
aintzat hartzea izan daiteke desberdintasun horiek azaltzeko irizpide egokiena” 
(144. or.). 
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Desgaitasuna duten pertsonei emandako erantzunaren 
bilakaera Euskadin
Azken hamarkadetan, desgaitasuna duten pertsonen inklusiorako bidean 
aurrerapauso garrantzitsuak eman dira. Gure testuinguruan, aurrerapauso 
horiek, batez ere, oinarrizko zerbitzuak bermatzera eta desgaitasuna duten 
pertsonen parte hartzeko aukerak zabaltzera bideratu dira (Martínez-Rueda, 
2022). Egile horren arabera, aurrerapenak ez dira nahikoak izan, beraz, gaur 
egun desgaitasunen bat izatea, batez ere adimen desgaitasuna eta/edo garapen 
desgaitasuna, oraindik ere “bazterketa iturri” da Euskadin (Martínez-Rueda, 
2022; 210. or.).

Jarraian, desgaitasuna duten pertsonei eman zaien erantzunaren bilakaeraren 
errepaso labur bat egingo dugu. Horretarako, gure testuinguruan zerbitzu 
sistemek eta gizarte politikek izan duten bilakaera hartu behar da kontuan. 

60ko hamarkadan, desgaitasuna zuten pertsonek ez zutenean ez eremu 
publikoan, ez plangintzan parte hartzeko aukerarik, desgaitasuna zuten pertso-
nentzako zerbitzuak sortu ziren, familien elkarte mugimenduak bultzatuta. Une 
horretatik aurrera, desgaitasunaren sektoreak garapen handia izan zuen, eta 
zerbitzu orokorren aurrean espezifikoak nagusitu ziren. 

80ko eta 90eko hamarkadetan, elkarte horiek zerbitzu erakunde gisa 
finkatu ziren, eta bai finantzaketa, bai partaidetza publikoa lortu zituzten. 
Legeriaren garapenak ere lagundu zuen finkatze horretan. Zehazki, 1982an 
‘Minusbaliatuak Gizarteratzeko Legea’ (MGL) onartu zen (13/1982 Legea). 
Lege horrek, errehabilitazioaren ikuspuntutik bazen ere, desgaitasuna zuten 
pertsonentzako prestazio sozial eta ekonomikoen sistema bat sortzen lagundu 
zuen, eta desgaitasunaren arloko politika publikoetan inflexio puntu bat izan 
zen hori.

90eko hamarkadaren amaieran eta XX. mendearen hasieran, arlo juridikoan, 
politikoan eta zientifikoan hainbat adostasun lortu ziren, desgaitasuna zuten 
pertsonen eskubideak erreferentziatzat hartuta. Aldaketa horiek, era berean, 
arreta ereduak eraldatzea bultzatu zuten, eta zerbitzuak emateko moduari eta 
profesionalen jardunbideari buruzko ikuspegi berriak sortu ziren. 

Legegintza esparruan, 2003an, abenduaren 2ko 51/2003 Legea onartu zen, 
‘Desgaitasunen bat duten pertsonen aukera berdintasunari, diskriminaziorik 
ezari eta irisgarritasun unibertsalari buruzkoa’ (ABDEIUL, 51/2003 Legea). 
Lege horrek diskriminazioaren aurkako neurriak eta ekintza positiboko neurriak 
ezartzen ditu (tratu mesedegarria eta laguntza osagarriak), desgaitasuna 
duten pertsonen aukera berdintasunerako eskubidea bermatzeko. 2006an, 
abenduaren 14ko 39/2006 Legea onartu zen, ‘Autonomia pertsonala sustatzeari 
eta mendekotasun egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa’ (APMZL, 
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39/2006 Legea), egoera ahulean dauden pertsonei eguneroko bizitzako 
jarduerak garatzeko, autonomia pertsonal handiagoa lortzeko eta herritartasun 
eskubideak erabat gauzatzeko beharrezko laguntzak emateko. Eta 2013an, 
‘Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko 
Lege Orokorra onartu zen. Horrek lehen aipatutako hiru legeak bateratu eta 
ordeztu zituen, eta honako helburu hauek ditu:

• Aukera eta tratu berdintasunerako eskubidea bermatzea, baita desgai-
tasuna duten pertsonek eskubideak, gainerako herritarren baldintza 
berberetan, benetan eta eraginkortasunez baliatzea bermatzea ere, 
autonomia pertsonala, irisgarritasun unibertsala, enplegurako sarbidea, 
gizarteratzea eta bizitza independentea sustatuz, eta diskriminazio 
modu oro desagerraraziz, Espainiako Konstituzioaren 9.2, 10, 14 eta 
49. artikuluen, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko 
Nazioarteko Konbentzioaren eta Espainiak berretsitako nazioarteko 
tratatu eta akordioen arabera.

• Arau hausteen eta zehapenen araubidea ezartzea, desgaitasunen bat 
duten pertsonen aukera berdintasunaren, diskriminaziorik ezaren eta 
irisgarritasun unibertsalaren arloko oinarrizko baldintzak bermatzeko.

Eta, azkenik, 2006ko abenduaren 13an, Nazio Batuen Batzar Nagusiak 
‘Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioa’ 
onartu zuen –Espainiako Estatuan 2008ko maiatzean berretsi eta jarri zen 
indarrean–. Konbentzio hori prozesu luze baten emaitza izan zen. Prozesu 
horretan eragile askok parte hartu zuten eta desgaitasuna zuten pertsonen 
elkarteek eta haien familiek zeresan handia izan zuten. Konbentzioa sortzeak 
ondorio garrantzitsuak izan ditu desgaitasuna duten pertsonentzat; besteak 
beste, herritar talde hori Nazio Batuen giza eskubideen babes sistemaren 
barruan “ikusgai” egitea, desgaitasunaren fenomenoa giza eskubideen arloko 
auzi gisa onartzea atzera bueltarik gabe, eta orain pertsona horien eskubideak 
baliatzeko tresna juridiko lotesle bat izatea.

Zerbitzuak emateari dagokionez, hainbat proposamen metodologiko eta eredu 
sortu dira, hala nola Bizi Kalitatearen Eredua (Schalock eta Verdugo, 2003), 
Pertsonarengan Oinarritutako Plangintza (Galarreta eta Martínez, 2012; López 
Fraguas et al., 2004), Etika eta Eskubideak (Etxebarria et al., 2013; FEVAS 
Plena Inclusión Euskadi, 2017, 2019, 2021a, 2021b) eta Familian Oinarritutako 
Ikuspegia (FOI) (Martínez-Rueda et al., 2016; Espe-Sherwindt, 2008). Gaur 
egun, esku hartzeko eredu eta metodologia horiek funtsezkoak dira erakundeak 
egituratzeko eta desgaitasuna duten pertsonei beren bizi proiektuak planifikatu, 
garatu eta ebaluatzeko laguntzak emateko orduan. 
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Desgaitasuna duten pertsonentzako prestazioak eta arreta 
zerbitzuak
Desgaitasuna egoera heterogeneoa da. Desgaitasuna duten pertsonek 
askotariko laguntzak behar dituzte intentsitateari, iraupenari eta arloei 
dagokienez (hezkuntza, osasuna, enplegua, besteak beste). Konplexutasun 
hori laguntza zerbitzuen egituran eta antolamenduan islatzen da. Zerbitzu 
horien emaile nagusiak hirugarren sektoreko erakunde eta elkarteak dira 
eta askotariko desgaitasunen inguruan (fisikoa eta organikoa, sentsoriala, 
intelektuala eta garapenekoa, buruko gaixotasuna…) antolatzen dira. 

EAEko lurraldeen artean aldeak dauden arren, jarraian, Zerbitzu Zorroan (Eusko 
Jaurlaritza, 2015) desgaitasuna duten pertsonentzako definitutako zerbitzu 
espezifikoen laburpen bat aurkezten da: 

• Mendekotasuna eta desgaitasuna baloratzeko eta diagnostikatzeko 
zerbitzua. Prestazioak eta zerbitzuak jasotzeko desgaitasun egoerak 
baloratu, aitortu, kalifikatu eta erregistratzeaz arduratzen da zerbitzu hori.

• Eguneko zerbitzuak edo zentroak. Desgaitasuna duten pertsonek egu-
nean zehar egiten dituzten jarduerekin lotuta daude. Bi motatakoak dira: 

 – Autonomia mugek eragindako premiei erantzuteko eguneko 
zerbitzuak edo zentroak.

 – Arlo okupazionaleko zerbitzua edo zentroa.

• Desgaitasuna duten pertsonentzako egoitza zentroak. Ohiko etxebizitza, 
etxebizitza iraunkorra edo aldi baterakoa izatea dute helburu. Bi 
motatako zentroak daude:

 – Laguntzadun etxebizitzak.
 – Egoitza zentroak.

• Bizimodu independentea izateko laguntza zerbitzua. Desgaitasuna 
duten pertsonak modu independentean –bakarrik, bikotekidearekin 
edo beste pertsona batzuekin– bizi ahal izateko laguntza koordinatu 
multzo batekin lotuta dago.

• Laguntza teknikoak (laguntza produktuak) emateko eta ingurune 
fisikora egokitzeko zerbitzua. Autonomia pertsonala errazteko dauden 
laguntzei buruzko informazioa, orientazioa eta horietarako sarbidea 
emateko zerbitzua da. 

• Pertsona helduentzako tutoretza zerbitzua. Gizarte eta familia sarerik ez 
eta, judizialki ezgaituak izan direlako edo ezgaitutzat jotzeko prozesuan 
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daudelako, erabakiak hartzeko gaitasunik ere ez duten pertsonei 
zuzendutako zerbitzu subsidiarioa da. Zerbitzu horren helburu nagusia 
pertsonen eskubideak bermatzea da.

• Garraio egokituko zerbitzua. Mugikortasun defizita dela eta beren 
autonomian mugak dituzten pertsonei zuzenduta dago. 

• Arreta goiztiarreko esku hartze sozialeko zerbitzua. 0 eta 6 urte 
bitarteko haurren, haien familien eta ingurunearen behar iragankor 
edo iraunkorrei ahalik eta azkarren eta modu integralean erantzutea 
du helburu.

Zerbitzu horiez gain, aurreko paragrafoetan adierazi dugun bezala, erakunde 
eta elkarteek askotariko zerbitzu eta programak dituzte, bai desgaitasunen bat 
duten pertsonentzat, bai haien familientzat, haien bizi kalitatea hobetzeko eta 
haien eskubideak defendatzeko. 

Desberdinkeria: egoera 
Bazterketa, desgaitasuna bezala, dimentsio anitzeko fenomenoa da, eta 
hainbat aldagai kontuan hartzea eskatzen du: hezkuntza, osasuna, etxebizitza, 
gizarte eta familia harremanak, enplegua, etab. (Anaut eta Arza, 2015). Aldagai 
horietako batzuetako gabezien ondorioz, gizarte lotura hausten da eta pertsonen 
eskubideak ez dira betetzen eta, hori, era berean, desberdinkeria baldintzekin 
zuzenki lotuta dago (Anaut eta Arza, 2015). 

Desgaitasuna gaur egungo gizartean gehien hedatutako diskriminazio 
iturrietako bat da (Huete García, 2013). Eskubideetan oinarritutako 
gizarte eredua ezartzeak aurrerapen handia ekarri du, baina, Anaut eta 
Arzaren arabera (2016), ez ditu ezabatu desgaitasuna duten pertsonen 
diskriminazioa, ahultasuna eta bazterketa; izan ere, gaur egun, oraindik 
ere, muga sozialak sortu eta desgaitasuna duten pertsonek herritartasuna 
eskubide osoz egikaritzea eragozten duten zenbait egoera iraunkor daude 
(Díaz Velázquez, 2010). 

Ildo horretan, ‘Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien 
gizarteratzeari buruzko Lege Orokorrean’ jasotako definizioaren arabera, 
desgaitasuna duten pertsonak honako hau dira: gizartearen egiturak eta 
funtzionamenduak baztertu dutenez, eskubide mugatuak izan dituen talde 
kaltebera eta ugaria. Legeak berak, hortaz, desgaitasuna duten pertsonen 
bazterketa egiturazko arazo bat dela onartzen du, eta, horregatik, administrazio 
publikoak arazo horri heldu behar diola.
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Desgaitasuna duten pertsonen bazterketa, zenbakitan

‘Desgaitasunari, Autonomia Pertsonalari eta Mendekotasun Egoerei buruzko 
Inkesta (DAMI)’ berrienak (EIN, 2022) zenbakiak jarri dizkio desgaitasuna duten 
pertsonen bazterketa egoerari eta hainbat arlotako diskriminazioa xehatu du. 
Horietako bakoitza aztertu aurretik, gogoan izan behar da EAEn, IMSERSOren 
datuen arabera (2022), 141.460 pertsonak dutela desgaitasunen bat aitortuta, 
hau da, biztanleria osoaren % 6,37k. Datu horrek, ordea, ez ditu egoera guztiak 
jasotzen, mendekotasun egoeran dauden pertsona batzuek ez baitute aitortuta 
desgaitasuna. Horri dagokionez, DAMI 2020k (EIN, 2022) adierazten du 
% 8,35ek muga edo desgaitasunen bat dutela. 

Jarraian, EAEko desgaitasunagatiko diskriminazioaren pertzepzioaren emaitzak 
aurkezten dira, sexuaren arabera, DAMIri jarraituz (2020). Emaitza horiek bost 
arlorekin lotuta daude: hezkuntza; osasuna; gizarte harremanak eta aisia eta 
denbora librea; eskubide zibil eta politikoak; eta, enplegua. 

• Hezkuntza. DAMI 2020 inkestaren arabera, inkestatuen %  7,03 
ikastetxean edo ikasketa zentroan etengabe diskriminatuta sentitzen 
dira beren desgaitasunagatik. Aztertutako datuek sexuaren arabera 
adierazten dutenez, diskriminazio tasa altuagoa da emakumeen artean 
(% 9,72) gizonen artean baino (% 5,57). 

• Osasuna. DAMI 2020k erakusten duenez, desgaitasuna duten pertsonen 
%  0,97k kontsultetan edo osasun zerbitzuetan desgaitasunagatiko 
diskriminazioa hautematen dute. Kasu horretan, gizonen artean 
diskriminazio pertzepzioa handiagoa da: %  1,08koa; emakumeen 
artean, berriz, % 0,89koa.

• Gizarte harremanak, denbora librea eta bidaiak. Gizarte harreman, 
denbora libre edo bidaien arloko desgaitasunagatiko diskriminazioaren 
pertzepzioari dagokionez, inkestatuen % 0,36k adierazi dute etengabe 
diskriminatuta sentitzen direla. Datuek sexuaren arabera adierazten 
dutenez, inkestatutako gizon bakar bat ere ez da diskriminatuta 
sentitzen; emakumeen % 0,60, berriz, bai.

• Eskubide zibil eta politikoak. Eskubide zibil eta politikoak baliatze-
rakoan desgaitasunagatiko diskriminazioa hautemateari dagokionez, 
inkestatuen %  0,40k adierazi dute etengabe diskriminatuta sentitzen 
direla. Datuek sexuaren arabera adierazten dutenez, inkestatutako 
gizon bakar bat ere ez da diskriminatuta sentitzen; emakumeen % 0,66, 
berriz, bai.

• Enplegua. Enpresako edo lantokiko desgaitasunagatiko diskrimina-
zioaren pertzepzioari buruzko datuek adierazten dutenez, inkestatuen 
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% 5,97 enpleguaren esparruan etengabe diskriminatuta sentitzen dira. 
Aztertutako datuek sexuaren arabera, adierazten dutenez, diskriminazio 
tasa altuagoa da emakumeen artean (%  6,28) gizonen artean baino 
(% 5,64). 

DAMIren EAEko emaitzen arabera (2020), desgaitasuna duten pertsonak, 
oro har, ez dira beren desgaitasunagatik bereziki diskriminatuta sentitzen 
aztertutako arloetan; hezkuntzan eta enplegu arloan gertatzen dira diskriminazio 
egoera gehienak, inkestatuen arabera. Nabarmendu behar da EAEko emaitzek, 
beste autonomia erkidego batzuetakoekin alderatuta, diskriminazio maila 
txikiagoa islatzen dutela, adibidez: Hezkuntza arloko datuek adierazten 
dutenez, diskriminazio maila beste erkidego batzuetakoa baino askoz ere 
txikiagoa da, esaterako, Kantabriakoa eta Errioxakoa baino, non desgaitasuna 
duten pertsonen % 26k eta % 25ek adierazten duten etengabe diskriminatuta 
sentitzen direla.

Analisia eta hausnarketa

Aurrekoarekin lotuta, CERMIk, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei 
buruzko Nazioarteko Konbentzioak Espainian duen aplikazioaren jarraipena 
egiteko zereginaren barruan, 2021eko txostenean, arlo askotan desgaitasuna 
duten pertsonen giza eskubideak urratzearekin lotutako hainbat salaketa jaso 
ditu, eta, arlo horien artean, lehen deskribatutakoak daude. 

Enplegu babestuaren nagusitasunak adierazten du hirugarren sektoreko 
erakundeek desgaitasunen bat duten pertsonak gizarteratzeko lan ona egiten 
dutela, baina baita desgaitasunen bat duten pertsonek esparru horretan eta 
beste batzuetan diskriminazioa jasaten dutela ere. EHLABEren arabera (2018), 
2018an, desgaitasuna zuten 144 pertsona pasatu ziren Enplegu Zentro Berezi 
batetik (EZB), Zerbitzu Okupazional batetik (ZO) edo langabezia zerrendetatik 
enpresa arruntetara. Hau da, EHLABEko erakundeetan EZBetako plantillan 
dauden pertsona desgaitu guztien %  0,51. Halaber, txosten horrek jasotzen 
duenez, EHLABEko erakundeetan gero eta emakume gehiagok lan egiten duten 
arren, gizonen ehunekoa emakumeena baino askoz handiagoa da: % 65ekoa 
eta %  35ekoa, hurrenez hurren. Datu positibo gisa adierazten dutenez, 
60 emakume, kopuru osoaren % 42, enplegu arruntera igaro dira. 

Hezkuntzaren esparruan, eskola inklusiboa eraikitzeko aurrerapenak egin diren 
arren, oraindik ere oztopoak daude, eta, batzuetan, aurrerapen horiek adierazpen 
huts izatera mugatzen dira, ez direlako praktikara eramaten (Tsvintarnaia 
et al., 2020). Horrez gain, datuek erakusten digutenez, zenbat eta aurrerago 
joan hezkuntza etapetan, orduan eta nagusiago dira hezkuntza erantzun 
espezifikoak. 2020-21 ikasturtean, EAEn, unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza 
arruntean desgaitasuna zuten ikasleak % 2,8 ziren (Desgaitasunaren Estatuko 
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Behatokia, 2022); unibertsitateko irakaskuntzan, berriz, 2019-20 ikasturtean, 
% 1,5 (EUEB, 2021). Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzetan ere adinean 
aurrera egin ahala ehunekoa nabarmen murrizten da: derrigorrezko hezkuntzako 
etapetan % 3koa da, lanbide heziketan % 1,9ra jaisten da eta batxilergoan % 
0,9ra (Desgaitasunaren Estatuko Behatokia, 2022).

Pertsonen Eskubideei buruzko Nazio Batuen Batzordeak, Espainiako Estatuaren 
egoerari buruzko txostenean (NBE, 2018) salatzen duenez, desgaitasunen bat 
duten pertsonek hezkuntza sistema arruntean bazterketa jasaten jarraitzen 
dute, eta, horrekin batera, gaur egun ezarrita dagoen erantzun ereduak 
desberdinkeria eragiten jarraitzen du (Tsvintarnaia et al., 2020). Unibertsitate 
esparruan ere, desgaitasuna duten ikasleen % 20,7k adierazi dute noizbait 
diskriminatuta sentitu direla unibertsitate ikasketetan (EUEB, 2021). Hezkuntza 
erantzun inklusiboetaranzko pausoak eman nahian, pertsona horien eskubideak 
bermatzeko eta bizi proiektuak sor ditzaten bultzatzeko proposamenak sortu 
dira, besteak beste, Ikaskuntzaren Diseinu Unibertsala (IDU) (Pastor, 2019) eta 
ikasleen neurrira egindako planak (Puigdellívol eta Carbonell, 2019). 

Aisialdia, aztertutako beste esparruak bezala, eskubide aitortua da, 
Estatuan zein nazioartean. Estatuan, 1978ko Espainiako Konstituzioak eta 
desgaitasunaren arloko legeriak eskubidetzat hartzen dute. Nazioartean, 
nazioarteko hainbat erakundek aitortzen dute eskubide hori, adibidez: NBEk, 
‘Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean’ (NBE, 1948) eta ‘Desgaitasuna 
duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioan’ (NBE, 2006), 
UNESCOk, ‘Giza Arduren eta Betebeharren Adierazpenean’ (UNESCO, 1999), 
eta Aisialdiaren eta Jolasaren Munduko Elkarteak (WLRA). Zehazki, azken 
horrek, 1994an, Aisialdi Hezkuntzako Nazioarteko Gutuna onartu zuen. Gutun 
horretan jasota dagoenez, “aisia oinarrizko giza eskubidea da, hezkuntza, lana 
eta osasuna bezala”. 

Bestalde, aisia edozein pertsonaren garapen integralerako oinarrizko eta 
beharrezko eremutzat hartzen da (Madariaga eta Lazcano, 2014). Gainera, 
desgaitasuna duten pertsonen kasuan, aisialdiak komunitatearen jardueretan 
parte hartzeko aukerak ematen ditu (Gorbeña et al., 2002). 

DAMIk (2020) adierazten duenez, inkestatuen %  71,5en aisialdiko jarduera 
nagusia telebista edo beste pantaila batzuk ikustea da; bigarren jarduera nagusia 
ariketa fisikoak egitea da (% 30,3). Azken jarduera horri dagokionez, inkestan 
bertan jasotzen denez, desgaitasuna duten pertsonek denbora gehiago eman 
nahi dute ariketa fisikoak egiten. Zehazki, % 25,7k diote ezin dutela denbora 
gehiago eman jarduera horretan beren desgaitasunagatik.

Lazkanok eta Madariagak (2018) beren azterlanean adierazi dutenez, 
desgaitasuna duten pertsonen % 83,7k beren aisialdiko jarduera nagusia, 
kasu honetan kirola, bakarrik praktikatzen dute, % 3k desgaitasuna duten 
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lagunekin, eta % 0,3k desgaitasunik ez duten lagunekin. Desgaitasunen bat 
duten gazteek aisialdiko jarduerak egiteko lekuari dagokionez, komunitatean 
egin ohi dituzte (% 57,7), hau da, haien ingurunean. Azkenik, azterlan 
horrek berak islatzen duenez, ‘elkartearekin elkarlanean aritzearekin’ edo 
‘hobbyekin’ lotuta dauden aisialdiko jarduerak erakundeek antolatu eta 
kudeatzen dituzte. Horrek esan nahi du desgaitasunen bat duten lagunekin 
egiten dituztela jarduera horiek ere. Jarduera antolatu horiek oso ohikoak 
dira; astean 2-3 aldiz egiten dituzte. 

Horren harira, DAMIk (2020) desgaitasuna duten pertsonen gizarte harremanei 
buruz adierazten duenez, desgaitasuna duten pertsonen % 35,2k ez ditu lagunak, 
bizilagunak edo ezagunak maiz ikusten. Berriz ere, adinak desgaitasuna duten 
pertsonen gizarte bazterketan eragiten du, bai gizartean parte hartzeko aukerak 
murrizten dituelako (aurretik aipatu ditugun enpleguaren, prestakuntzaren eta 
aisialdiaren arloetako aukerekin estuki lotuta), bai zuzeneko familia laguntzaren 
presentzia murrizten duelako. Diaz-Garolera et al.-ek (2022) adierazten 
dutenez, sare sozialek desgaitasuna duten pertsonak ahalduntzeko potentzial 
handia dute –batez ere adimen desgaitasuna duten pertsonen kasuan–, horiei 
esker gizarte laguntzari buruzko informazioa jaso dezaketelako, baita gizarte 
laguntza bera ere, senideen, desgaitasuna duten kideen eta profesionalen 
laguntzatik haratago –haiekin izaten dituzte oraindik ere harreman gehienak–. 
Egileek, berriki laguntzaren arloko autokudeatzaile eta profesional talde 
batekin egindako azterlan batean azpimarratu dutenez (Diaz-Garolera et 
al., 2022), adiskidetasun harremanak –jarduera profesionalen xede diren 
laguntza naturalen artean– bizitza proiektu arrakastatsuak izateko funtsezko 
alderdi bat dira. Hori lortzeko, adibidez, aisialdiko jardueretan parte hartzea 
sustatu daiteke, beste pertsona batzuekin une onak igaro ditzaten eta, horrela, 
harremanak sortu daitezen. Nolanahi ere, gizarte harremanen ikuspegitik ere, 
desgaitasuna duten pertsonen erronka nagusia ingurune informaletan eta 
inklusiboetan –espezifikoetatik haratago– parte hartzea eta sozializatzea da 
oraindik ere. 

Arlo bakoitza sakonki aztertzeak, ezinbestean, aurrean dauden erronkei eta 
jorratu beharreko ildoei erreparatzera garamatza. Dena den, datuek egindako 
bidea ere erakusten dute, eta egoera batzuen normalizazioari dagokionez 
emaitza positiboak lortu direla. Nabarmentzekoa da hirugarren sektoreko 
erakundeek hainbat eremutan duten presentzia eta egiten duten lana. Hala, 
egoera eta eredu muinbakar berriak aintzat hartuz, aurrerapausoak ematen 
ari dira. 
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Ondorioak 
Egungo egoerak adierazten duenez, desgaitasuna duten pertsonen premiei 
erantzuteko aurrerapauso nabarmenak egin ditugu, eskubideak aitortzen eta 
bermatzen dituzten legeak eginez eta aukerak eskaintzen dituzten baliabideak 
sortuz. Ildo horretan, aurreko atalean aipatu dugun bezala, ezinbestekoa da 
nabarmentzea hirugarren sektoreko erakundeek betetzen duten rola, bai 
pertsonek hainbat eremutan eta ingurune komunitarioetan parte hartzea 
bermatzen duten baliabideak eta programak antolatzeari dagokienez, bai 
desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien eskubideen aldeko borrokan.

Herritarren partaidetzari dagokionez, esan dugun bezala, errealitateak 
adierazten duenaren arabera, desgaitasuna duten pertsonek aztertutako 
arloetan eta beste batzuetan duten partaidetza, askotan, hirugarren sektoreko 
erakundeek eskaintzen dituzten baliabide eta programa espezializatuetara 
mugatzen da. Beraz, desgaitasuna duten pertsonek testuinguru komunitarioan 
parte hartzeko gero eta aukera gehiago dituzten arren, oraindik erabateko 
partaidetza izatetik urrun daude, eta, ondorioz, gizartea bera inklusiboa izatetik 
urrun dago.

Etorkizunari begira, gizartea inklusiboagoa izatea lortzeko elementuak eta 
proposamenak identifikatu dira. Desgaitasuna duten Pertsonen Partaidetzarako 
eta Bizi Kalitaterako Bizkaiko 2021-23ko Planari jarraituz, eta aurreko lerroetan 
aipatutakoaren ildotik, honako alderdi hauek nabarmentzen dira: desgaitasunen 
bat duten pertsonen autonomia garatzea, partaidetza aktiboa izan dezaten; 
irisgarritasun unibertsala, aukera berdintasunerako eskubide gisa; eta bizitzako 
erabakien plangintzan eta horiei ematen zaien erantzunean pertsona izatea 
ardatz (BFA, 2021). Ildo horiek guztiek erantzun ereduak aldatzea eskatzen 
dute, egungo gizarte joerekin bat etorriz aldatzea ere, zerbitzuak unibertsal 
bihurtzeko beharrezko mugimendu gisa. 

Bukatzeko, esan beharra dago desgaitasunen bat duten pertsonak eskubide 
osoko herritartzat hartzeko egindako bideak aukera berdintasunean aurrera 
egiten jarraitzera bultzatzen gaituela, desgaitasunen bat duten pertsonek 
zerbitzuak eskura izatea eta komunitate inguruneetan parte hartzea errealitate 
izan dadin eta diskriminazio eta bazterketa egoerak murriztu daitezen.
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Sarrera
Kapitulu honetan, adinean oinarritutako diskriminazioaren iturriak eta 
ondorioak zehaztuz Euskadiko desberdinkeriak aztertzen lagundu nahi dugu. 
Horretarako, adinkeriaren kontzeptualizazioa landu dugu, hau da, beste gizarte 
talde batzuekiko desabantaila egoerak ekar ditzakeen adinarekin lotutako 
estereotipoen, aurreiritzien eta diskriminazioen multzoarena (Iversen et al., 
2009; Osasunaren Mundu Erakundea [OME], 2021). Nahiz eta kontzeptu 
hori adineko pertsonen taldearekin lotu ohi den eta kapitulu honetan talde 
hori ardaztzat hartu dugun, adinkeria bizi ziklo osoan gertatzen da eta 
gazteei ere eragin diezaieke, hainbat puntutan aipatuko dugun bezala. Gerta 
daiteke, gainera, diskriminazio mota hori beste diskriminazio batzuekin 
metatzea, diskriminazioa anizkoitza bihurtzea, eta, beraz, ondorio negatiboak 
areagotzea. 

Kapitulu honetan, interrelazio hori aztertzeaz gain, pertsonen bizitzako hainbat 
esparrutan eta gizartean dituen ondorioak agerian uzten dituzten azterlanen 
eta berrikuspenen bilduma bat aurkeztuko dugu; izan ere, maila indibidualean 
duen eragina agerikoa da, baina, modu orokorrean, politiketan eta bizitza 
sozial eta ekonomikoan ere eragiten du. Adinean oinarritutako diskriminazioa 
osasun publikoko arazo bat da eta pertsonen giza eskubideak urratzen ditu. 
Horrenbestez, aurre egin behar diogu, gaur egungo gizartean desberdinkeria 
iturriak gutxitzea lortzeko. 
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Zer da adinkeria?
Adinean oinarritutako diskriminazioa edo adinkeria XXI. mendeko erronka 
handienetakotzat jotzen da (Quinn eta Doron, 2021), oso zabalduta dagoelako 
eta gizartearen onespenari esker irauten duelako, beste arrazoi batzuen 
artean. Gaur egun adinkeriaren definizio bateraturik ez dagoen arren, OMEk 
Adinkeriari buruzko Mundu Txostenean (OME, 2021) emandako definizioaren 
arabera, pertsonekiko adinean oinarritutako estereotipoen, aurreiritzien 
eta diskriminazio jarreren multzo bat da. Dimentsio horietako bakoitza 
gaitasun psikologiko batekin lotuta dago: lehena, dimentsio kognitiboarekin 
edo pentsamenduekin lotuta dago; bigarrena, afektibotasunarekin edo 
sentimenduekin, eta, hirugarrena, portaerarekin edo jarrera diskriminatzaileak 
eragiten dituzten ekintzekin. Horrela, adina pertsonak sailkatzeko eta zatitzeko 
erabiliz kalte, desabantaila edo bidegabekeria bat eragiten denean gertatzen da 
adinkeria (OME, 2021). 

Robert Butler gerontologoak sortu eta erabili zuen kontzeptu hori lehen aldiz 
1969an. Hark honela definitu zuen: “Adinean oinarrituz pertsonak estereotipatu 
eta sistematikoki diskriminatzeko prozesu bat da, arrazakeriak eta sexismoak 
larruazalaren kolorean eta generoan oinarrituz egiten dutenaren parekoa” 
(1975: 12). Hasiera batean, definizio horren barruan, gizartearen adinekoekiko 
diskriminazioa jasotzen zen, baina gerora kontzeptu horrek ikuspegi zabalago 
bat hartu zuen, eta adinkeria adinean oinarritutako diskriminaziotzat hartu zen, 
ez adinekoekin bakarrik lotua, baita gazteekin ere, adibidez. Hain zuzen ere, 
oso litekeena da gazteen artean adinekoen artean bezain sarritan gertatzea 
(Abrams et al., 2011), beraz, haren ondorioek bizi ziklo osoa barne hartzen dute 
(Bugental eta Hehman, 2007).

Ondoren, Iversen et al. (2009) egileek definizioa zabaldu zuten: gizarte 
maila guztietan –bai mikroan, bai mesoan eta makroan–, kontzienteki nahiz 
inkontzienteki, eragiten duten estereotipo, aurreiritzi eta diskriminazioen 
multzo gisa kontzeptualizatu zuten. Horrela, gizabanako edo talde batean 
hautematen den adin kronologikoari erantzunez, hiru dimentsio alteratzen 
ditu adinkeriak: sentimenduak, usteak eta portaerak (Cuddy eta Fiske, 2002; 
Levy eta Banaji, 2004). Fenomeno hori hain dago zabalduta, ezen Europan hiru 
pertsonatik batek adinkeria pairatu duela baitio (OME, 2021), eta Euskadin, 
pertsonen ehuneko berak dio gizarteak gaizki tratatzen dituela adinekoak 
(Eusko Jaurlaritza: Euskadiko 55 urteko eta gehiagoko pertsonen bizi-baldintzei 
buruzko inkesta, 2020).

Definizioan jasotako lehen dimentsioa estereotipoekin lotuta dago; pentsatzeko 
moduan islatzen diren errealitatearen gaineko pertzepzio neurriz kanpoko 
edo sinplistekin. Estereotipoak honako hau dira: gizatalde bateko kideek 
partekatzen dituzten ezaugarriei buruzko usteak eta espektatibak biltzen 
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dituzten egitura kognitiboak (Kite eta Whitley 2016, OME 2021en). Uste eta 
espektatiba horiek sozializazio garaiko ikaskuntza prozesuen bidez barneratzen 
dira, eta gure portaerak, berresten dugun informazioa eta abar gidatzen 
dituzte. Hori abiapuntua izanik, adin talde jakin bateko pertsonei buruz dugun 
usteak pertsonen ahalmenei eta gaitasunei buruzko ondorioak ateratzera 
garamatza (Cuddy eta Fiske, 2002; Krings et al., 2011). Hasiera batean, 
Butlerrek pentsatzen zuen zahartzaroaren irudikapen soziala estereotipo 
markatu batzuetan oinarritzen zela, estereotipo horiek normalean negatiboak 
zirela eta belaunaldiak elkarren aurka jartzen zituztela, kontrako ikuspegi 
batetik ikusten zirelako, bestea desberdina zela pentsatuz (Butler, 1975). 
Adineko pertsonekiko estereotipo negatibo ohikoenak honako alderdi hauekin 
lotuta daude: narriadura fisiko eta kognitiboarekin, gaitasun faltarekin, gizarte 
isolamenduarekin, jarduerarik ezarekin edo baliorik ezarekin eta pentsamolde 
tradizionalagoa izatearekin, besteak beste (OME, 2021). Ildo horretan, Bizi 
Baldintzei buruzko Inkestaren arabera (Molina et al., 2021), Euskadiko 
55  urteko eta gehiagoko pertsonen artean, estereotipo negatibo ohikoenak 
honako hauek dira: adinekoak kontserbatzailetzat hartzea (% 84,5), sexualki 
ez aktibotzat (% 77,1), mendekotzat (% 69,8), ez produktibotzat (% 64,9) eta 
ahultzat (% 57,5). Geroago, estereotipoek ezaugarri a priori positiboak ere 
barne har zitzaketela defendatu zuten beste egile batzuek (adibidez, Palmorek, 
1990). Beraz, alderdi kontzeptual hori ere aldatu egin zen. Euskadin, estereotipo 
positibo ohikoenak honako hauek dira: adinekoak ez gatazkatsutzat jotzea 
(% 85,8), lagunkoitzat (% 79,8), integratutzat (% 73,2), babestutzat (% 55,7) 
eta tolerantetzat (% 55,4). Horrela, osasuna (mendekoak, gaixoberak, ahulak, 
sexualki ez aktiboak) eta partaidetza (ez produktiboak, herritar pasiboak) irudi 
negatiboarekin lotzen dira; izaera (toleranteak, ez gatazkatsuak, lagunkoiak) 
eta segurtasuna (integratuak, babestuak), berriz, irudi positiboarekin 
(Molina et al., 2021). Adinekoekiko estereotipo gehienak gazteen poloaren 
kontrakoan kokatzen dira; gazteen kasuan, gaitasun handiagokotzat jotzen 
dira, baina enpatia gutxiagokotzat. Beraz, adinean oinarritutako estereotipo 
zehatzak pertsonen bizitzako unearen araberakoak ere badira (Hummert et 
al., 1998; OME, 2021). Horrela, adibide bat jartzearren, pertsona bat gaitzat 
eta aurrerakoitzat har daiteke bere bizitzako une jakin batean, eta urteak 
igaro ahala, adin kronologiko batera iriste hutsagatik, gaitasun gutxikotzat eta 
kontserbadoretzat hartu. Nolanahi ere, orokortze hori gehiegizkoa, okerra eta 
potentzialki kaltegarria da.

Bestetik, dimentsio afektiboa –aurreiritziak– pertsonekiko ditugun sentimendu 
edo erreakzio emozionalak adinean oinarrituta egotearekin lotuta dago (Iversen 
et al., 2009), eta horrek ere bi polo ditu: positiboa eta negatiboa (OME, 2021). 
Aurreiritziek taldeen artean ezartzen den harreman motan eragiten dute; 
kasu honetan, adinean oinarritutako harremanean. Horren adibide nahiko 
ohiko bat adineko pertsonenganako erruki sentimendua da (Cuddy eta Fiske, 
2002). Horrek, aldi berean, jokabide jakin batzuk sor ditzake, hala nola babesa 
eta paternalismoa, eta hainbat desabantaila dakartzate, adibidez: erabakiak 
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hartzeari uztea. Hori maiz gertatzen da, eta, ziurrenik, ez gara konturatzen 
adineko pertsonengan izan ditzakeen ondorioez, are gehiago adinekoak izateaz 
gain, mendetasunen bat baldin badute. 

Estereotipoen edo aurreiritzien kasuan bezala, diskriminazioa adinekoekiko 
zein gazteekiko gertatzen da, eta bakoitzaren egoerak eta testuinguruak ere 
baldintzatzen dute. Oso ohikoa da, adibidez, lan bizitzaren zikloko bi muturrak 
lan merkatutik baztertzea, arrazoiak nahiko desberdinak izan arren. Gazteak 
esperientzia gabekotzat eta adinekoak eguneratu gabekotzat hartzeak lan 
merkatuan diskriminazio negatiboa egitea eragiten du gehiegitan. Definizioetan 
ikus daitekeenez, adinkeriaren hiru dimentsioak elkarrekin lotuta daude, 
beraz, pentsatzen, sentitzen eta egiten dugunak norabide anitzeko harreman 
interaktiboa dute (OME, 2021). Planteamendu horri jarraituz, dimentsio 
kognitiboa da diskriminazioaren edo desabantailen bultzatzaile nagusia, 
baina harreman horiek ez dira automatikoak; hau da, adinean oinarritutako 
estereotipo bat aktibatzeak ez du nahitaez esan nahi sentimendu negatiboak 
edo diskriminazio jokabideak sortuko direnik, testuinguruek ere eragina baitute 
harreman horretan (Cuddy eta Fiske, 2002; Voss et al., 2018). 

Adinkeria azaltzen duten hainbat teoria daude. Horietako batzuek zahartza-
roarekin lotu ohi den heriotzarekiko beldurrarekin dute zerikusia. Beste 
batzuek defendatzen dutenez, industria aroan, lan merkatuarekin sortutako 
harremanaren ondorioz, egindako adin banaketaren ondorioa da adinkeria. 
Garai hartan, funtzioak bizitzako hiru etapatan banatu ziren eta horrek gizartea 
hiru talde desberdin eta bereizitan zatitzea ekarri zuen: gazteak, zeintzuen 
helburua haztea eta etorkizuneko langile bihurtzeko beharrezko trebetasunak 
eskuratzea zen; helduak, lan merkatuan inplikatutako pertsonak, zeintzuek 
ekonomiaren motorra izan behar zuten; eta, azkenik, adineko pertsona 
erretiratuak edo pentsiodunak, zeintzuen zeregin esanguratsu bakarra hil 
aurretik nolabaiteko askatasun aldi labur batez gozatzea zen. Horren guztiaren 
ondorioz, batetik, zahartzaroak bizi etapa gisa garrantzia galdu zuen, eta, 
bestetik, erretiratzeko adinera iristen ziren pertsonak gizartetik baztertu ziren, 
nortasuna erabat galtzen zutelako eta gizarteko gainerako pertsonekiko lotura 
eteten zutelako (Quinn eta Doron, 2021; Barrio eta Sancho, 2022). Era berean, 
Corpus of Historical American English-eko 1810 eta 2009 urteen arteko 
400  milioi hitz aztertuz egindako ikerketa batean ondorioztatu zenez, azken 
200 urteetan zahartzaroari buruzko estereotipoak polo negatiborantz pasatu 
dira, zahartzaroa medikalizatzearen eta 65 urtetik gorako pertsonak gero eta 
gehiago izatearen ondorioz (Ng et al. 2015). Hala ere, azkenaldiko gertaera 
sozio-historikoek adinkeria areagotu dutenez, fenomeno hori berdintasunezko 
gizarte bat lortzeko gainditu beharreko erronketako bat bilakatu da.
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Adinean oinarritutako diskriminatzaileak: bihurtu egiten 
gara ala jaiotzez horrelakoak gara? 
Ikerketa zientifikoen bidez sortutako ebidentziaren arabera, adinean oinarrituz 
diskriminatzen ikasi egiten dugu. Haurtzaroan norbere kulturako estereotipoak 
barneratzeko prozesu baten bidez gertatzen da hori, 4 urteetatik aurrera 
(Montepare eta Zebrowitz, 2002; OME, 2021). Haurtzarotik barneratzen 
ditugunez, pertsonak (baita norbere burua ere) adinaren arabera ulertzeko 
iragazki moduko bat garatzen dugu eta munduarekin dugun harremanaren parte 
da. Ikaskuntza hori indartu egiten da bizi zikloan zehar, hainbat esperientziaren 
eta mezuren bidez. Ildo horretan, egunero gizarte ingurunearekin dugun 
harremanak, hainbat zerbitzu publikorekin dugunak –hala nola osasuna 
zaintzeaz arduratzen direnekin, gizarte zerbitzuekin eta etxebizitza propioa 
eskuratzekoekin–, adinean oinarritutako diskriminaziotzat har daitezkeen 
jardueren eraginpean egotea bultzatzen du. Horrek ez du esan nahi horiek 
osatzen dituzten pertsonek nahita eta kontzienteki diskriminatzen dutenik; 
aitzitik, arauketa, arau eta praktiken atzean dauden gazteen edo adinekoen 
aurkako joerak normalizatzearen emaitza da diskriminazioa (OME, 2021). Era 
berean, adinean oinarritutako diskriminazio argia islatzen duen bizitzako eta 
gizarteko beste esparruetako bat lan eremua da eta arlo horretan ondorio are 
nabarmenagoak ditu. Fenomeno hori lan ibilbidearen etapa guztietan gertatzen 
da, laneratzetik beretik hasita kaleratzera edo erretiroa hartzera arte (Harris 
et al., 2018). Hala, adinekoek kontratatuak izateko aukera gutxiago dituzte 
gazteek baino, baita baldintza berberetan bada ere (Chang et al., 2020; Gaillard 
eta Desmette, 2010). Hain zuzen ere, legedia bera, zeinak adin kronologikoaren 
irizpidean soilik oinarrituta nahitaezko lan erretiroa arautzen duen, adinean 
oinarritutako beste diskriminazio bat da, nahiz eta berez diskriminatzeko 
asmorik ez izan (Doron et al., 2018). 

Komunikabideetan zabaldu eta indartutako mezuek ere bultzatzen dute 
ikaskuntza hori, zalantzarik gabe. Komunikabideetan, adinkeria orokortu eta 
bizi bat islatzen duten mezuak, irudiak eta argudioak partekatzen dira behin eta 
berriz. Hala, adinekoak gizarte talde desberdintzat jotzea sustatzen dute, baita 
gure bizi zikloan geure buruarekiko pertzepzioa osatzen ere, adinari dagozkion 
ezaugarriak eta horren arabera zer espero daitekeen finkatuz (Loos eta Ivan, 
2018; Ylänne, 2015). Loosek eta Ivanek (2018) egindako berrikuspenean, 
1980ko eta 2020ko hamarkaden artean adinekoek Europako eta Ipar Amerikako 
iragarkietan zein hedabide inprimatuetan eta telebista programetan izandako 
irudikapen bisuala aztertu zen. Irudikapen horretan, aldaketa nabarmen 
bat ikusi zuten: 90eko hamarkadara arte, adinekoen irudikapena urria eta 
nabarmenki negatiboa zen; garai hartatik aurrera, berriz, zahartze aktiboarekin, 
osasungarriarekin eta gozatzeko gaitasunarekin lotuago zegoen estereotipo bat 
sortzen eta erakusten hasi zen, hots, pasibotasun, mendekotasun, zorigaizto 
eta osasun faltarekin lotzen zen ordura arteko estereotipoaren aurkakoa. 
A priori, aldaketa hori, gizartean sustatutako balioekin lotuagoa eta hurbilagoa, 
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irudikapen positibotzat har liteke. Baina horren azpian dagoen mezuak beste 
desberdinkeria modu batzuk sor ditzake; izan ere, zahartze modu hori, zahartze 
aktiboa izatea, norberaren arduratzat jotzen du, hori sustatzeko baliabideak 
–horiek ere adinkeriaren eraginpekoak– eskura izateak duten eragina kontuan 
hartu gabe, ezta beste desberdinkeria batzuk metatzearen eragina ere 
(Dannefer, 2003; Marsillas, 2016; SIA Adinberri, 2022). Horri sare sozialetan 
partekatzen diren adinkeriazko mezu eta irudikapenak gehitu behar zaizkio; 
izan ere, agerian geratu denez, sare sozialak komunikabideek helarazten 
duten irudia osatzeko informazio iturri baliotsua dira, eta azken urteotan haien 
eragina etengabe handitu da. Aipatu dugun adinekoen irudikapen bisualaren 
aldaketa hori gorabehera (Loos eta Ivan, 2018), sare sozialetan –Twitter eta 
Facebook-en, kasu– partekatzen den zahartzaroari buruzko irudiak estereotipo 
negatiboak indartzen ditu berriro, talde ahul, homogeneo eta umetu gisa 
agertzen baititu (Levy et al. 2014, Makita et al., 2019). Ondorioztatzen dutenez, 
zahartzea saihestu egin behar da, edo, gutxienez, ahalik eta gehien atzeratu. 
Ezinbestekoa da hainbat mailatan gertatzen den adinkeriari aurre egitea eta 
desagerraraztea, hainbat arlotan ondorio erabakigarriak dituelako. 

Zein dira adinkeriaren ondorioak?

Denborarekin, adinkeriak hainbat mailatan dituen eraginak eta ondorioak 
frogatzea lortu da. Alde batetik, osasun zainketen eremuan askotan gertatzen da 
adinkeria, eta, horren ondorioz, osasun zerbitzuak eta baliabideak eskuratzeko 
aukera mugatu egiten da, adin kronologikoa oinarritzat hartuta. Adina da, 
hain zuzen, tratamenduak erabakitzeko irizpide nagusietako bat azterlanen 
% 85ean, Chang et al.-ek egindako berrikuspen sistematikoan (2020) azaleratu 
zenaren arabera. Egile horiek adierazi dute, era berean, bazterkeria hori ez 
dela esku hartzeko unean bakarrik gertatzen, ikerketa klinikoan bertan ere 
adinekoak prozesuetatik kanpo utzi ohi direla, partaideak zehazteko irizpideak 
formulatzeko moduagatik beragatik. Egoera hori kontraesankorra da; izan ere, 
pertsona talde horretan gaixotasunen kopuru osoaren zati handi bat pilatzen da, 
baita agindupeko medikamentuen eta tratamenduen erabileraren proportzio 
handi bat ere, eta elkarri eragiten dioten patologia eta medikazio ugari daude. 
Hala eta guztiz ere, ondorio horiek ez dute ikerketa oinarri sendorik, hainbat 
adarretako (kardiologia, neurologia, psikiatria, erreumatologia eta onkologia, 
besteak beste) azterketa klinikoetatik kanpo geratzen direlako. Horrenbestez, 
saiakuntza kliniko askoren parte diren pazienteak ez dira adierazgarriak populazio 
orokorrean duten benetako pisuari erreparatuz gero, eta, ondorioz, ikerketa 
horiek ematen dituzten tratamenduen segurtasunari eta eraginkortasunari 
buruzko emaitzak ez dira nahitaez adineko pertsonei aplikatzeko modukoak. 
Gizarte arloan, komunikazioan bertan ere ikusi da adinkeria, adinekoak 
umetu edo kontrolatzen dituzten ereduak zabaltzen baititu, edo gaitasunak 
eta lehentasunak jakintzat ematen (Lagacé et al., 2012), eta, hala, pertsonek 
beren zaintzan duten partaidetza eta erabakitzeko ahalmena mugatzen baititu. 
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Osasun arreta eskuratzeko ahalmen bera ez izateak eta zainketei buruzko 
erabakietan partaidetza mugatua izateak eragiten duten kaltea da adinkeriaren 
ondorio nagusietako bat, baina oraindik ez dugu sakon ezagutzen, eta, beraz, 
profesionalen artean adinkeriari buruzko azterketa zorrotzak egitea falta da 
oraindik (OME, 2021).

COVID-19aren pandemiak sortutako osasun krisian indartu eta agerikoagoa 
bihurtu da duela urte askotatik egiten den adinagatiko diskriminazio hori; 
izan ere, zahartzaroa eztabaida sozial, politiko eta etikoaren erdigunean jarri 
du eta eztabaida guztietan adinkeria diskurtsoak sorrarazi ditu (Del Barrio 
eta Sancho, 2022). Hainbat ikerketak agerian utzi dutenez, COVID-19aren 
pandemiak adinekoen bazterketa eta haien aurkako aurreiritziak areagotu 
ditu (Fraser et al., 2020), hasieratik “haien arazo” bezala aurkeztu baita. 
Planteamendu horrek adinean oinarritutako banaketa argi bat sustatu du; 
gazteen eta zaharren arteko bereizketa (Zhou et al., 2020). Ildo horretan, 
Espainian konfinamendu aldian egindako azterlan baten emaitzek adierazten 
dutenez, adinekoekiko estereotipo negatiboak eta jarrera diskriminatzaileak 
izan dira nagusi COVID-19aren krisiaren testuinguruan, eta, gainera, 35 urtetik 
beherakoen taldean nabarmenagoa izan da joera hori (García-Soler et al., 
2020). Hain zuzen ere, ikusi denez, zahartzearen narratiba nabarmen okertu 
da (Einsenberg, 2020), baita adinekoak aipatzean erabiltzen den hizkera 
ere, eta esparru horretan “lengoaia gerontozidaren” leherketa bat gertatu 
da (Hyde, 2020). Osasun krisiaren ondorioz, zahartzeari buruzko diskurtso 
publiko kezkagarri bat sortu da; adinekoen bizitzaren balioa zalantzan jarri 
eta gizarteari egiten dizkioten ekarpen baliotsuak mespretxatzen dituen 
diskurtso bat (Fraser et al., 2020). Horrela, pandemiak adinean oinarritutako 
diskriminazioa areagotu du hainbat mailatan, eta, sistemaren gabeziak ez ezik, 
sortzen dituen desberdinkeriak ere agerian utzi ditu (Del Barrio eta Sancho, 
2022; OME, 2021). Pandemia garaian, adin kronologikoa osasun baliabide eta 
zerbitzuen eskuragarritasuna finkatzeko irizpide erabakigarri gisa erabili da, eta 
adinekoei –bereziki, egoitzetan bizi zirenei– gainerako biztanleei ez bezalako 
isolamendu neurriak eta murrizketak ezartzea eragin du herrialde askotan. Hori 
irizpide bakar gisa erabiltzea diskriminatzailea da, ez delako kontuan hartzen 
adinekoek askotariko gaitasun eta beharrak dituztela. Ildo horretan, baliteke 
kutsadura mugatzeko neurriek gizarte isolamenduaren eta bakardadearen 
arriskua areagotu, adinekoek beren burua zaintzeko jarrera murriztu eta, 
azken batean, haien osasunean eta ongizatean eragin negatiboa eduki izana 
(WHO, 2021). 

Era berean, adinkeriak osasunean duen eragina berebiziko garrantzia duen 
beste ondorioetako bat da; izan ere, osasunaren gizarte determinatzaileetako 
bat du, nahiz eta orain arte arreta gutxi jarri zaion (OME, 2021). Txosten honetan, 
OMEk eskatutako adinkeriaren ondorioei buruzko berrikuspen sistematiko 
bat jasotzen da. Berriskupen horretan, 45 herrialdetako 422 azterlan biltzen 
dira. Azterlanean % 96an, mundu mailan aztertutako osasun eremu guztietan 
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bilakaera txarragoa izatearekin lotuta zegoen adinkeria, eta, gizarte egoera 
ahuleneko taldeetan, ondorioak handiagoak eta gertagarriagoak ziren (Chang 
et al., 2020). Horrela, berrikuspen horrek adierazten duenez, osasuna okertzea 
dakarten hainbat desabantaila metatzen dira, adibidez: bizitzaren iraupena 
murriztea, osasun fisikoak okerrera egitea, portaera osasungarriak murriztea 
eta desgaitasuna okerrago errekuperatzea. Halaber, osasun mental okerragoa 
izatea eragiten du, gizarte isolamendua eta bakardadea areagotzen ditu eta bizi 
kalitatea murrizten du. Laburbilduz, bai beste pertsona batzuekiko adinkeriazko 
jarrerak –pertsonen arteko harremanean–, bai norbere buruarekikoak, osasun 
fisiko eta mentaleko arazo larriak areagotzen ditu, eta saihestu daitezkeen 
heriotzak eragiten ditu. Efektu hori kuantifikatzeak ondorioak dimentsionatzen 
laguntzen du; azterlan batzuen arabera, 6 urteko epean, norbere buruarekiko 
adinkeriazko jarrera dutela adierazi dutenen artean hiltzeko probabilitatea 
% 20 handiagoa da norbere buruarekiko pertzepzio positiboagoak zituztenen 
kasuan baino (Zhao et al., 2017), eta, alderantziz, norbere buruarekiko adinean 
oinarritutako estereotipo positiboak zituztenen artean, desgaitasun larri bat 
guztiz gainditzeko probabilitatea % 44 handiagoa zen estereotipo negatiboak 
zituztenen kasuan baino (Levy et al., 2012). 

Era berean, adinkeria osasun mental okerragoa izatearekin lotzen da azterlan 
kopuru oso handi batean, bai prozesu depresiboen garapenari, bai narriadura 
kognitiboari dagokienez (Chang et al., 2020). Berrikuspen horretan kalkulatzen 
denez, mundu mailan, 6,33 milioi depresio kasu inguru adinkeriari egotz 
dakizkioke. Narriadura kognitiboari dagokionez, agerian geratu denez, 
zahartzearen inguruko norbere buruarekiko pertzepzio negatiboak narriadura 
azkartzen du; pertzepzio positiboak, berriz, atzeratu egiten du, gutxienez 
prozesamendu abiadura gisa neurtzen denean (Seidler eta Wolff, 2017). Horrez 
gain, estereotipo negatiboen eraginpean egoteak gaitasun kognitiboa eta 
memoria murrizten dituela azaleratu da azterketa esperimentaletan (Lamont et 
al., 2015). Adinkeriak bai ingurune klinikoetan, bai lan inguruneetan eragiten 
duela adierazten duen beste alderdietako bat errendimendua da. Lanpostuko 
diskriminazioak ere eragiten die osasun fisikoari eta mentalari, eta erreakzio 
kate bat sortzen du: sintomatologia arriskua handitzeaz gain, gaixotasunagatiko 
iraupen luzeko absentismoa areagotzen du (Viitasalo eta Natti, 2015). Horrela, 
adinkeriak osasunean duen eragina hainbat faktore metatzearen ondorioz 
sortzen da, eta, metaketa horretan, norbere buruarekiko, besteekiko eta 
instituzioen adinkeria oraindik ezagutzen ez ditugun modu eta dimentsioetan 
sortzen dira, elkarri eragiten diote eta indartzen dira (OME, 2021).

Adinkeriak, halaber, adinekoen pobrezia eta segurtasun ekonomikorik ezaren 
arriskua areagotu dezake, hainbat desabantaila pilatzearen ondorioz, bai lan 
merkatura sartzeko eta ateratzeko baldintzei dagokienez, baita gaitzeko eta 
aurrera egiteko aukerei dagokienez ere. Argitaratutako azterlanetan, oraindik 
ez da kalkulatu diskriminazio horrek zenbaterainoko kaltea eragiten duen, 
ezta adinkeriak pobrezia zer neurritaraino sortzen duen zehatz-mehatz argitu 
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ere. Hala ere, eskura dagoen ebidentzia guztia kontuan hartuz, itxura guztien 
arabera hainbat faktorek sortzen dituzte ondorio horiek, hala nola, adin 
horretako enplegu falta erlatiboak eta lan baldintza okerragoak izateak. Horrek 
ahalmen ekonomiko txikiagoa izatea eragiten du, baita kasu batzuetan pobrezia 
ere (Chang et al., 2020; OME, 2021). Horrek, era berean, osasunean eta bizi 
kalitatean ondorio kaltegarriak ditu, portaera osasungarriak mantentzeari 
eragiten diolako eta osasun zainketako zerbitzuen eta gizarte zerbitzuen 
eskuragarritasuna murrizten duelako, eta, azken batean, lehenago hiltzea 
dakar (Chang et al., 2020; Kwan eta Walsh, 2018). 

Azkenik, pertsonen bizi kalitatean eta gizarte ongizatean ere hainbat modutara 
eragin dezake adinkeriak; izan ere, gizarte isolamendu handiagoarekin, 
bakardadearekin, beldurra edo segurtasunik eza hautematearekin, indarkeria 
edo tratu txarrak pairatzearekin edo sexualitaterik ezarekin lotzen da (OME, 
2021). Lehenengoari erreparatuz, adinkeriak gizarte isolamendua eta 
bakardadea areagotzen ditu, gizarte harreman okerragoak izateko arrisku 
faktorea delako (Chang et al., 2020) eta norbere buruarekiko pertzepzio 
negatiboa izatea familiaren gizarte babesarekiko asegabetasun handiagoarekin 
lotuta dagoelako (Cheng, 2017). Gizartean baztertuta sentitzea eragiten du 
adinkeriak. Horrek gizartearen aurrean uzkurtzea eta urruntzea ekar dezake 
eta horri iragarpen autobetearen fenomenoa erantsi behar zaio. Horren 
arabera, adinekoek adinean oinarritutako estereotipoak barneratzen dituzte, 
hau da, zahartzaroa gizarte isolamenduko eta partaidetza txikiko aldi bat dela, 
bakardadea sentitzea normala dela eta horri aurre egitea alferrikakoa dela. 
Beraz, horri jarraituz, gizartetik aldentzen dira (Schoenmakers et al., 2014). 
Eta hori guztia gutxi balitz, adinean oinarritutako legeak eta gizarte baldintzak 
beraiek gizarte jardueretan parte hartzeko beste oztopo bat izan daitezke, eta 
antzeko isolamendu eta bakardade egoera bat eragin dezakete (Shiovitz-Ezra 
et al., 2018). Adinekoak delinkuentziarekiko oso ahulak eta delituen jomuga 
erraza diren irudia zabaltzeak pertsona horiekiko adinkeria areagotu dezake, 
ahulezia estereotipo horiek barneratzen badituzte eta bai delinkuentziarekiko 
beldurra, bai inguratzen dituen munduarekiko mesfidantza handitzen bazaizkie, 
horrek bakardadearen eta gizarte ondoezaren sentsazioa areagotzea ekarriko 
bailuke (Pain, 1997; OME, 2021). Hala ere, indarkeria eta tratu txarrak ondorio 
kezkagarri eta ezezagunenetako bat da, eta eskura dauden datu batzuen 
arabera, % 15,7ko prebalentzia du, tratu txar psikologikoen presentzia handiagoa 
izanik (Yon et al., 2017). Adinkeriak, adinekoen aurkako planteamenduagatik 
eta jarduketagatik, tratu txarrak gizartean onargarriagotzat jotzeko oinarriak 
ezarriko lituzke (Pillemer et al., 2017), eta, izatez, abusu horrek ez du nahitaez 
fisikoa edo psikologikoa izan behar; tratu txar ekonomikoa puntu honetan 
sartzen den adinkeriak eragindako beste jokabideetako bat da (OME, 2021). 

Ondorio horien eskala adinkeriaren prebalentzia izugarria kontuan hartuta 
dimentsionatu behar da. Horri buruzko ebidentzia urria eta mugatua den 
arren, OMEko munduko sei eskualdeetako 83.000 pertsonari baino gehiagori 
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2010 eta 2014 artean egindako inkesta baten arabera, bi pertsonatik batek, 
gutxienez, adinarekin neurri txiki edo handi batean oinarritutako estereotipoak 
eta aurreiritziak zituen eta joera hori are handiagoa zen diru sarrera txikiak edo 
ertain-txikiak zituzten herrialdeen artean (Officer et al., 2020). Datu horiek 
tentuz hartu behar dira, tresna fidagarririk eta baliozkorik ez dagoenez, datuak 
lausoak izan baitaitezke (OME, 2021). Nahiz eta eskura dauden zenbait daturen 
arabera adinean aurrera egin ahala norbere buruarekiko adinkeria joera handitu 
egiten den, ez dakigu zer prebalentzia duen. Azterlan horien arabera, norberak 
zahartzaroaz duen pertzepzio positiboa murriztu egiten da zahartzean, adin 
ertainean zertxobait gora egin ondoren, eta ekonomia eta hezkuntza maila 
handieneko pertsonen artean handiagoa da (Wurm et al., 2014). 

Nola egin aurrera adinkeriaren aurkako borrokan?

Adinkeria aurreiritzi eta diskriminazio modurik arruntenetako eta gizartean 
onartuenetako bat da. Fenomeno hori urrun samarra iruditzen zaie pertsona 
askori, ziur asko ez direla jabetzen eguneroko bizitzan behin eta berriz gertatzen 
eta erreproduzitzen diren mikroadinkeriez. Hain zuzen ere, hori esplizituki edo 
inplizituki gauza daiteke, kontziente izatearen edo pentsamendu, sentimendu 
nahiz ekintzetan intentzionalitatea existitzearen arabera (Levy eta Banaji, 
2004). Inplizitu izaten jarraitzeko arriskua gizarteak normaltzat eta onargarritzat 
jotzeak sortzen du, horrek oharkabean pasatzea eta prozesua atzera elikatzea 
errazten baitu. 

Fenomeno hori, beste kalifikazio batzuk alde batera utzita, bitxia da; izan ere, 
pertsona guztiok betetzen ditugu urteak, eta, egiazki, adina eta bizitzako etapak 
sozialki eta kulturalki eratutako konstruktuak dira (OME, 2021). Nolabait ere, 
adinean oinarritutako estereotipoak erreproduzitzeak giza eskubideak urratzen 
ditu, desabantailak eta desberdinkeriak eragiten dituelako, eta gainera, geure 
teilatuaren kontra harri gehiago botatzea dakar, bai sozialki, bai pertsonalki. 

Nahiz eta gaur egun dauden datuak itxuraz ez diren osoak eta, ziurrenik, behetik 
jota kalkulatuak diren, erantzun motan eragina duen gizarte desiragarritasunaren 
eraginez, zenbakiek adierazten dutenez, bi pertsonatik batek adinkeria jarrera 
du eta Europako hiru adinekotik batek adinkeria jasan duela dio; 15-24 
urtekoen artean soilik da proportzioa handiagoa (Abrams et al., 2011; Officer 
et al., 2020). Zenbaki horiek estrapolatuz, baliteke testu hau irakurtzen ari den 
pertsonak edo egileek berek adinean oinarritutako estereotipoak erabili edo 
jasan izana, eta litekeena da oharkabean pasatu izana. Ezagutza, hausnarketa 
eta pentsamendu kritiko handiagoa behar ditugu ezinbestean, murriztu ahal 
izateko ezagutu eta horretaz jabetu behar baitugu. 

Estereotipoak erreproduzitzeak diskriminazioa eragiten du modu batean edo 
bestean, eta, beraz, gizarte desberdinkeriako egoeren oinarria da; kasu honetan, 
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adinarekin lotutakoena. Eguneroko bizitzako hainbat arlotara zabalduta 
dagoenez, oso litekeena da noizbait adinkeria presente dagoen egoeraren 
baten aurrean izatea; batzuetan, geure buruarekiko daukagulako jarrera hori. 
Adinkeriazko jarrera duena eta hartzailea pertsona bera denean gertatzen da 
norbere buruarekiko adinkeria eta barneratuta daukagunean gertatzen da. 
Oso ohikoa da “oso zaharra naiz orain honekin hasteko” esamoldea entzutea, 
bai prestakuntza bati, bai zaletasun edo harreman bati dagokienez, eta horrek 
modu askotan eragiten dio pertsonen bizitzari. Baina lehen oztopo horri aurre 
egin eta gainditu arren, gerta daiteke beste pertsona batekin partekatzean 
edo erakunde batera proiektu bat abian jartzera joatean mezu hori bera, kasu 
honetan, pertsonen arteko adinkeria bihurtzea. Bi pertsonaren edo gehiagoren 
arteko elkarrekintzan gertatzen da hori, eta oso ohikoa izaten da adineko 
pertsona batek zer egin, sentitu edo pentsa dezakeen baloratzerakoan adina 
oinarritzat hartzen denean. Bi maila horiekin batera –norbere buruarekikoa 
eta harremanen bidezkoa- instituzionala ere badago, eta denek elkarri eragiten 
diote; izan ere, aipatutako arau eta praktika instituzionalek instituzio horietako 
kide eta, oro har, gizarteko kide direnen jarrera pertsonalak taxutu ditzakete 
eta, aldi berean, haiek taxutuak izan daitezke (OME, 2021). Horrela, gurpil 
zoro bihurtzen da. Eta hori, adinkeriaren adibide oso arin bat hartuz, aurretik 
aipatu ditugun ondorio oso larriko hainbat alderdi kontuan hartu gabe, 
esaterako: osasunaren zaintza edo ongizatea, eta lanaren edo etxebizitzen 
eskuragarritasuna. Horregatik, eta askotan adinkeria esparru subkontzientean 
geratzen delako, inor erruduntzat jotzeko edo estigmatizatzeko asmorik gabe, 
estereotipo, aurreiritzi eta ekintza diskriminatzaile bakoitza seinalatu eta aurre 
egin behar diogu berau aldatu ahal izateko. 

Adinkeria eta horrek sortzen dituen gizarte desabantailak, era berean, beste 
joera eta diskriminazio modu batzuekin elkarrekintzan aritu daitezke, hala 
nola matxismoarekin eta kapazitismoarekin, eta, horrela, desabantaila egoera 
horiek areagotu ditzakete, baita pertsonen osasunean eta ongizatean dituzten 
ondorioak ere (Grollman, 2014; OME, 2021; Overall, 2006). Zahartzen garen 
inguruneetako desabantailek –adibidez, sexuarekin, jatorri etnikoarekin eta diru 
sarrera ekonomikoekin lotuek– bizitza osoan osasun arreta eta heziketa jasotzeko 
aukera baldintzatzen dute, baita gure lan aukerak eta aukera ekonomikoak ere, 
eta horrek, ondorioz, gure egoeran eragiten du urteek aurrera egin ahala. Hain 
zuzen ere, adineko pertsonen artean ikusten dugun aniztasunaren zati handi 
bat desberdinkeria horiek bizi zikloan zehar metatutako eraginaren ondorio 
da. Interakzio nagusietako bat adinkeriaren eta kapazitismoaren artekoa 
da; kasu honetan, desgaitasuna duten pertsonen aurkako estereotipoak, 
aurreiritziak eta diskriminazioa dira. Hori dela eta, alde batetik, ez da kontuan 
hartzen desgaitasuna duten adinekoen artean dagoen aniztasuna (Cuddy 
et al., 2005), eta, bestetik, adinekoen artean desgaitasuna izatea zuzenean 
onartzen da (Kelley-Moore et al., 2006). Berriz ere, abiapuntuko estereotipoak 
aldatu egiten dira adinaren arabera. Horrela, gerta daiteke desgaitasuna duten 
gazteak erdeinuz edo errespetu faltaz tratatzea, neurri batean gaitasun fisikoari 
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buruzko arau soziokultural bat hausten dutelako, eta adinekoen kasuan, berriz, 
enpatia sortzea (OME, 2021). Hala ere, zahartze aktibo, osasungarri edo 
arrakastatsuaren diskurtsoak berak diskriminazio bikoitz hori areagotu dezake, 
adinekoak zahartze modu horrek sustatutako estandar eta balioekin bat ez 
badatoz (Marsillas, 2016; OME, 2021; SIA Adinberri, 2022).

Adinkeria matxismoarekin uztartzen denean, adineko emakumeen artean 
desabantaila eta diskriminazio handiagoa eragiten du gizon adineko eta 
gazteekin edo emakume gazteekin alderatuta, eta fenomeno horri generoaren 
araberako adinkeria deitzen zaio (Krekula et al., 2018). Arau patriarkalak 
eta gazteak hobestea dira bereziki adineko emakumeak kaltetzen dituen 
mehatxu bikoitz horren oinarriak. Horien barruan, honako hauek sartzen dira: 
itxura fisikoa, alarguntza egoera, osasun arretaren eskuragarritasuna, gizarte 
zaintzako beharrak eta lana (OME, 2021). Azken arlo horretan, gazteegiak 
edo zaharregiak izatearen desabantailek batez ere emakumeei eragiten 
diete, eta horien ondorioak lan ibilbidetik beretik harago doaz, zahartzaroan 
erretiroagatiko pentsioa jasotzeko ahalmenari ere eragiten baitiote (Jyrkinen, 
2014). Normalean, adineko emakumeak adineko gizonak baino urte gutxiagoan 
egon dira araututako lan merkatuan, eta horrek lan bizitzan zehar haien ekonomia 
mailan eragin du edo etorkizunari begira aurrezteko ahalmenean edo pentsioak 
lortzeko probabilitatean. Adinkeriaren, heterosexismoaren eta sexualitatearen 
arteko elkarketa ere gero eta intentsitate handiagoarekin aztertzen ari dira; 
izan ere, zenbait ikerketa transkulturalek erakusten dutenez, adinak, generoak 
eta sexualitateak batera, eta beste bazterketa modu batzuekin elkartuta 
–adibidez, jatorri etnikoan eta klasean oinarritutakoekin– pertsonei zahartu 
ahala sortzen dizkieten gizarte desabantaila anitzak aztertu behar dira (King 
et al., 2019; OMS, 2021). Emaitza horiek adierazten dutenez, identitate horiei 
heltzeko moduak ondorioak izan ditzake pertsona baten zahartze prozesurako 
egokitzapenean. Aurrerapen horiek gorabehera, azterketa gehiago egin beharko 
dira adinkeriaren eta beste “-keria” batzuen arteko elkarketa eta horrek sortzen 
dituen diskriminazio modu ugari eta konbinatuak aztertzeko. 

Horregatik guztiagatik, adinkeria ezabatu eta desagerrarazteko hainbat 
mekanismo jarri behar dira abian, premiaz eta ezinbestean; izan ere, 
diskriminazio eta desabantaila mota horrek pertsona guztiei eragin diezaguke 
bizi zikloaren uneren batean, eta ondorio negatibo izugarriak ditu. Gainera, 
ondorio horiek gero eta handiagoak dira, bizitzan zehar desabantaila iturriak 
areagotu ahala, eta gizarte osoari eragiten diote.
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Ondorioak 
Adinekoen aurkako adinkeria mundu mailako fenomeno orokorra da 
(OME, 2021). Bere eragin sozial negatibo izugarria identifikatzeak adinaren 
inguruko narratiba aldatzeko mugimendu bat martxan jartzea bultzatu du. 
OMEk adinkeriaren aurka egindako kanpaina da horren abiapuntua. Kanpaina 
horrek adierazten duenez, adinean oinarritutako diskriminazioaren arazoari 
heldu behar zaio, ezinbestean, gizaki guztien duintasuna eta eskubideak 
errespetatu eta babestuko diren mundu parekideago bat sortzeko (WHO, 2021). 
Ildo horretan, egile batzuek aurreikusten dutenez, berdintasunaren aldeko 
hurrengo gizarte mugimenduko protagonistak diskriminazio mota horren 
aurka borrokatzen ari diren eta gizartean protagonismoa eskatzen ari diren 
adineko pertsonak izango dira (ILC, 2015; Kohn, 2010; Quinn eta Doron, 
2021; del Barrio eta Sancho, 2022). Erronka horrek zahartze politika sakon 
birplanteatzea eskatzen du, ongizatea eta babesa ardatz estatiko izatetik 
autonomia, kidetasuna, gizartearen barruan sartuta egotea eta herritartasun 
aktiboa ardatz izatera pasatzea, adinarekin lotutako oztopoak gaindituz eta gai 
hori osotasunean jorratuz, gizartea adin guztietakoentzat izan dadin (del Barrio 
eta Sancho, 2022; Quinn eta Doron, 2021). 

Osasun publikoko arazoa izanik, adinkeria osasunaren gizarte determinatzaile 
handia da, denbora luzeegian kontuan hartu ez bada ere. Ez hori bakarrik; 
gainera, ondorio larriak dituen garapen eta giza eskubideen arloko arazo bat 
ere bada (OME, 2021). Nahiz eta tradizionalki adinekoekin estuago lotuta egon 
den, adinkeria adin guztietan gertatzen da, beraz, ikuspegi integratu bat garatu 
behar da ezinbestean, fenomeno hau adinekoak ez ezik gazteak ere barne 
hartuta aztertu eta jorratu behar da, belaunaldi anitzeko erronka gisa tratatuz 
(Bratt et al., 2020; Hagestad eta Uhlenberg, 2005). Horregatik, belaunaldien 
arteko kohesioa eta babesa hobetzeko modu eraginkorrak aurkitzea gero eta 
premiazkoagoa izango da, bizi itxaropena handitu, gizarteen adinaren arloko 
aniztasuna areagotu eta hori bestelako aniztasun modu batzuekin uztartzen 
den heinean (Bratt et al., 2020), benetan adin guztietarako gizarte bat eraiki 
ahal izateko. 
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“Arrotza zaiguna –eta, segur aski, geroan ere izango zaiguna– 
ulertzea, gizatasun komunari buruzko lelo hutsalekin leundu 

gabe, bakoitzari-berea-ren axolagabekeriarekin desaktibatu gabe, 
eta inkontsekuenteki xarmagarritzat, baita estimagarritzat ere 

hartuz gutxietsi gabe, lan handia eginez bereganatu behar dugun 
trebetasun bat da, eta behin ikasitakoan, beti modu inperfektuan 

ikasi ere, etengabe landu behar da horri bizirik eusteko…”

Clifford Geertz

Egia da, Zuberok liburu honen hitzaurrean adierazten duen bezala, aniztasunaren, 
desberdintasunaren eta desberdinkeriaren munduan murgiltzen garenean kon-
tzeptuak eta horien erabilera apur bat lausoak eta arduragabeak direla. Agian 
horregatik, hasieratik azpimarratu behar da aniztasuna eta desberdintasuna ez 
direla gauza bera, ezta desberdinasuna eta desberdinkeria ere. 

Aniztasuna egitate bat da. Bai gure inguruneetako, bai gure berezko egitate bat. 
Eta hortik abiatuz ezer gutxi egin behar da aniztasunarekin, nahiz eta aniztasuna 
sustatzen, kudeatzen edo ospatzen saiatzen garen etengabe. Gure gizarte 
konplexuetan gertatzen dena da aniztasuna, Clifford Geertzek ironiaz zioen 
bezala, jada ez dela lehen zena. Eta horrekin esan nahi zuen iraganeko gizarte 
eta taldeekin alderatuz gizarte modernoak askoz uniformeagoak direla elkarren 
artean, baina askoz konplexuagoak beren barruan. Antzinako gizarteetan, 
elkarren artean oso desberdinak izanagatik, ia ez zegoen barne aniztasunik. 
Gureetan, ordea, kontrakoa gertatzen da: maila globalean gero eta antz handiagoa 
izan dezakete, baina barruan gero eta aniztasun handiagoa dute. Lan honetan 
jasotako kapitulu guztiak konplexutasun horren erakusle dira, hain zuzen ere.
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Aniztasunak ez du per se desberdintasuna adierazten. Edozein desberdintasun 
sozialki eraikia da. Zuberok dioenez, ideia hori behin eta berriz errepikatu 
arren, inoiz ez da nahikoa izango. Izan ere, denborak aurrera egin ahala, 
desberdintasunak gauza “natural” edo “normaltzat” hartzen dira, gizartea sortu 
aurreko egitatetzat, eta, beraz, aldaezin eta unibertsaltzat. Desberdintasunak 
giza jardueraren ondorio dira, baina naturalizatu egiten direnez, objektu 
bihurtzen dira, eta, ondorioz, gizarte eragileen esku hartzerik gabeko objektu 
finkatu gisa agertzen dira. Gero ikusiko dugun bezala, objektu bihurtzeko 
prozesu hori edozein legitimazio narratibaren oinarrizko eragiketa izango da. 

Eraikitako desberdintasun horren gainean alterizazio prozesuak egituratzen 
dira. Eta nahiz eta prozesu horiek ez duten nahitaez desberdinkeria ekartzen, 
desberdinkeria beti horien gainean eraiki eta legitimatzen da. Atzera begiratuta 
ikusiko dugunez, aro modernoko desberdinkeria eta hierarkia ardatz nagu-
sietako biren oinarria biologizatu diren bi desberdintasun dira: sexua-generoa 
eta “arraza”1. Hain zuzen ere, mendebaldeak bi desberdintasun kategoria 
horiek bakarrik ezarri ditu naturaren munduan, erabat ahaztuta, Zuberok 
dioen bezala, “naturaltzat jotzen duguna ere ez dagoela bere gizarte definiziotik 
kanpo”. Horrekin ez dugu esan nahi desberdintasunak errealitateko ezaugarri 
objektiboen gainean eraikitzen ez direnik. Kontua da ezaugarri horiek ez 
dutela berezko esanahirik. Zer esan nahi dute, berez, orinek edo azalaren 
koloreak? Ezer ez. Baina espezie gisa forma ematen diguten eta garena 
–hau da, gizaki– bihurtzen gaituzten gizarteratze prozesuen bidez (politikoak, 
moralak eta ebaluaziozkoak), halabeharrez, esanahi bat hartuko dute eta 
sailkatzeko erabiliko ditugu. Eta desberdintasun horietako batzuek, azkenean, 
desberdinkeria justifikatuko dute; halabeharrez, kasu horretan ere.

Baina desberdinkeriaren aurrean, gizarteak antolatu egin dira eta aurre egin 
diote, hainbat tresna baliatuz eta, hala, desberdinkeriaren aurkako borrokan 
ibilbide luze bat egin da. Gaur egun, gure gizarteak berdintasunaren aldeko 
eta diskriminazioaren aurkako berariazko araudi bat du, irismen luzekoa, 
eta horri gorroto delitu berriak gehitu zaizkio. Jon Mirena Landak corpus hori 
guztia aztertu eta berrikuspen kritiko haztatu bat egin du bere kapituluan. Bere 
orrialdeetan azaltzen duenez, urteetan zehar gure herrialdean eredu politiko-
kriminal antiarrazista eta antixenofobo propio bat finkatuz joan da. Eredu horrek 
zigor zuzenbidea erabili beharreko lehen baliabidea bihurtu du hasieratik, esku 
hartzeko azken baliabidea izan beharrean. Hau da, zigor arloko jurisdikzioa 
jokabide jakin batzuk zigortzeko ez ezik, prebenitzeko ere erabiltzen da. Landak 
argudiatzen duenez, desbideratze horrek diskriminazioaren aurkako eraikin 
osoa arriskuan jar dezake. 

1 Gaur egun, bi desberdintasunak eraikiak direla argi eta garbi geratu denez, beste mekanismo 
batzuk erabiltzen dira desberdinkeria legitimatzen jarraitzeko. “Arraza”-ren ordez etnia edo kultura 
erabiliz –bertsio baldarrenean– objektu bihurtzeko eta legitimatzeko helburu bera lortzen da.
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Horretan oinarrituz, garaiak kontrako norabidean doazela dirudien arren, 
bultzatzearen estandar “sendo” eta zehatzaren barruan sartzen den politika 
kriminal bat ezartzea aholkatzen du –hau da, gorroto delitua gauzatutzat 
emateko inhibizio indartsu bat eta errealitate bilakatzeko arriskua egon behar 
dutela oinarritzat hartzea–. Xede taldeen, zigor figuren eta zigor arloaren barruan 
sartzen den politika bat ezartzea. Azken batean, diskriminazioaren aurkako 
politika ez penal baten alde egitea, Tratu berdintasunerako eta diskriminaziorik 
ezerako uztailaren 12ko 15/2022 Lege integraletik abiatuz. 

Hortik aurrera, eskuliburu honek hautatutako desberdinkeria eta diskriminazio 
ardatzetan barnako ibilbide bat eskaini digu. Lehenengoan, pobreziaren eta 
desberdinkeriaren adierazleen bilakaera aztergai nagusitzat hartuta, Euskadin 
azken hamarkadetan gertatu diren aldaketa demografikoek adierazle horietan 
izan duten eragina aztertzen da. Luis Sanzok dioenez, gure gizartearen bilakaera 
sozioekonomikoko datu nabarmenetako bat honako hau da: 2008-2012 aldiaz 
geroztik gertatzen ari den desberdinkeria adierazleen goranzko joera, zeinak 
aurreko dinamikarekiko (1996-2008) haustura nabarmena dakarren. 

Soziologoaren azterketak erakusten duenez, goranzko joera horrek migrazioak 
eragindako aldaketa demografikoekin, eta, neurri txikiagoan, familia egituren 
zatiketarekin du zerikusia. Atzerritar jatorriko pertsonak, seme-alabak dituzten 
emakume bakarrak eta pertsona bakarrak buru diren etxeen edo nukleorik 
gabeko pertsona anitzeko etxeen eraginez ari dira handitzen desberdinkeria 
indizeak Euskadin. Bereziki, atzerritar jatorriko pertsonez osatutako etxeen 
egoera azpimarratzen du, euskal gizartearen testuinguruan baliabide ekonomiko 
urriko eta eskaseko talde bat baitira. Bikote baten inguruan osatutako ber-
tako familien eta 65 urtetik gorako pertsonen etxeetan desberdinkeria hori 
txikiagoa da.

Horrenbestez, egiturazko faktoreek eragiten dute –migrazioa handitzeak, familia 
zatitzeak eta indibidualizazioak– pobreziaren eta desberdinkeriaren goranzko 
joera. Horregatik, babes ekonomikoko neurriak hartu behar dira faktore horien 
eragina minimizatzeko. Bada, nahiz eta neurri horiek eta, zehazki, diru sarrerak 
bermatzeko euskal politikak, aipatutako faktoreen eragina murriztu duten, ez 
da nahikoa izan desberdinkeriaren goranzko erritmoa gelditzeko. Etorkizun 
hurbilari begira, bai migrazioa, bai indibidualizazio prozesuak areagotzeak 
–biak aurreikusten dira– gure gizartean desberdinkeria handitzea eragingo 
dute, mekanismo egokiak ezartzen ez badira. 

Trinidad L. Vicentek atzerritar jatorriko biztanleriarekin lotutako desberdinkeria 
horretan sakondu du, hain zuzen ere. Edozein gogoeta egin aurretik, garran-
tzitsua da gogoratzea ez gaudela pertsona iritsi berrien aurrean, ezta gure 
gizarteko fenomeno koiuntural baten aurrean ere, baizik eta biztanleria errotu 
baten aurrean, bizilekuaren antzinatasunak, gelditzeko nahiak eta Espainiako 
nazionalitatea eskuratzeak erakusten duten bezala. Eta populazio hori da, 
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Luis  Sanzoren kapituluan ikusi dugun bezala, bertako herritarrekin alderatuz 
bizi baldintzetan alde adierazgarria eta desberdinkeria pairatzen dituena.

Kapitulu horri esker, desberdinkeria hori gertatzen den hiru eremu nagusitan 
sakondu ahal izan dugu: lan arloan, etxebizitza arloan eta hezkuntzan. Atzerritar 
jatorriko biztanleek lana eta etxebizitza eskuratzeko aukera ezagatik dituzten 
zailtasun ekonomikoek –zailtasun horiek elkar elikatzen dute– ondorio handiak 
dituzte: bizileku baimenen berritzean, familia berriz elkartzean, erroldan 
sartzean, pilatuta bizitzean, eta abar. Atzerritar jatorriko pertsonek etxebizitza 
bat jabetzan zein alokairuan edukitzeko eta lan merkatuan sartzeko dituzten 
zailtasunak, gainera, larriagoak dira emakumeak edo gazteak badira. 

Hezkuntzaren arloan, azken urteotan politika asko jarri dira martxan, baina ez 
dirudi oso emaitza pozgarriak izaten ari direnik. Atzerritar jatorriko ikasleen 
eskola uzte goiztiarraren tasak, eskola porrotaren indizeak eta emaitza 
okerragoak aintzat hartuz, lanean jarraitu beharra dago. Gainera, eskola curricu-
luma malgutzeko erronka handia gainditu gabe dago oraindik. Cous-cousaren 
pedagogia atzean utzi eta ikasle horien gurasoek eta gizarte inguruneek 
ikastetxeen dinamikan parte har dezaten bultzatu behar da. Azken batean, 
desberdinen arteko konfiantzazko espazioak sortu behar dira, komunikazioa 
hobetzeko eta parte hartzea bermatzeko. Hori guztia giza eskubideetan, 
justizian eta elkartasunean oinarritutako bizikidetzazko hezkuntza baten alde. 

Arkaitz Fullaondok eta Julia Shershnevak euskal gizarteak desberdinkeriaren 
eta diskriminazioaren inguruan dituen pertzepzio eta jarrerei buruzko analisi 
konparatibo bat egin dute, 2019ko Eurobarometroko eta 2022ko Neurtu 
inkestako datuetatik abiatuta. Bai euskal gizartearen, bai Espainiakoaren eta 
Europakoaren ustez, honako alderdi hauek eragiten dute diskriminazioa: ijito 
herriko kidea izateak, beste jatorri edo azal kolore bat izateak eta transexuala 
edo transgeneroa izateak. Baina Espainiarekin eta Europarekin alderatuz, sexu 
orientazioaren, adinaren, sinesmen erlijiosoen eta desgaitasunaren araberako 
diskriminazioa txikiagoa dela iruditzen zaio euskal gizarteari. 

Gure gizarteak talde horiek guztiek osatzen duten aniztasunaren inguruan 
dituen pertzepzio eta jarrerei dagokienez, azpimarratu behar da euskal 
gizarteak irekitasun maila oso handia erakusten duela, bai talde horietako 
pertsonekin dituen harremanei dagokienez, bai aniztasuna sustatzearen 
aldeko jarrera sendoari dagokionez. Hala ere, irekitasun maila hori nabarmenki 
murrizten da beren seme-alabek azterlanean aipatutako taldeetako pertsonekin 
maitasun harremanak izateari buruz galdetzen zaienean. Nola interpretatu 
disonantzia hori?

Jokin Azpiazuk, LGTBI+ kolektiboaren azterketatik abiatuz, eta, batez ere, 
2021eko Neurtu inkestak sexu eta genero aniztasunaren inguruko pertzepzio 
eta jarrerei buruz ematen dituen datuetatik, berak aztertutako eremuan ere 
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antzeman duen disonantzia horren azalpen posible bat eskaintzen digu. 
Autoreak honako ideia hau du abiapuntu: gizarte egitateak neurtzeko dugun 
gaitasuna horiek ulertzeko moduaren araberakoa dela. Hau da, kasu honetan 
zein aurrekoan lortutako datuek ez digute erakusten aniztasun jakin batekiko 
benetan zenbaterainoko tolerantzia dagoen, aniztasun horri buruz dauden 
diskurtso hegemonikoetara zenbateraino egokitzen garen baizik. Gure gizartean 
aniztasunari buruzko lengoaia bat sortu da eta behar besteko kapital sinbolikoa 
duten gizarte taldeek bereganatu egin dute –beste talde batzuek, ordea, ezin 
dute–. Orduan, talde jakin batzuek zentzu komun hori lantzen dutenekin 
lengoaia bat partekatzeko gaitasuna dutela adierazten digute datu horiek. 
Diskurtsoetara egokitzen dira eta horrek jakin nahi dugunari buruz galdetzeko 
modu berriak bilatzera eraman beharko gintuzke. 

Beste ikuspegi batetik, María Silvestrek ere diskurtsoen eta nagusitzen ari den 
nolabaiteko zentzu komunaren garrantzia azpimarratu du. Bere kasuan, genero 
berdintasunaren indizearen Europako eta Euskadiko datuak aztertuta, arlo 
horretan aurrerapausoak motelak izatearen arrazoiak zein diren galdetzen dio 
bere buruari. Orduan, “berdintasunaren irudipena”-ren diskurtsoa agertzen da, 
hots, herritarren zati handi batek genero berdintasuna lortu dela edo lortzea 
denbora kontua dela pentsatzea. Aldiz, autoreak dioenez, EIGEk erakusten 
du denbora luzatzen ari dela, Europan genero berdintasuna lortzeko ia hiru 
belaunaldi beharko baitira, eta, gainera, COVID-19ak prozesua are gehiago 
moteldu duela hartu behar dela kontuan. 

María Silvestrek, beharrezkoa den ikuspegi intersekzionala hartuz, emakumeen 
eta gizonen arteko egiturazko desberdinkeriaren bektoreak ikusarazi ditu. 
Klase sozialak, adinak eta egoera zibilak pobreziaren feminizazioa erakusten 
digute, eta horrek batez ere adineko emakumeengan eta guraso bakarreko 
familiengan eragiten du. Halaber, atzerritar jatorrikoak izateak larriagotu 
egiten du emakumeen genero desberdinkeria, beren egoera arautzeko eta 
tituluak homologatzeko arazoak dituztenez aintzat hartzen ez den lan esparru 
prekarizatu batean sartzen direlako. Berriz ere, migrazioarekin lotuta agertzen 
da desberdinkeria eta, espezifikoki, emakume izatearekin. 

Bertako biztanleria talde batek ere desberdinkeria indize handiak ditu, atzerritar 
jatorriko biztanleriak bezala, atzerritarra izan ez arren: ijito herriak. Gizarteko 
gehiengoaren aldean gutxiengo izateak batzen ditu bi taldeak desberdinkeria 
horretan, baina gizartean eta kultura nagusian sartzeko modu oso ezberdina 
izan dute. Ijito herriaren kasuan, ibilbide historiko luzeko minorizazio eta 
menperatze prozesu bat bizi izan dute. Horren ondorioz, besteak beste, 
gizartearen gehiengoak herritar horiekiko normalizatu duen diskurtsoak, 
azkenean, haien desberdinkeria egoera legitimatu du. Egiazki, arlo horretan 
aurrerapenak egin diren arren, ikusi dugunez, ijito herriak desberdinkeria indize 
handiak ditu ia dimentsio guztietan: lan merkaturako sarbidean, osasunean, 
eskola eta egoitza segregazioan, etab. Hala ere, ijitoen elkarteek egindako lana 
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nabarmendu behar da, batez ere emakume ijito feministena, baita erakundeen 
erantzunak ere, hala nola Eusko Jaurlaritzak Ijito Herriarekiko EAEko Estrategia 
(2022-2026) garatu izana.

Hainbat komunitate eta talderen sinesmen eta praktika erlijiosoen inguruko 
askotariko diskriminazio eta gatazkek ere ibilbide historiko luzea dute. Arlo 
horretan, azken hamarkadetan euskal gizarteak aldaketa nabarmenak izan 
ditu. Gorka Urrutiak eta Gorka Morenok adierazten duten bezala, gure gizartea 
oso erlijiosoa izatetik sekularizazio prozesu bizi eta orokortu bat izatera igaro 
da. Hala ere, migrazio mugimenduak areagotu zirenetik, erlijio ugaritasuna 
nabarmen hazi da. Bi autoreek aztertutako datuek erakusten dutenez, erlijio 
aniztasunak eta sinesmen gehienek onarpen zabala dute. Baina “bertako” 
biztanleek erlijio musulmanarekiko errezelo handia dute. 

Errezelo hori izendatzeko islamofobia terminoa erabil dezakegu, sinesmen 
horrekiko eta komunitate erlijioso horretako kideekiko dagoen gizarte errefusa 
adierazteko. Nahiz eta Espainiako Estatuak islama errotze nabarmeneko erli-
jiotzat jo eta, de facto, 1989tik Espainiako gutxiengo erlijiosoetako bat dela 
onartzen duen, gure gizarteak migrazio mugimenduen ondorioz erlijio hori 
birdefinitu duela ematen du. Hala, funtsezkotzat eta aldaezintzat jotzen diren 
elementu erlijioso eta kultural batzuk direla-eta komunitate hori integratzea 
itxuraz ezinezkoa izatearen ideian oinarritu da eztabaida sozial eta politiko guztia. 
Gainera, gure herrialdean pertzepzio hori bereziki adierazgarria da, sentimendu 
islamofoboa identitate elementu bat izan baita historikoki. Hortik abiatuz, erlijio 
musulmana gure gizartearekin batere zerikusirik ez duen erlijio gisa ikusten 
eta berreraikitzen da, eta, gainera, giza eskubideekin, demokraziarekin edo 
zuzenbide estatuarekin bateraezintzat jotzen da. Baina, eskubideen eta erlijio 
ugaritasunaren ikuspegitik, kontua ez da integrazioa handiagoa edo txikiagoa 
den, askatasunak aitortzea eta bermatzea baizik.

Gaur egungo gizartean gehien hedatutako diskriminazio iturrietako bat 
desgaitasuna da. Egia da desgaitasuna ulertzeko moduan eta definizioan eredu 
tradizionalak eta mediko-errehabilitatzaileak atzean utzi ditugula, eta arreta 
desgaitasuna duen pertsonarengan ez baizik eta ingurune sozial, politiko eta 
ekonomikoan jartzen duen gizarte eredu batera hurbildu garela. Legediaren 
bidez eta desgaitasuna duten pertsonei oinarrizko zerbitzuak bermatu eta 
aukera gehiago emateko ahaleginen bidez ere –horretan hirugarren sektoreko 
entitateak protagonista izan dira– aurrerapen handia egin da eremu horretan. 
Hala ere, María Villaescusak eta Garazi Yurrebasok erakusten digutenez, asko 
dago egiteko, bai lan arloan, bai hezkuntza arloan: enplegu babestua sortu 
izanak gizarte entitateek lan ona egin dutela erakusten du, baina pertsona horiek 
diskriminatuta egotearen isla ere bada. Eskola eta unibertsitatea, bestalde, 
hezkuntza erantzun benetan inklusiboetaranzko pausoak emateko erronkaren 
aurrean daude. Aisialdiaren eta herritarren partaidetzaren arloetan ere lanean 
jarraitu behar da diskriminazio eta bazterkeria egoera horiek murrizteko. 
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Sara Marsillasek eta Elena del Barriok adierazten dutenez, desgaitasunen bat 
duten pertsonen aurkako aurreiritziak eta diskriminazioa adinkeriarekin ere 
uztartzen dira bereziki, hau da, adinarekin lotutako estereotipo, aurreiritzi eta 
jarrera diskriminatzaileekin. Autore horien arabera, hainbat adinkeria maila 
daude, norbere buruarekikoa, harremanen arlokoa eta instituzionala, baina 
horiek guztiek elkar elikatzen dute, eta, hala, askotan oharkabean geratzen den 
gurpil zoro bat sortzen da. Horrek osasunaren edo ongizatearen zaintzaren eta 
lana edo etxebizitzaren eskuragarritasunaren arloko desberdinkeria egoerak 
eragiten ditu. Adinkeria adinekoekin lotzen badugu ere, adin guztietan gertatzen 
da. Horregatik, adinkeria kapazitismoarekin ez ezik, matxismo, heterosexismo 
eta sexualitatearekin, jatorri etnikoarekin eta klasearekin batera landuko duen 
ikuspegi integratu bat garatu behar da. 

Azken gogoeta horrek, zalantzarik gabe, intersekzionalitatearen ideiara gara-
matza. Ideia horrek gaur egun arrakasta handia du, segur aski, Zuberok 
hitzaurrean adierazi bezala, hutsaldu egin delako. Baina historia luzea du, 
izen horri jarri baino lehenago hasia. Kimberlé Crenshaw-k formulatu zuen 
1989an, lege ikasketen esparruan, eta gero giza eta gizarte zientzietara 
hedatu zen, batez ere ikasketa feministen lentearen bitartez. Kontzeptuak 
honako hauek adierazten ditu: “Testuinguru historiko espezifiko batzuetan 
desberdintasun ardatz ugari –ekonomikoa, politikoa, kulturala, psikikoa, 
subjektiboa eta esperientziazkoa– tartekatzen direnean sortzen diren ondorio 
konplexu, menderaezin, askotariko eta aldakorrak”2. Liburu honetan azaldu 
diren desberdintasun ardatz guztiak eta autoreen arabera horien artean 
dagoen harremana kontuan hartuta, badirudi ezinbestekoa dela azterketa 
intersekzionaletik abiatzea desberdintasun ardatzak maila anitz eta aldi 
berekoetan artikulatuz bazterketa eta desberdinkeria nola eragiten duten 
aztertzeko. Horretarako, intersekzionalitatearen interpretazio zorrotzago eta 
konplexuago bat behar da, ezagutzen dugun gehikuntzazkoa baino –hainbat 
zapalkuntza geruza metatzea–. 

Bistakoa dirudi aniztasun garai batean bizi garela; liburu hau horren erakusle 
da. Ondorioz, gizarte gisa, aniztasun hori denbora luzean menderatze eta 
pribilegio sistema historikoak ezkutatu dituen berdintasunaren banderapean 
itotzea eragotzi behar dugu. Baina, era berean, desberdintasuna aitortzeko 
borrokatzearen izenean gu komun batean pentsatzea galarazten diguten 
identitate itxitura eta kaiolak sortzea eragotzi behar dugu. Imanol Zuberok 
hitzaurrean zioenez, birbanaketa politikak eta aitorpen politikak behar 
ditugu. Eta, giza esperientziaren funts komunarekin lotzeko dugun gaitasuna 
desagerrarazi gabe, gizaki izateko moduen pluraltasuna aitortu eta 
desberdintasuna positibotzat hartuko duen unibertsaltasun ideia bat eraiki 
behar dugu. 

2 A. Brah-en eta A. Phoenix-en definizioa, hemen: “Ain´t I a Woman? Revisiting Intersectionality”. 
Journal of International Women´s Studies, 5, 3, 75-86. or.
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Monografiko honen bidez hasiera 
emango diogu Zabaldu 
argitalpen-bildumari. Bildumaren 
helburua da aniztasunari buruzko 
gogoeta soziologiko bat eskaintzea, 
aniztasuna zentzurik zabalenean 
ulertuta. Lehenengo ale honen izenburua 
da ZABALDU #1. Dimentsioak, 
desberdinkeriaren ikuspegitik, eta 
bertan aztertzen dira tratu desberdina 
eragin dezaketen ezaugarri jakin batzuk 
dituzten kolektibo, gizarte-talde eta 
pertsonei eragiten dieten 
desberdintasun-ardatz nagusiak. 
Honako hauek jorratzen ditu zehazki:  
aztertzen den errealitate bakoitzak 
desberdintasunarekin duen harremana 
(sozioekonomikoa, eskubideena, 
inklusioa edo diskriminazioa) eta 
desberdintasun horrek Euskadin dituen 
gizarte-ondorioak. 
Argitalpenak hamabi atal ditu, eta 
honako ardatz hauei buruzkoak dira: 
kultura- eta jatorri-aniztasunari eragiten 
dion desberdintasuna, sexu- eta 
genero-aniztasunari dagokiona, 
erlijio-aniztasuna, eta adinagatik, 
generoagatik edo desgaitasunen 
batengatik pertsonek jasaten dituzten 
desberdintasunak. Ildo horri jarraiki, 
ebidentzietan oinarrituz, asmoa dago 
azterketa eta hausnarketa uztartzeko 
monografiko honetako kapituluetan, eta 
erronkak eta problematikak ulertzeko 
gakoak emateko.
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