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SARRERA
Testuliburu honen bidez eskaini nahi dira Soziologiako Graduan laugarren mailan
hautazkoa den Migrazioen Soziologia irakasgairako eduki garrantzitsuenak. Hemen
biltzen dira bertan lantzen diren kontzeptu, ideia eta teoria nagusiak.
Migrazioa gizakiaren jaiotzatik bertatik gertatzen den fenomenoa da; bere baitan eta
bere izaeran dago mugikortasuna eta zenbaitetan leku batetik bestera joateko
beharra. Gaur egun ere ukaezina da migrazioen garrantzia; munduko populazioaren %
3a bere jaioterria ez den beste lurralde batean bizi dela jotzen da.
Gurean ere garrantzia hartu du nazioartetik datorren immigrazioak azken urte
hauetan, eta gero eta nabarmenagoa da gure gizartean migrazioek dakarten
aniztasuna. Era berean, migrazioekin erabat lotuta agertzen zaizkigu gaur egungo
soziologian azterketagai nagusiak diren hainbat gai: globalizazioa, lan-merkatua,
aniztasunaren

kudeaketa,

gizarte-bazterketa,

familiaren

egitura,

estatuaren

berrantolaketa, etab.
Gai hauek guztiak kontuan harturik, diziplinanitzeko ekarpena egiten saiatuko da liburu
hau. Hainbat ataletan garrantzia izango dute bilakaera historikoak edota gerturatze
kontzeptualak; beste batzuetan, berriz, gaur egungo eztabaidak eta datuak plazaratuko
dira. Horrela, gaiak gure egunerokotasunean duen garrantzia azpimarratuko dugu,
komunikabideetan zein gizartean aurki daitezkeen iritziak planteatuko ditugu, eta era
kritiko batean eztabaidatu.
Egiturari dagokionez, hiru zati nagusi izango ditu lan honek, eta bakoitzean migrazioen
soziologiari lotuta dauden alderdiak landuko dira. Lehenengo atalean, gerturatze
teorikoa da nagusi, nahiz eta gaur egungo gaiak eta adibideak aipatzen diren. Helburu
nagusia da, kasu honetan, migrazioen soziologian oinarrizkoak diren kontzeptuetan
sakontzea. Lehenengo atal hau hiru gaiez osatzen da.
Lehenengo gaian, Migrazioa eta migrazio-prozesuak izenekoa, migrazioen soziologian
oinarrizkoak diren kontzeptuak lantzen dira; horien artean, migrazioa bera, migrazio5

prozesuen edukiak eta osagaiak, eta baita migrazio motak ere, tipologia ezberdinak
azalduz.
Bigarren gaian, Migrazioak historian zehar, bilakaera historikoari buruzko ekarpena
egiten da. Mundu-mailan historian zehar izan diren migrazio-fluxu azpimarragarrienak
lantzen dira, eta XIX. eta XX. mendeko migrazioetan erreparatu. Gai hau 1973. urtera
arte zabaltzen da, urte horrek ematen baitie hasiera gaur egungo fluxu eta prozesu
migratzaileei.
Hirugarren gaian, Migrazioen teoriak, migrazioen soziologian topa daitezkeen teoriak
lantzen dira, eta horiek ematen dituzten azalpenak eta jasotzen dituzten kritikak
aztertzen dira. Bertan ikertzen dira teoria neoklasikoa, transnazionala edota beste
batzuk.
Bigarren zatian, sakonean aztertzen da integrazioaren gaia. Migrazioei buruz hitz
egiten badugu, ezinbestekoa da integrazioari buruzko eztabaida planteatzea; atal
honen bidez aurkezten dira, beraz, horri lotutako alderdiak. Zati honetan, beste hiru
gai ere topa ditzakegu.
Laugarren gaian, Integrazioa eta integrazio-ereduak, integrazio kulturala ardatz duen
gerturatzea aztertzen da. Eztabaida honetan topa daitezkeen ereduak aurkezten dira –
asimilazionismoa, melting pot eredua eta kultura-aniztasuna– eta horien artean
gertatzen den solasaldia. Gai hau oso lotuta agertzen da gaur egun gurean
eztabaidagai diren hainbat aferekin; horregatik, kontzeptualizazioak garrantzia duen
arren, nabaria da gai honetan adibide praktikoei jartzen zaien arreta.
Bosgarren gaian, Immigranteen integrazio materiala eta praktikoa, integrazioaren
beste aldea aztertzen da, arlo materialari eta praktikoari garrantzia emanez. Gai
honetan lantzen dira lan-merkatua, gizarte-harremanak, hezkuntza eta integrazioa,
gizarte-bazterketa eta antzeko gaiak. Integrazio materialari buruz hitz egiten bada,
arreta berezia jartzen zaio azken urte hauetan gurean garatu den krisi ekonomikoari
ere.
Seigarren gaian, Integrazioa eta helmugako gizartea, integrazioaren beste ertza
aztertzen da. Aurreko bietan immigranteen integrazioari buruz hitz egiten da, baina
6

ezin dugu ahaztu integrazioa bera bi norabideko fenomenoa dela, eta, hortaz,
helmugako gizarteak ere badu zeresana prozesu honetan. Hau guztia kontuan harturik,
gai honetan arrazakeria, xenofobia edota antzeko kontzeptuak lantzen dira; era
berean, helmugako gizarteak immigranteen aurrean dituen iritziak eta jarrerak
aztertzen dira.
Hirugarren zatiak gaur egungo immigrazioaren gertaera aztertzen du, eta horren
argazkia islatzen saiatzen da, nagusiki datu estatistikoen bidez. Hau da, zenbat diren,
nongoak diren eta mota horretako galderei erantzuten saiatzen da. Horretarako, bi gai
bereizten dira hirugarren atal honetan.
Zazpigarren gaian, Immigrazioa Espainian, estatu mailan azken urte hauetan fenomeno
honek izan duen bilakaera aztertzen da; datu estatistikoak aipatzen dira, eta
administrazio publikoek martxan jarri dituzten integrazio-prozesuak eta politikak
aztertu ere bai.
Zortzigarren gaian, Immigrazioa Euskal Autonomia Erkidegoan, aurreko gaiaren
antzeko eskema jarraitzen da; baina, kasu honetan, arreta berezia jartzen zaie EAEk
aurkezten dituen bereizgarriei.
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LEHENENGO ZATIA: GERTURATZE TEORIKOA

1. GAIA. MIGRAZIOA ETA MIGRAZIO-PROZESUAK: GERTURATZE KONTZEPTUALA
1.1. SARRERA
Migrazioa historian zehar beti izan den fenomenoa da; beraz, ez da berria eta
etorkizunean ere jarraituko duen errealitatea izango da. Historian zehar, pertsona
askok utzi dute beren jatorrizko lurraldea lur emankorrago edo klima hobe baten bila,
edota behartuta, edo gatazka batetik ihesean. Gaur egun ere ikus daitezke faktore
hauek: arrazoi ekonomikoak, behartutako etorkinak, errefuxiatuak, etab.
Migrazioak lurralde jakin baten barruan ere gertatzen diren arren –barne-migrazioak–,
liburu honetan landuko dira kanpo-migrazioak eta horiei loturiko eduki teoriko zein
enpirikoak; hots, hainbat estaturen artean izaten diren migrazio-fluxuetan jarriko da
arreta.
Horrela izanik, eta datuak beti erabat zehatzak ez izan arren, gaur egun, beren
jatorrizko lurraldetik kanpo bizi diren pertsonen kopurua 191 milioikoa dela jotzen da;
munduko populazio osoaren % 3a; orain dela 40 urte % 2a zen. Azal ditzagun
zehatzago datu hauek: Asian eta Lationamerikan % 1 da etorkinen kopurua, Afrikan %
2, Europan % 9, eta Ipar Amerikan % 14 (Le Monde Diplomatique, 2010).
Datu hauetatik ondoriozta dezakegu, hortaz, migrazio-prozesuak garrantzitsuak izan
arren eta azken garaietan ugaldu diren arren, ez direla ohiko dinamika mundu-mailan,
eta populazioaren gehiengoa jaio den lurraldean bizi dela gaur egun ere.
Liburu honetan ikusiko dugun bezala, gaur egungo prozesu migratzaileen ezaugarriak
eta faktoreak aldatu egin dira, eta horien elementu garrantzitsuak badira globalizazioa
eta mugimendu migratzaileen globalizazioa bera ere.
Era berean, azpimarratzekoa da azken hamarkada hauetan hazi egin dela migraziomugimenduen arreta, ikuspegi zein gerturatze ezberdinetatik abiatuta. Horrela, bada,
8

ikerketa arloan diziplina anitz arduratzen dira arlo honetaz: soziologia, demografia,
antropologia, historia, ekonomia eta, oro har, gizarte-zientziekin loturiko arloak,
esaterako. Horren isla dira gai honen inguruan azken urteotan egiten ari diren
ikerketak eta azterketak. Baina ez hori bakarrik; immigrazioaren gaiak indarra hartu du
azken urteotan arlo politikoan zein iritzi publikoan, eta horren isla dira eztabaida
politiko zein komunikabideetan duen agerpena eta gaurkotasuna.

1.2. MIGRAZIOA, MIGRAZIO-PROZESUA ETA HORREN ONDORIOAK
Askotan gertatzen den bezala, ez dago migrazio kontzeptuaren definizio bakar edo
zehatzik; hortaz, batzuetan ez da lan erraza izaten kontzeptuaren mugak zehaztea.
Horren isla dira ondoren aipatuko diren bi definizio.
UNESCOren arabera, migrazioa da «esparru geografiko jakin batetik bestera populazio
jakin batek egiten duen desplazamendua, epe luze edo mugagaberako».
Jackson-ek (1986) aipatzen duen definizioa aurrekoa baino zertxobait zehatzagoa izan
arren, oraindik oso irekia dela esan daiteke, bietan esparru geografikoaren edo
denboraren zehaztapen gutxi egiten baita:
 Espazioa: bi esparru geografiko esaguratsuren artean gertatu behar du
mugimenduak; udalak, probintziak, erkidegoak edota estatuak.
 Denbora: mugimenduak iraunkorra izan behar du, eta ez noizbehinkakoa.
 Gizarte-dimentsioa: aldaketa esanguratsua suposatu behar du lekualdaketak,
arlo fisikoan zein sozialean.
Definizio orokor horien ezaugarriek arazoak dakartzate, bai migrazioak aztertzerako
unean, bai gero gizarteak eraiki zein bizi dituen esperientziak zehazterako unean.
Horrela, bada, askotan nahasten dira etorkin eta atzerritar hitzak; kontzeptu
ezberdinak izan arren, sinonimotzat jotzen dira sarritan. Errealitatean gertatzen diren
egoerek ere, askotan, zaildu egiten dute kontzeptu horien bereizketa argia.
Etorkinak harrera-lurraldeko biztanleen nazionalitate bera izan dezake. EAEn,
esaterako, estatu mailako immigrazio-fluxu garrantzitsuak izan ziren XX. mendean.
9

Atzerrian jaio eta etorkina den pertsona batek espainiar nazionalitatea lortzen badu,
etorkina izaten jarraituko du, baina ez atzerritarra. Kontu hau arazo bat bada, gaur
egun, estatistiketan. Are gehiago, izan daiteke atzerritarra eta etorkina ez dena, nahiz
eta Espainian jaio. Beraz, batzuetan, kontzeptuek berek nahasmenera eramaten
gaituzte.

KONTZEPTUAK ARGITZEN: ETORKINA ETA ATZERRITARRA. EGOERA EZBERDINAK
 Atzerritarra. Lurralde bateko nazionalitatea ez duen pertsona. Etorkina izan
daiteke ala ez; gehienetan ala izango da, baina zenbaitetan gerta daiteke
lurralde horretan jaiotzea baina lurralde horretako nazionalitatea ez izatea;
beraz, atzerritarra bai baina etorkina ez izatea.
 Etorkina. Leku batetik bestera mugitzen den pertsona; lurralde berean
izandako migrazio-fluxua baldin bada, pertsona hori etorkina izango da,
baina ez atzerritarra.
 Naturalizazioa. Jatorrian atzerritarra izan arren, bertako lurraldeko
nazionalitatea eskuratu daiteke, arautegiak zehazten dituen baldintzak bete
eta gero. Kasu horietan kanpo-etorkina izaten jarraituko du pertsonak, baina
atzerritarra izatetik bertakoa izatera pasatuko da. Zenbait kasutan, aurreko
nazionalitatea manten daiteke; hau da, jatorrizko lurraldearen eta
helmugako lurraldearen nazionalitateak izan aldi berean. Espainiako
estatuan gero eta ohikoagoa da nazionalitate bikoitz horren fenomenoa,
nagusiki jatorri latinoamerikarra duten etorkinen aldetik.

Etorkin hitzaren erabilerak berak ere zaildu egiten du kontzeptuaren zehaztapena eta
erabilera. Horrela,

zenbaitetan, etorkin hitza

erabiltzen

da

soilik lurralde

pobreagoetatik etorri direnean; aldiz, atzerritarrak edota zenbaitetan epe luzeko
turistak esaten zaie lurralde aberatsetatik etorritakoei, fenomeno hori estatuan
izandako fluxuetara mugatzen bada. Horrek guztiak, noski, eragin zuzena du iritzi
publikoaren pertzepzioan zein jarreretan. Honen inguruan, esan beharra dugu denak
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direla etorkinak –horietarik batzuk atzerritarrak–, faktore ezberdinengatik emigratu
duten arren.
Dena den, lehen aipatu diren definizioak baliagarriak zaizkigu gai honetan sakontzeko,
eta gutxieneko abiapuntutzat jo daitezke. Hala nola, migrazioa prozesu konplexua
litzateke; espazioa eta denbora faktore garrantzitsuak dira horretan, eta hainbat
fenomeno eta gertaera daude horri lotuta.
Prozesu migratzailea emigrazioarekin hasten da. Pertsona edo talde batek bere
jatorrizko lurraldea uzten du epe luze edo mugagaberako, beste lurralde batera
joateko. Jatorrizko lurralde horrekiko emigrantea izango da. Beraz, emigrazioa izango
da prozesuaren lehenengo fasea. Bigarren fasea immigrazioa da, jatorrizko lurraldea ez
den lurralde horretan errotzea, alegia. Kasu honetan, migraria immigrantea izango da
ailegatutako esparru berrian.
Emigrazioa eta immigrazioa errealitate bera eta protagonista berekoak izan arren –
indibiduala zein kolektiboa izan daiteke–, bi esparru eta gizarte egoteak ondorio
ezberdinak sorrarazten ditu, jatorrizko gizartean zein helmugakoan. Migrazioa behin
betikoa baldin bada, prozesua bertan bukatuko da. Baina gerta daiteke beste migrazioprozesu bat hastea ere; kasu horretan, lehen aipatu diren faseak izango genituzke
berriz ere, eta era mugagabean ager daitezke prozesua errepikatzen den aldien
arabera. Elementu hori garrantzitsua da; izan ere, askotan migrazio-fluxuak fenomeno
estatikotzat ulertu dira, eta azken urteotan gero eta nabariagoa da izaera dinamikoa
gailentzen dela migrazio-fluxuetan; sarritan, gainera, ezin da hitz egin bukaerako
helmugei buruz, bueltatzeak gero eta ohikoak direlako, baina migrariek beste
hirugarren –edo laugarren– lurralde batera jotzen dutelako.
Laburbilduz, migrazio-prozesuan hainbat elementu ditugu, eta horiek gorpuzten
dituzte fenomeno honen ezaugarriak eta ondorioak. Migrazioen triangelu bati buruz
ere hitz egin dezakegu:
 Lehenik eta behin, migrazio-prozesua martxan jartzen duen pertsona eta taldea
izango da.
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 Bigarrenik, jatorrizko lurraldea egongo da. Kasu honetan, emigrazioa izango
litzateke prozesua.
 Hirugarrenik, helmugako lurraldea (immigrazioa).
1. irudia. Migrazioen triangelua.
MIGRATZAILEA

JATORRIZKO GIZARTEA

HELMUGAKO GIZARTEA

Iturria: egileak egina.
Migrazio-prozesuan eragina izango dute elkarrengan hiru eragile horiek, eta ondorioak
ezberdinak izango dira faktoreen konbinaketaren arabera. Horrela, bada, ez da gauza
bera izango migratzaileak jatorrizko lurraldean dituen harremanak eteten baditu,
edota izaten jarraitzen badu. Horretan ere, eragina izango du helmugako lurraldean
duen testuinguruak. Hortaz, migrazio-prozesu bakoitzak bere dinamika izango du
interakzio eta eragile horien arabera; argi gelditzen da fenomeno konplexua eta
dimentsio anitzekoa dela.
Horren isla da, esaterako, Cristina Blancok jasotzen duen taula; bertan jasotzen dira
migrazio-prozesuak eragile bakoitzean sorraraz ditzakeen ondorioak, dimentsio
12

ezberdinak kontuan harturik. Taula honetan dimentsio makroak aztertzen dira
nagusiki, baina maila mikroan ere agertzen da hiru eragile horien eragin-trukea,
pertsonen arteko harreman eta bizipenetan, hain zuzen ere. Era berean, infinitoak izan
daitezke eragin-truke horiek.
1. taula. Migrazio-prozesuaren eragileak eta ondorioak

13

DIMENTSIOAK
Jatorrizko gizartea

ERAGILEAK
Helmugako gizartea

Presio demografikoa
gutxitu

Arau demografikoetan
aldaketak (nagusiki
Populazio falta gutxitu jaiotze-tasetan)

Zaharkitze-prozesua
areagotu

Populazioa gaztetu

Nekazaritza eremuen
despopulazioa

Hiriguneetan pilaketak

Migratzaileak

Demografikoa

Ekonomikoa

Soziala

Kulturala eta
identitatea

Pobrezia jaisten da
Ordainketa-balantzako
desorekak gutxitu (dirubidalketak)
Giza kapitala joaten da
(deskapitalizazioa)
Berriztapen
ekonomikorako aukerak
(itzulerak badaude)
Gizarte-aldaketaren
prozesu naturalari mugak
ezarri

Lan-esku gehiago

Bizi-baldintzen
hobekuntza

Behin-behinekotasuna
Giza Baliabide gehiago (migrazio
lanean selektiboa)
Baliabideen inguruan konpetentzia
Gizarte-zaurgarritasuna
(gizarte politiketan)

Bizimodu berri batera
egokitzapena
Elkarbizitza arazoak
(birgizarteratzea)
Diskriminazioa,
Legez kanpoko inmigrazioa
bereizketa
Ekintza arrazistak

Belaunaldien arteko
transmisioaren apurketa Jarrera xenofoboak, arrazistak
Deserrotzea
Tradizioaren galera:
kolonizazio kulturala
Aberastasun kulturala Identitatearen galera
Tolerantzia, unibertsalismoa
Alienazioa
Testuinguru kultural
irekiagoa (emakumeen
kasua)

Iturria: Blanco, 2000: 20.
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1.3. MIGRAZIO-MUGIMENDU MOTAK - TIPOLOGIAK
Zaila izaten da migrazio-prozesuen baitan tipologia edota eredu ezberdinak zehaztea,
faktore eta arrazoi ezberdinak izaten baitira; eta jada aipatu den konplexutasunak ez
du lan hori errazten.
Tipologien aitzindari Petersen dugu. Dimentsio ezberdinak kontuan harturik, sailkapen
zehatz bat planteatu zuen berak XX. mendearen 50eko hamarkadaren bukaeran. Egile
honek bost migrazio-eredu aipatzen ditu, eta izaera kronologikoak garrantzia du bertan
(Petersen, 1958):
 Jatorrizkoa. Gizakiaren eta izadiaren arteko harremana da nagusi bertan;
nomadismoa edota lur berrien bila joatea dira ohiko adibideak.
 Ihes egitea. Kasu honetan, gizakiaren eta instituzioen artekoa da harreman
nagusia; ihes egitea da aukera, edota askotan langileen trafikoa ere bai.
 Behartutako migrazioa. Honetan ere instituzioen eta gizakien arteko harremana
gertatzen da, bi modutan: desplazamendua edota esklabuen trafikoa. Bigarren
eta hirugarren ereduak oso antzekoak dira; ezberdintasun nagusia da, bietan
behartua den arren, lehenengoan pertsonak duela iniziatiba, eta bigarrenean
instituzioak botatzen du kanpora.
 Askea. Gizakiaren eta arauen arteko harremana gertatzen da. Gehienbat
helburuei lotuta dago, eta taldekoa (AEBko jatorria) zein aitzindariena
(indibidualki) izan daiteke.
 Masa-migrazioa. Portaera kolektiboa izaten da, eta nagusi dira kokalekuak eta
urbanizazioa.
Abiapuntu interesgarria den arren, hainbat hutsune ditu gaur egungo migrazioprozesuak ulertzeko, eta, horregatik, interesgarria da beste dimentsio eta elementu
batzuk kontuan hartzea. Horrela, bada, migrazio-ereduak sailkatuko ditugu, irizpide
ezberdinen arabera. Petersenen tipologiarekin bat egiten dute zenbait kasutan, baina
beste hainbatetan, ikuspegi hori osatu eta aberastu egiten dute.
 Barne- ala kanpo-immigrazioa. Sailkapen bat egiteko, esparru geografikoa da
kontuan har daitekeen lehenengo irizpidea. Horren arabera, barne-migrazioa
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lurralde –estatu– baten barruan gertatzen da; kanpo-migrazioa, aldiz,
nazioarte-mailan.
Europar Batasunaren kasuan, adibidez, berezitasun baten aurrean gaude; izan
ere, printzipioz kanpo-migrazio baten aurrean egon arren, gaur egun mugitzeko
askatasuna dago Europar Batasuneko hiritarren artean, Schengen-eko
Hitzarmena indarrean dagoenetik –1995. urtea–; beraz, antzekotasun handiak
ditu

barne-migrazioarekin.

Horrela,

Europar

Batasuneko

hiritarrek,

Espainiakoak ez izan arren eta euren eskubideak ez izan arren, estatus
bermatzaileagoa dute beste atzerritarren aurrean, eta, zentzu horretan,
atzerritarren eta espainiarren arteko hirugarren kategoria batean kokatzen
dira, nolabait ere. Pertsona horiei ez zaizkie eskatzen besteei eskatzen zaizkien
baldintza berdinak, eta Europako Erkidegoko populaziotzat hartzen dira.
 Behin-behineko edota behin betiko migrazioa. Iraupenaren arabera, migrazioak
behin-behinekoak izan daitezke –epe jakin baterako–, edo behin betikoak.
Arauek hori ez badute zehazten –izan ere, batzuetan egoitza-baimenak epe
jakin baterako dira–,zaila da bi mota horiek ondo bereiztea. Askotan, behinbehineko immigrazio asmoarekin etorritako jendea behin betiko gelditzen da,
sustraiak bota eta gero. Era berean, eta nahiz eta uste behin betiko izango dela,
proiektu askotan murriztu egin daiteke egonaldia eta behin-behineko bilakatu.
Horren inguruan, aipa daiteke, normalean, etorkin baten proiektuaren baitan
asmoa behin-behineko egonaldia egitea izaten dela helmugako gizartera
ailegatzen denean, gero jatorrizko lurraldera itzultzeko eta han bere bizitza
jarraitzeko. Hala ere, hainbat faktore direla medio, ohikoa izaten da hasierako
behin-behineko proiektu hori behin betiko bilakatzea. Gaur egun hori ari da
gertatzen sarritan; baina orain dela 50-70 urteko barne-migrazioetan ere oso
antzeko dinamikak topa daitezke.
 Migrazio legala edo ilegala. Sarritan, emigratzeko nahia eta ekimena ez da
nahikoa, eta helmugako gizarteak hainbat arau ezartzen ditu emigratu ahal
izateko. Arau horiek bete gabe gertatzen bada emigrazioa, immigrazio
ilegalaren aurrean egongo ginateke. Orain ohikoa ez den arren –arestian ere
izaten ziren emigrazio legala eta ilegala–,hainbat lurraldetan gertatzen da hori
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oraindik, alegia, jatorrizko lurraldetik irteteko baldintza zehatz batzuk bete
beharra.
 Behartutako ala borondatezko inmigrazioa. Askotan eztabaidatu ohi da
gizakiaren berezko sedentarismoaren edota nomadismoaren inguruan; alegia,
gizakiak leku batean egoteko edota mugitzeko aurretiko joera duen ala ez. Egia
esateko, ez dirudi gizakiaren baitan naturala denik joera bat edo bestea; aldiz,
sedentarismoak zein nomadismoak ezaugarri sozialak eta kulturalak erakusten
dituzte. Hortaz, ezaugarri horien arabera egongo da leku batetik bestera
mugitzeko aukera. Lehenengo gerturatzean, borondatezko eta behartutako
migrazioak izango genituzke. Behartutako migratzaileen artean, errefuxiatuak
edo erbesteratuak azpimarra ditzakegu. Batzuetan, ez da erraza izaten
behartutako eta borondatezko immigrazioa ondo bereizten, eta nahastuta
agertzen zaizkigu faktoreak. Batzuen ustez, migrazio-fluxu guztiak dira
behartutakoak, egitura ekonomiko edo politikoek euren lurraldea uztera
behartzen dituztelako pertsonak, nahiz eta nahi ez izan. Beste batzuek, aldiz,
zentzu hertsian aztertzen dituzte behartutako migrazioak, egiturazko faktoreek
eragina dutela onartuz, baina azken erabakia borondatezkoa dela azpimarratuz.
 Arrazoiaren araberako migrazioak. Normalean, hiru azpimota bereizten dira
mota honen barruan: migrazio ekologikoak, ekonomikoak eta politikoak.
o Migrazio ekologikoak. Lehenengoak hondamendi naturalei edota
bizitzeko baldintza txarrei –izadiaren arloan– lotuta egoten dira.
Historian zehar, oso ohikoa izan da lehenengo azpimota hau, nagusiki
hasierako garaietan. Gaur egun ere, sarritan gertatzen da fenomeno
hau.
o Migrazio ekonomikoak dira arrazoi ekonomikoei lotuta daudenak. Oro
har, jatorrizko lurraldean lan-baldintza zein egoera ekonomiko
okerragoa duten migratzaileen prozesuak definitzeko kategoria izaten
da. Horrela, nahiz eta beste migrazio ekonomikoak badiren –selektiboa,
esaterako–, gehienetan lurralde pobreagoetatik datorren immigrazioa
sartzen da mota honetan.
Era berean, alderdi ekonomikoei lotuta dagoen immigrazio mota bat
agertu

da

azkeneko

hamarkadetan,
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egoitza-turismoa

(turismo

residencial), hain zuzen ere; nagusiki Europako lurralde aberatsenetan
du jatorria, eta adineko pertsonek gauzatzen dute. Horren adibide
ezinhobea da Espainiako Mediterraneo aldea. Dena den, ez da kasu
bakarra, eta beste kontinenteetan ere ikus daitezke horrelako
fenomenoak. Ekuadorren, esaterako, Estatu Batuetako adineko asko ari
da bizitzera joaten lurralde horretako hainbat hiritara azken urteotan;
Cuenca da horren isla esanguratsua.
o Migrazio politikoak. Lurralde jakin baten egoera politikoari lotuta
dauden mugimenduak dira hauek; diktaduren kasua, esaterako. Dena
den, gero eta lausoagoak dira migrazio politikoen eta ekonomikoen
arteko mugak, eta askotan zaila izaten da bata edo beste bereiztea.
 Ekimenaren jatorriaren araberakoa:
o Migrazio indibiduala. Kasu honetan, pertsonak erabakitzen du
emigratzea, bere egoera hobetzeko edo errealitate berriak ezagutzeko,
era askean. Era berean, oro har, ahulagoak izan daitezke jatorrizko
gizartearekiko

eta

senitarteekiko

dauden

menpekotasunak

eta

konpromisoak –nahiz eta askotan oso sakonak izan–. Kasu honetan sar
ditzakegu errealitate berrien edo abentura bila hasitako prozesu
migratzaileak, nahiz eta kuantitatiboki gutxienekoak izan. Gehienetan
mota honetan kokatzen diren migrazioak indibidualak izan arren, lotura
mantentzen

dute

jatorrizko

komunitatean

gelditzen

diren

senitartekoekin.
o Familia-migrazioa. Familiak –zentzu zabalean– izaten du proiektuaren
ekimena, eta proiektu arrakastatsua izateko aukera gehien duen kidea
aukeratzen dute euren kideetatik. Kasu honetan, familiaren ordezkaria
da nolabait emigrantea, eta, horregatik, lotura sendoak mantentzen
ditu jatorrizko senitartekoekin. Kasu honetan, helburua jatorrizko
gizartearen egoera hobetzea izaten da askotan, eta, horretarako,
garrantzi handia dute familia-migrazio hauetan bidalketek. Horrela
bada, baldintzaturiko migrazio-prozesua izango litzateke nolabait; dena
den, askotan, familia-migrazio bezala jaiotzen dena gero aske bihurtzen
da, eta gero eta indibidualagoa izaten da, jatorrizko gizartearen eta
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pertsonaren arteko loturak ahuldu ahala, eta pertsonaren eta
helmugako gizartearen arteko harremana sendotu ahala. Familiamigrazioa, sarritan, Afrikako immigranteen artean gertatzen da, oso era
nabarmenean.
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2. GAIA: MIGRAZIOAK HISTORIAN ZEHAR
2.1. SARRERA
Jada aipatu dugun bezala, fenomeno migratzailea ez da gauza berria, baizik eta
historian zehar betidanik izan da. Gizakiaren hasieratik badakigu migrazioak izan direla,
eta Afrikatik beste kontinenteetara hedatu zela lehen gizakia, presio demografikoa
edota aldaketa ekologikoak zirela-eta bere iraupena bermatzeko mota ezberdinetako
baliabideak lortu ahal izateko (Simon, 2010). Gizakiaren historiaren hasieran, jada,
orain dela ia bi milioi urterako, frogatuta dago gizakia Afrikatik kanpo zegoela, eta
zehazki orain dela 100.000 urterako, esan dezakegu, kolonizatuta zeudela mundu osoa
eta kontinente guztiak. Horrela bada, migrazioak bultzatu dituzte gerrek, konkistek,
inperioen eta nazioen eraikuntzek, borondatezkoak zein behartutakoak.
Bilakaera historiko honetan, hiru epe bereizten dituzte Castles eta Miller-ek (1993):
migrazio aurremodernoak –1850. urtera arte–; migrazio modernoak –1850-1973–; eta
gaur egungo migrazioak –1973. urtetik gaur egun arte–. Ondoren, epe bakoitzaren
ezaugarri nagusiak aztertuko ditugu.
2.2. MIGRAZIO AURREMODERNOAK (1850. urtera arte)
Gehienetan,

historian

zehar,

behartutako

migrazioak

izan

dira

pertsonen

mugimenduak, hala nola gerrei, inbasioei, konkistei, kolonizazioei edota behartutako
kanporaketei lotuta. Horrela, inperio hedatzaileen eskutik, antzinatean izan ziren
lehenengo mugimendu handiak, asiriarren, persiarren edota egiptoarren eskutik.
Judutarren exodoa ere epe honetan koka daiteke.
2. irudia. Erromatar Inperioaren zabalera, K.a. 117. urtean.
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Iturria: Espainiako Hezkuntza eta Zientzia Ministerioa.
Ondoren, Greziak zein, nagusiki, Erromatar Inperioak jarraitu eta indartu egin zuten
joera hori. Greziaren kasuan, K.a. VIII. mendetik aurrera gertatu ziren migrazioak,
mundu-mailan

izandako

lehenengo

migrazio

masiboak.

Horren

ondorioz,

Mediterraneo aldean hiriak ezarriko dituzte, migrazioa horien arrazoiak nagusiki
ekonomikoak izango dira, eta merkataritza-gune garrantzitsuak sortuko dira
Mediterraneo inguru osoan, Espainiaraino eta Afrikako lurraldeetan zehar. Erromatar
Inperioak ere bide hori jarraituko du; faktore ekonomikoak nagusi izanik ere, ikuspegi
militarra eta lurren hedaketa greziarrena baino nabariagoa izango dituzte.
Zeltena da K.a. VI. eta V. mendeetan Europan zehar azpimarra daitekeen beste prozesu
migratzailea; Erdialdeko Europako eta Espainiako zati garrantzitsuak berenganatuko
dituzte zeltek. Kasu honetan, ez dago batasun politikorik. Geroago eta Erromatar
Inperioa erortzearekin bat gertatuko dira barbaroen inbasioak Europan zehar.
3. irudia. Inperio zeltaren zabalera.
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Iturria: Wikipedia.
Erlijioari lotutako hedapenak ere garrantzitsuak izan ziren, eta horren isla argia da K.o.
VII. mendetik X.era islamak izan zuen hedapena, Europara populazio handia mugitu
baitzen Afrikatik. Horrela izanik, Arabiatik hasita, VII. mendetik aurrera eta
Mahomaren Hegiraren bultzadarekin, komunitate islamiarra garatzen hasiko da. Mota
honetako migrazioetan kokatzen da XI. mendetik XIV.era izandako gurutzaden adibidea
ere. Erromesen bideak ere migrazio-bideak izan ziren Erdi Aroan zehar.
4. irudia. Islamiar Inperioraren zabalera K.o. VIII. mendean.
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Iturria: Espainiako Hezkuntza eta Zientzia Ministerioa.
Deigarria da, baita ere, garai haietan zehar garatu izana asiloa kontzeptua, eta, hortaz,
ez dela azken hamarkadetako kontua. Antzinatean, beste lurralde batetik ihesean
zetozenei babesa eskaintzen zitzaien lurralde anitzetan, gehienetan faktore
erlijiosoengatik. Erlijio kristauan, honen adibide izango ziren santutegiak; bertan,
babeslekua eskaintzen zitzaien jazarpen erlijiosoa jasaten zutenei. Urteen poderioz,
erlijiosoen eskuetatik zibilen eskuetara pasatu zen asiloa, nagusiki Frantziar Iraultzaren
ondoren, eta, bilakaera baten ondorioz, gaur egungo esanahia lortu arteko igaroaldia
izan du.
Era berean, eta Amerikaren aurkikuntza eta gero, Europako populazio kopuru
garrantzitsuak emigratu zuen Amerikara zein Australiara; XVII. mendetik aurrera,
Afrikara zein Asiara ere zabaldu ziren mugimendu horiek, prozesu kolonizatzaileen
eskutik. Horiei lotuta, eta nagusiki XIX. mendean, esklabo beltzak ere lekuz aldatu
ziren, behartuta. 1850. urtera arte, Amerikara 15 milioi afrikar esklabo eraman zirela
jotzen da, eta 1770. urterako 2,5 milioi esklabo zeudela; horiek ekoizten zuten
Europako merkataritzaren heren bat (Blackburn, 1988: 5). Afrikatik abiatutako
esklaboen % 12 bidean hiltzen zen, eta erdia inguru Amerikara ailegatu eta hurrengo
hiru urteetan.
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Merkataritza-triangelu

batean

sostengatzen

zen

sistema

hori:

itsasontziak

manufakturekin abiatzen ziren lurralde kolonizatzaileetatik Afrikara; han manufakturak
saldu, eta esklaboak hartzen zituzten Amerika aldera joateko; Amerikan esklaboak
saldu eta lehengaiak hartuz, jatorrizko lurraldean manufakturak egin ahal izango
zituzten. Pentsa daitekeen modura, kolonialismoari loturiko migrazio horiek izugarrizko
eragina izan zuten lurralde kolonizatzaileen botere eta garapen ekonomikoa martxan
jartzeko, indartzeko eta sostengatzeko.
Esklabotza ezeztatzearen bidetik –XIX. mende erdialdera– errekrutatutako langileen
bidea jarraitu zen (behartutako langileak izan beharrean), eta askotan indarkeria
erabiltzen zen. Modu horretan, Erresuma Batuak 30 milioi pertsona bildu zituen India
ingurutik Amerikako, Afrikako eta Australiako bere kolonietara. Pentsa daitekeenez,
langile horien lan-baldintzak oso txarrak izaten ziren, eta, askotan, esklaboak berek
baino merkeagoak izaten ziren nagusientzat (Cohen, 1991).
Laburbilduz, historian zehar hainbat arrazoirengatik izandako migrazio-prozesuak
azpimarra daitezke; hona hemen garrantzitsuenak:
 Migrazio

ekologikoak:

nagusiki

aurrehistorian

eta

nomadismoan,

eta

baliabideen hobekuntzari lotuta zeuden.
 Inperioen zabalpena antzinatean: Egipto, Erroma, Grezia, etab.
 Erlijio-hedapen eta ihesaldiak: islama VII. mendetik X.era; gurutzadak XI.
mendetik XV.era; judutarren exodoa Egipton; Espainian judutarren eta
moriskoen kanporaketa XV. eta XVI. mendeetan; Frantzian higanoten eta
Erresuma Batuan puritanoen kanporaketa XVII. mendean.
 Kolonizazioak: Europatik Amerikara eta Ozeaniara XVI. eta XIX. mendeetan
(kokalekuak),

eta

Europatik

Afrikara,

Asiara

eta

Hego

Amerikara

kolonizazioaren eskutik.
 Esklaboen trafikoa: Afrikatik Amerikara XVII. mendetik XIX.era.
 Langileen trafikoa: Asiatik Europako kolonietara XIX. eta XX. mendeetan.
Prozesu migratzaile horiek lurralde konlonizatzaileen aberastasunaren metaketan eta
garapen ekonomikoan izandako ondorio positiboak izan ziren, hein handi batean,
industrializazioa ahalbidetu zuten faktoreetako bat. Beste era batera esanda, Europako
24

modernizazioa ezin da ulertu prozesu migratzaile horiek eta horien ondorioak kontuan
hartu gabe (Moch, 1995).

2.3. MIGRAZIO MODERNOAK (1850-1973)
Bigarren fase hau industrializazioaren garapenarekin lot dezakegu, nagusiki. Bertan, bi
fase bereiz ditzakegu:

2.3.1. Mendebaldeko lurraldeen industrializazioa (1850-1920)
Hainbat migrazio-eredu izan ziren garai honetan. Ordurako bazen langile behartuen
fenomenoari beste batzuk gehitu zitzaizkion, Australiako edota Amerikako kolonietara
joaten diren europarrena, esaterako. Era berean, migrazioak izan ziren garai hauetan
Europako lurralde pobreetatik industrializazioa garatzen ari zen lurraldeetara ere.
Adibide esanguratsua da Estatu Batuen kasua; 1800 eta 1930 urteen artean 40 milioi
europar joan ziren lurralde hartara. Hasieran, Britainia Handikoa edota Alemaniakoak;
ondoren, Irlandakoak, italiarrak edota Ekialdeko Europako judutarrak. Estatu Batuetan
lurrak eskuragarri zeuden, eta 1880. urtera arte ez zitzaien inongo muga edo oztoporik
jarri migratzaileei.
5. irudia. Europako emigranteak AEBra ailegatzen XIX. mendean.
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Iturria: saretik aterata.
Irlandako kasua esanguratsua da oso. Horrela, 1846. urtean 8 milioi pertsona bazituen,
1901.ean 4,5 milioi zituen; nekazaritzaren krisia zela eta –patataren krisia–, emigrazioa
edota gosetea ziren aukera bakarrak. Italiarren kasuan, 1871. eta 1914. urteen artean
14 milioi pertsonek emigratu zuten; horietarik heren bat Estatu Batuetara, laurden bat
Hego Amerikara, eta gainerakoak Europako beste lurraldeetara edota Italiaren Ipar
Afrikako kolonietara.
Kanadak ere immigrante asko jaso zituen XIX. mende bukaeran eta XX.aren hasieran;
Kanadako populazioa 3,6 milioi izatetik 10,3 izatera igaro zen 1871. urtetik 1931.era.
Australiak ere antzeko ezaugarriak erakusten ditu; hasieran, Britainia Handiko
immigranteak izan zituen, eta, ondoren, indar gutxiagorekin, India eta inguruko
zonaldeetakoak.
Europa barruan izandako migrazioei dagokienez, Ingalaterra izan zen mugimendu
horiek ezagutzen lehena, industrializazioaren garapenaren eskutik. Hasieran, nagusiki
Irlandako langileen immigrazioa izan zen. Horrela, 1851. urtean 700.000 irlandar
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inguruk lan egiten zuten Ingalaterran, Galesen edota Eskozian. Ondoren, Errusiatik ihes
egindako judutarren taldea dugu, 1875. urtetik 1914. urtera 120.000 inguru ailegatu
ziren.
Alemanian ere migrazio-mugimendu garrantzitsuak izan ziren; nagusiki Polonian
errekrutatutako eta behartutako langileak izan ziren, eta epe baterako izaera izaten
zuten. Europako beste lurraldeetan ere izan zen, garai hauetan, immigrazioa, Frantzian
esaterako, baina indar eta eragin gutxiagorekin.

2.3.2. Mendebaldeko lurraldeen garapena, egonkortze ekonomikoa eta politikoa
(1945-1973). Kapitalismoaren eta ongizate-estatuaren garapena.
Aldi honetan aldaketa nabariak gertatu ziren aurreko garaiarekin konparatuz. Langile
behartuen mugimenduak indar handia galduko zuen. AEBra joandako europarren
kopurua jaitsi egin zen. Europako lurralde periferiko zein kolonia izandakoen
emigrazioa handitu egin zen Europa erdialdera eta iparraldera; era berean, martxan
jarri ziren kontinente arteko lehenengo migrazioak, nagusiki, Hego Amerikatik
Europara zihoazenena.
Horri lotuta, migrazio-sare berriak agertu ziren, askotan ohikoak izan ez diren
lurraldeen artean. Argentinara joan ziren txiletarrak, boliviarrak edota paraguaiarrak.
Afrikan, Hego Afrikara, Nigeriara edo Mauritaniara zuzenduko da immigrazioa. Asian,
aldiz, indar hartuko dute petrolio-ekoizle diren lurraldeek, eta Asiako eta Ipar Afrikako
immigrazioa jasoko dute.
Europan, garapen ekonomikoari esker –ongizate-estatuaren eta kapitalismoaren
urrezko aroa– immigrazio handiak izan ziren Erresuma Batua, Frantzia, Alemania,
Holanda eta antzeko lurraldeetan. Hasieran, kolonia ohietako etorkinak izan ziren,
baina gero Hegoaldeko Europakoak edota beste lurraldeetakoak egonkortu ziren.
Migrazio-fluxu horiek kontrolatzeko logika langile gonbidatuarena izan zen.
Langilearentzako baimena soilik, eta epe jakin baterakoa, eskaintzen zen; horrela
mugatu nahi zen egonkortzea. Praktikan, aldiz, fluxu horiek egonkortu egin ziren,
langile horien bikoteak zein senitartekoak biltzen ziren helmugako lurraldean, eta,
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sarritan, seme-alabak izaten zituzten bertan. Horrek guztiak gutxiengo etnikoak
agertzea ahalbidetu zuen lurralde horietan.
2. taula. Gutxiengo etnikoen populazioa Europako hainbat lurraldetan. 1950-1975.

Hazkundea Immigranteen
1975 1950-1975 ehunekoa

1950

1960

1970

Alemania

548.000

686.000

2.977.000

4.090.000

646,4

6,6

Belgika

354.000

444.000

716.000

835.000

135,9

8,5

Frantzia

2.148.000

2.663.000

3.339.000

4.196.000

95,3

7,9

Britainia Handia

1.573.000

2.205.000

3.968.000

4.153.000

164,0

7,8

Holanda

77.000

101.000

236.000

370.000

380,5

2,6

Suedia

124.000

191.000

411.000

410.000

230,6

5,0

Suitza

279.000

585.000

983.000

1.012.000

262,7

16,0

Iturria: Castles, Booth eta Wallace, 1984 (moldatua).
Immigrazio-fluxu horiek gertatu izan ez balira, ezinezkoa izango zen garai haietan
Mendebaldeko lurraldeetan izan zen garapen ekonomikoa. Horrela, bada, etorkinek
hartu zituzten lanpostu gogorrenak, eta horrek ahalbidetu zuen bertako populazioak
lanpostu eroso eta hobeak izatea. Hortaz, antzekotasun handiak erakusten ditu gaur
egungo errealitate eta migrazio-fluxuekin.
1973. urtean eta petrolioaren krisiari lotuta, Europak gero eta oztopo gehiago jarriko
ditu inor bere mugen barruan sartzeko. Estatu Batuetan, Kanadan eta antzeko
lurraldeetan ere garai hartan ezarri ziren mugak, kupoen bidez zein immigranteen
jatorriaren araberako aukeraketak ezarriz.
Ikusi den guztia kontuan harturik, nabarmena da ekonomiari eta lanari loturiko
arrazoiak garrantzi handikoak izan direla migrazio modernoen garaian. Dena den, ezin
dira alde batera utzi beste faktore batzuk, eta horien artean aipatu behar da
behartutako migrazioei lotuta agertzen zaigun errefuxiatuen errealitatea.
Mota horretako migrazioak izan ziren garai hartan, gerra, gatazka armatu, diktadura,
inperioen desagertze edota nazio berriak sortzearen ondorioz. Horien adibide dira,
28

Sobietar Batasunaren iraultzaren ondorioz gertatutako desplazamenduak, mundugerrei loturikoak, edota mapen aldaketari loturikoak (India-Pakistan; Hego-Ipar Korea;
Israel-Palestina; Afrikako prozesu deskolonizatzaileak, etab.).

2.4. GAUR EGUNGO MIGRAZIOAK (GLOBALIZAZIOA). 1973. urtetik aurrera
Azken hamarkadetan, inoiz baino gehiago garatu dira migrazio-fluxuak. Horrela izanik,
migrazioak inoiz baino garrantzi handiagoa du gaur egun gai politiko eta
sozioekonomiko bezala. Gaur egungo migrazioen ezaugarri nagusia da maila globalean
gertatzen direla, eta, beraz, globalizazioaren barnean kokatzen da migrazio-fluxuen
fenomenoa.
Ildo horretan, agerikoa da globalizazioak arlo ekonomikoan duen eragina. Gehiegi
laburtzea izan badaiteke ere, hona hemen fenomeno horren hainbat ondorio:
Aldaketa horiek guztiek ondorio ikaragarriak sortu dituzte munduko zonalde askotan.
Zenbaitetan, gizarte-aldaketa nabaria gertatu da industrializazio azkarraren ondorioz.
Baina beste lekuetan –Afrikan, Asian edota Hego Amerikako lurraldeetan–
garapenerako estrategien porrota suposatu du globalizazioak.
Jada ikusi den bezala, migrazio-fluxuei oso lotuta daude ekonomiak eta lan-merkatuak;
beraz, ez da harritzekoa globalizazioak berak ere migrazioaren fenomenoetan aldaketa
nabarmena sorrarazi izana. Ezin dugu alde batera utzi, ildo horretan, globalizazioak
ekarri duen aldaketa garraio edota teknologia berrietan (Castells, 1998). Castles eta
Miller-en ekarpenari jarraituz (2004: 102), hona hemen migrazioan globalizazioak
sorturiko hainbat aldaketa:
 Jaitsi egin da Mendebaldeko Europara azken urteotan era antolatuan –
gobernuek ezarritako programen barruan– arrazoi ekonomikoengatik joan den
migratzaileen kopurua.
 Ugaldu egin da familia-bateratzea, eta horrela sortu dira gutxiengo etnikoak.
 Emigraziotik immigraziora pasatu dira Erdialdeko eta Hegoaldeko Europako
lurralde asko; aldaketa horren adibide ezinhobea da Espainiako estatua.
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 Mantendu egiten dira ohiko immigrazio-lurraldeetara doazen fluxuak (Kanada,
Estatu Batuak, Australia…), baina asko aldatu dira immigrante horien jatorriak
eta migrazio-formak.
 Petrolioaren bidez aberastasuna duten lurraldeek immigrazioa jasan dute azken
urte hauetan, nagusiki gutxi garatutako lurraldeetatik, baina baita lurralde
garatuetako immigrante kualifikatuak ere.
 Ugaldu egin dira errefuxiatuak eta asilo-eskatzaileak.
 Hazi egin da kualifikazio altuko langileen mugimendua, bai behin-behinekoa
zein behin betikoa.
 Zabaldu egin dira migrazio ilegala eta migrazio-politikak (baldintzak eta mugak).
6. irudia. Migrazio-fluxuak globalizazio garaian.

Iturria: Le Monde Diplomatique.
Globalizazioaren barruan migrazio-fluxuek dituzten ezaugarrietan sakondu nahi bada,
hainbat alderdi azpimarratu behar dira; horien artean, fluxuetan izan den hazkundea,
migrazio-sareetan izan den ugalketa, edota migrazio moduetan eta migraziopolitiketan izan diren aldaketak. Hiru ezaugarri nagusi horiek aztertuko ditugu lerro
hauetan:
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 Migratzaile kopuruaren hazkuntza. Azken hamarkadetan, migrazio-fluxuak
handitu baino ez dira egin. Alde horretatik, deigarria da inmigrazio-presio
handiena jasaten duten lurraldeak ez direla sarritan garatuenak izaten, baizik
eta gutxien garatuta daudenak edo garapen bidean daudenak. Hori gertatzen
da,

askotan,

lurralde

garatuenek

ezarri

dituzten

migrazio-politika

murriztaileengatik. Horren inguruan, aipatu behar da sarritan zaila izaten dela
migrazio ilegala zenbatekoa den ezagutzea eta neurtzea; eta azken urteotan
migrazioa asko ugaldu denez, pentsatzekoa da lurralde garatuetan benetako
migrazio-fluxuak estatistikek esaten dutena baino handiagoak izango direla.
Jada aipatu bezala, 2005. urtean 191 milioi migrari zeudela jotzen da; 1985.
urtetik 2005era % 2,59ko hazkundea gertatu zen populazio horretan, munduko
populazioak jasan zuen igoera baino handiagoa.
 Migrazio-sareen eta -ibilbideen ugalketa. 1980ko eta 90eko hamarkadetan
zehar jada baziren migrazio-sareak handitu eta egonkortu egin dira azken
urteotan; baina beste berri batzuk agertu dira, eta lurralde berriak gehitu
zaizkie mundu-mailako migrazio-fluxuei. Orain dela 100 urte, bost lurraldetan
kokatzen zen immigranteen % 90: Estatu Batuak, Argentina, Brasil, Kanada eta
Australia. Gaur egun, 40 lurralde inguru beharko genituzke immigranteen
kopuru hori osatzeko.
Azken urteotan mugak eta migrazio-politikak izan arren, Ipar Europak,
Australiak eta Europak jarraitzen dute immigrazio gehien jasotzen duten
esparru geografikoak izaten. Europaren kasuan, ohiko lurraldeez gain –Frantzia,
Erresuma Batuak, Alemania– beste berri batzuk gehitu dira; Espainia edota
Italia esaterako. Zonalde berrien artean, petrolio-ekoizleen lurraldeak agertzen
dira oso era nabarmenean. Afrikan ere migrazio-fluxu berri asko sortu dira
azken urteetan, nagusiki, kontinente barruko gatazken eta errefuxiatuen
ondorioz. Berlingo Harresia erortzearen ondorioz ere ekialde-mendebalde fluxu
berriak zabaldu dira, eta nagusiki lurralde sozialista ohietatik Mendebaldeko
Europara garatu dira.
Bestetik, lehen immigrante gehienak Europatik abiatzen baziren ere, gaur egun,
Asia, Afrika edo Hego Amerikakoak dira gehienak; horrela, orain dela 100 urte
hamar etorkinetatik bederatzik jatorri europarra bazuten, gaur egun 100
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nazionalitate garrantzitsu baino gehiago ditugu etorkin kopuru esanguratsuei
begira.
 Aldaketak migrazio-politiketan. Kontraesankorra eman dezakeen arren,
pertsonen mugimendua ugaltzearekin batera, azken urteotan gero eta
immigrazio-politika murriztaileagoak bultzatu dira. Horrela, bada, lehen
zirkulazio-askatasuna nagusi baldin bazen ere, gaur egun arau bihurtu dira
erregulazioa eta mugak. Europan bertan, politika hauen adibide argia da
Schengen politikaren bidez bultzatu dena. Horren bidez, barne-mugak
desagertu dira, baina kanpokoak handitu egin dira, eta politika komunaren
esparrura pasatu da muga horien kontrola eta kudeaketa.
Migrazio-politiken ezaugarriak kontuan harturik, hiru eredu azpimarra
ditzakegu:
o Itsasoz haraindiko lurraldeen eredua (Estatu Batuak, Kanada, Australia
eta Zeelanda Berria). Immigrante kopuru handiak onartzen dituzten
ereduak dira, eta, gainera, mugimenduak behin betiko izango direla uste
da;

horregatik,

integrazioa

eta

naturalizazioa

–nazionalitatea–

ahalbidetzen dira legeen bidez. Honek ez du esan nahi bide
murriztailerik ez denik erabiltzen. Horren isla dira Estatu Batuen eta
Mexikoren artean dauden hesiak eta kontrolak, edota Australiako
Gobernuak inguruko lurraldeetara etorkinak ez joateko egindako
publizitate-kanpainak.
o Lurralde demokratikoen eredua (Europa gehiena). Kasu honetan,
lurralde hauek traba handiak jartzen dituzte kanpoko etorkinak
sartzeko. Dena den, hainbat eskubide aurreikusten dizkiete. Traba asko
jartzen zaizkio lan-arloko immigrazioari; horregatik, Europan azken
urteotan

indarra

hartu

dute

familia-arrazoiengatik

edota

humanitarioengatik iristen direnek, eta baita era irregularrean
ailegatzen direnek ere. Iparraldeko Europan nagusitasuna du asiloak;
Hegoaldekoan –Espainian, kasu–, berriz, immigrazio irregularra gailendu
da azken urte hauetan.
o Persiako golkoan kokatzen diren lurraldeen eredua. Kasu honetan, soilik
epe baterako langileak onartzen dira, contract labor izeneko ereduaren
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bidez. Modu honek antzekotasunak ditu Europan XX. mendean zehar
bultzaturiko guest worker ereduarekin –langile gonbidatua–. Eta
Europara epe baterako etorri arren asko betirako gelditu baziren ere,
Asiako lurralde horietan saihestu egiten da aukera hori, eta, horrela,
integraziorako ateak itxi. Era berean, immigrante horiei oso eskubide
gutxi aurreikusten zaizkie, eta ez dute aukerarik izaten ez nazionalitatea
eskatzeko, ez senitartekoen etorrera bultzatzeko.
 Migrazio-ereduen dibertsifikazioa:
o Errefuxiatuak. Azken mendeetan, jada ikusi dugun bezala, migraziofluxuen motorra ekonomikoa izan da. Gaur egun ere hori da nagusi,
baina azken urteetan indarra hartu dute beste faktoreei loturiko
mugimenduek. Horien artean, bereziki errefuxiatuena azpimarratu
behar da. Gaur egun, egile batzuek hitz egiten dute errefuxiatuen krisiari
buruz ere (Papdemetriou, 1994; ACNUR, 1995). Errefuxiatu kontzeptua
Europan gauzatzen bada ere, gaur egun hegoaldean kokatzen dira
errefuxiatu gehienak, eta hegoaldekoak dira errefuxiatu gehien jasotzen
dituzten lurraldeak ere. ACNURen arabera, gaur egun 16 milioi
errefuxiatu daude euren jatorrizko lurraldea ez den batean bizitzen;
horiei mugaz barneko errefuxiatuak gehitzen badizkiegu, gaur egun 67
milioi pertsona errefuxiatu daudela edo lekuz aldatu behar izan dutela
ondoriozta daiteke. Nahiz eta gero eta errefuxiatu-eskaera handiagoa
egon, lurralde garatuen politika izaten da errefuxiatu gutxi onartzea.
Dena

den,

zenbaki

horiek

azkar

aldatzen

dira

nazioarteko

testuinguruaren eta ezbeharren ondorioz.
o Familia-bateratzea. Azken urteotan, lurralde gehienek argi dute
benetako integrazioa lortu ahal izateko familia-testuinguru egokia
bermatu behar dela. Horregatik, gero eta gehiago bultzatu dira
senitartekoak helmugako lurraldera ekartzeko modu formalak, nahiz eta
askotan bateratze horiek ere modu informalean –ilegalean– gauzatu.
o Immigrazio ilegalaren hazkundea. Politika murriztaileen ondorioa izan
da migrazio ilegalaren hazkundea. Gaur egun, mundu-mailako
migratzaile guztien % 20 inguru egoera ilegalean dagoela jotzen da
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(Thiollet, 2010: 54). Egoera horretaz jabeturik, pertsona horien egoera
erregulatzeko legeak onartu dira lurralde askotan (Messina, 2002).
Pentsa daitekeenez, immigrazio irregular horren garapenak ondorio
lazgarriak

ekarri

ditu:

hildako

asko;

migrazio

klandestinoaren

industriaren sorrera –droga- edota arma-trafikoen negozioek baino
garrantzi txikiagoa dutenak soilik–; edota immigranteen mugikortasuna
gutxitzea. Ailegatzea hain zaila izanik, ez da berriz ateratzen saiatuko.
7. irudia. Migrazio-fluxuetan hildako pertsonak. 2014.

Iturria: Nazioarteko Migrazioen Erakundea.
o Immigranteen tipologia ugaldu. Aurreko puntuan ikusi dugun bezala,
immigrante irregularren kategoriak indarra hartu du azken urteotan, eta
hainbat aldaketa suposatu ditu immigranteen tipologian. Horrela,
globalizazioa gauzatu baino lehen lanari loturiko immigrazioak nagusi
baldin baziren ere, gaur egun, immigrazio mota hori mantentzen da,
baina beste batzuek hartu dute indarra. Hortaz, lau mota bereiz
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ditzakegu gaur egun: eskubidezkoak –lana, familia eta asiloa– eta
irregularra.
o Emakumeen iniziatiba. Historian zehar, gizonezkoen kontua izan da
migratzearen ekimena, eta, geroago, familia-bateratzearen bidez,
senideak batu zaizkio. Gaur egun, mundu-mailako jatorriaren arabera
eredu hori mantentzen den arren, beste hainbatetan, gero eta
nabariago agertzen da beste bide bat: lehenengo urratsa emakumeak
egitearena, alegia (Solé, 1995; Parella, 2003). Gehienetan, helmugako
gizartean sektore jakinetan lan-aukera gehiago izango dituztelako
gertatzen dira prozesu horiek; adibidez, etxeko lanetan edota zaintza
pertsonalean, edo ostalaritzari eta hirugarren sektoreari loturiko laneremuetan. EAEn, esaterako, oso nabaria da dinamika hori gailendu
dela Hego Amerikako emakumeen artean; sarritan, berek etortzen dira
lehenago, eta ondoren gertatzen da familia-bateratzea. Alde horretatik,
ez da kasualitatea EAEn atzerritar jatorria duten gizonezko baino
emakume gehiago izatea.
o Migrazio

selektiboak.

Globalizazioan

kapitalen

eta

enpresen

mugimenduak mundu-mailakoak diren bezala, zenbaitetan langile
kualifikatuen desplazamenduak ere gertatzen dira. Azken garaiotan,
gero eta indar handiagoa hartu du giza kapitalaren migrazioak.
Gehienetan, egoera txarra duten lurraldeek jasotzen dute giza
kapitalaren ihesa.
o Egoitza-turismoa. Hainbat esparrutan, Espainiako estatuaren kasuan oso
era nabarmenean, hirugarren adinari loturiko migrazio mota berezia
gertatzen ari da. Kasu honetan, baliabide ekonomikoak dituzten
europarrak izaten dira, eta helburua da klima ona eta abantaila
ekonomikoak bilatzea euren jubilazio-garairako. Pertsona horien bizibaldintzak bermatzeko eta zerbitzuak eskaintzeko, behar izaten dituzte
beste mota bateko immigranteak ere.
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3. GAIA: MIGRAZIOEN TEORIA(K)
Gizarte-zientzietan teoria orokor bati buruz hitz egiten denean, arlo bateko gertaerak
bere osotasunean azaltzen duen hurbilketa batez ari gara. Beraz, migrazioen teoriak
azaldu beharko lituzke migrazioak zergatik gertatzen diren eta horren ondorioak, maila
normatibo-teorikoa zein praktiko-enpirikoa uztartuz. Zehazki, Solé eta Cachón-en
ustez, hiru galdera hauei erantzun behar lieke edozein migrazioren teoriak (2006: 31):
 Pertsona batzuek zergatik migratzen dute nazioartera, euren mugak pasatuta?
 Jatorrizko lurraldera ailegatzean, nola aldatzen dira immigranteak? Nola
integratzen dira?
 Zer eragin sorrarazten dute immigranteek jatorrizko kulturan?
Ildo beretik, Massey-k (1999) azpimarratzen du migrazio-teoriek lau ezaugarri azaldu
behar dituztela:
 Jatorrizko lurraldean egiturazko fenomenoak aztertzen dituen gerturatzea
izatea.
 Helmugako lurraldean egiturazko fenomenoak aztertzen dituen gerturatzea
izatea.
 Egiturazko

fenomeno

horien

ondorioz

immigratzen

duten

pertsonen

motibazioak, arrazoiak eta helburuak aztertzea.
 Emigrazio- eta immigrazio-eremu geografikoak lotzen dituzten egitura sozial eta
ekonomikoen azterketa egitea.
Galdera eta ezaugarri horiek kontuan hartuta, egile askoren ustez zaila da migrazioa
era egoki eta oso batean azaltzen duen teoriarik topatzea; guztiek azaltzen dituzte
mugak, hortaz, ezinezkoa da migrazioen teoria orokor bati buruz hitz egitea (Portes,
1999; Arango, 2000). Migrazioa anitza eta konplexua da, eta, alde horretatik,
egokiagoa ematen du teoria ezberdinak aztertzeak eta bakoitzaren indarguneak eta
gabeziak lantzeak, horrela, hipotesi teoriko eta ikerketak diseinatzeko lan-ildo
egokienak izateko.
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Hortaz, migrazioen teoria nagusiak aztertuko ditugu ondorengo lerroetan, gehienak
XX. mendearen erdialdetik aurrera garatu direnak. Teoria neoklasikoa 60ko eta 70eko
hamarkadetan, eta ondoren gainerakoak.

3.1. Teoria neoklasikoa
Teoria neoklasikoa teoria nagusia izan zen 1960ko eta 1970eko hamarkadetan
migrazioak azalteko; beste gizarte-zientzietan bezala, ikuspegi ekonomikoan
oinarritzen da eta motibazio ekonomikoen lehentasuna aldarrikatzen du. Beraz,
kontuan hartzen ditu hautaketa arrazionala, baliagarritasunaren maximizazioa,
soldaten diferentzia, eta mota horretako elementuak.
Teoria hori push-pull teoria gisa ere ezagutzen da. Izan ere, jatorrizko lurraldeko
hainbat faktorek bultzatzen dute pertsona kanpora joatea –push– beste lurralde
batzuetako faktore hobeekin konparaketa egin ondoren –pull–.
Zehazki, ikuspegi neoklasikoaren arabera, migrazioan kapitalaren eta eskulanaren
banaketa geografiko desorekatua gertatzen da. Lurralde batzuetan, eskulan gutxi dago
eta kapital asko; ondorioz, soldata altuak izaten dira. Besteetan, aldiz, eskulan asko eta
kapital gutxi, soldata txikiak izanik. Ondorioz, eskulan asko dagoen zonaldeetako
langileak eskulan gutxi eta soldata handiak dauden zonaldeetara joaten dira. Horren
bidez, epe ertain eta luzean, ekoizpen-faktoreen birbanaketa gertatzen da (Todaro,
1969).
Beraz, migrazioaren arrazoi nagusiak izango lirateke soldaten arteko tarteak eta horiei
loturiko diru-sarrera eta ongizate ezberdintasunak. Era berean, migrazioa erabaki
pertsonala eta arrazionala da. Aktoreak balioesten ditu migrazioaren kostuak, eta,
irabaziak baino txikiagoak baldin badira, migratzea erabakiko du.
Laburbilduz, horiek dira teoria neoklasikoaren ideia nagusiak, baina kritika ugari jaso
ditu bai bere garaian bai geroago. Lehenengo kritika ikuspegi estrukturalistatik dator,
bereziki, 60ko eta 70eko hamarkadetan. Zehazki, dependentziaren teoriaren
ikuspuntutik.

Dependentziaren

teoriaren

arabera,

gizarte-prozesuak

gatazkan

oinarritzen dira, eta ez orekan. Hortaz, kapitalismo modernoan harreman desorekatu
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eta asimetrikoak sortzen dira lurralde garatu eta aberatsen eta periferia pobrearen
artean, eta lehenengoen garapena bigarrenen esplotazioan oinarritzen da; horrela,
ezinezko bilakatzen da azken horien garapena. Zentzu horretan, migrazioak lurralde
pobreen giza deskapitalizazioa suposatzen du, eta lurraldeen arteko ezberdintasunak
egonkortzen eta sendotzen ditu.
Ondoren, XX. mendearen azken laurdenean, indarra galduko du teoria neoklasikoak,
nagusiki aldaketa garrantzitsuak izan direlako nazioarteko errealitatean, eta teoria
klasikoaren bidez oso mugatuak direlako horien azalpenak.
Hauek dira, zehazki, teoria neoklasikoari egiten zaizkion hiru kritika nagusiak:
 Lehenik eta behin, ikusi den bezala, migratzea ez da ohiko fenomenoa, mundumailan zabalduta egon arren. Nazioartean hain ezberdinak izanik diru-sarrerak,
soldatak edota ongizatea, migratzaileen kopurua askoz ere handiago izan
beharko litzateke teoria neoklasikoari jarraiki.
 Teoria neoklasikoak ere ez du azaltzen zergatik diren emigrazio kopuruak
ezberdinak, lurraldeen egitura oso berdina izanik; ezta immigrazio kopuruen
inguruko ezberdintasunak ere antzekoak diren lurraldeetan.
 Hirugarrenik, aipatu behar da errealitatearen dimentsio bakarrari

–

ekonomikoari– jartzen diola arreta, eta besteak zokoratu edo gutxienez
bigarren mailan kokatzen dituela. Zentzu horretan, migrazioak ulertzeko oso
garrantzitsua da arlo politikoa edo kulturala ere kontuan hartzea. Adibide bat
jartzearren, erabaki politikoak direla eta, gero eta muga eta oztopo gehiago
daude immigratzeko, eta, teoria neoklasikoaren arabera, askatasuna eta
mugarik eza egon beharko litzateke gizakien nazioarteko mugikortasunari
dagokionez. Ez hori bakarrik, nazioarteko mugak ezabatu diren lurraldeetan
ere, Europar Batasunean esaterako, nahiko mugatua da eskulanaren migraziomugimendua, nahiz eta bertan dauden lurraldeetako soldatak oso ezberdinak
izan. Ildo horretan, migratzailea langilearekin parekatzen du, eta alde batera
uzten du eskulanari loturiko gainerako migrazioa, askotan garrantzitsua bada
ere –arrazoi familiarrak, asiloa, etab.–.
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Kritika horiek saihestu nahian, azken hamarkadetan teoria neoklasikoa berrikusi egin
da eskulanaren migrazioaren ekonomia berriaren teoriaren bidez (Stark, 1991).
Ikuspegi horrentzat, erabaki arrazionalak ardatz izaten jarraitzen du, baina kasu
honetan erabakia ez da indibiduala izaten, eta familia osoak parte hartzen du horretan.
Immigrazioa ez litzateke egingo, hortaz, diru-sarreren maximizazioa lortzeko, baizik eta
jatorrian familiaren ongizatea bermatzeko eta hobetzeko; jatorrizko eremuan dauden
diru-sarrerak izango lirateke irizpidea. Laburbilduz, familiak garrantzia hartzen du, eta
soldataren maximizazioak indarra galdu. Ikuspegia zabalagoa eta irekiagoa baldin bada
ere, teoria neoklasikoak erakutsitako gabezien antzekoak erakusten ditu.

3.2. Eskulan dualeko merkatuaren teoria
Teoria honetan egiturazko faktoreek hartzen dute garrantzia, eta, zehazki, helmugako
gizarteetan izaten den lan-merkatuaren segmentazioak. Horren arabera, sarritan,
langile atzerritarrak segmentaturiko lan-merkatu horren beheko lekuetan kokatzen
dira, eta bertakoak, aldiz, lan-merkatuaren goiko eremuetan (Piore, 1979).
Lan-merkatuaren beheko postuak soldata baxukoak dira, eta oso urriak izaten dira
gorantz egiteko aukerak; horregatik, bertakoek ez dituzte nahi izaten, eta atzerritarrak,
aldiz, prest daude lanpostu horiek hartzeko, nagusiki, euren jatorrizko lurraldeetako
soldatak baino hobeak izaten baitira.
Merkatuen segmentazioaren teoria oso mugatua da teoria orokortzat jotzeko, baina
elementu interesgarriak azpimarratzen ditu; halaber, desenplegua egon arren
atzerritarren eskulana behar izatea azaltzen du, edota bertakoen eta atzerritarren
artean lan-merkatuan sarritan izaten den konpetentzia eza.
Kritiken artean, honako hauek azpimarra daitezke:
 Soilik helmugako gizartean izaten diren gertaerak aztertzen ditu; beraz, alde
batera uzten ditu immigrazioa bultzatzen duten hasierako faktoreak.
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 Teoria neoklasikoarekin gertatzen zen bezala, ez ditu azaltzen oso antzeko
helmugako lurraldeen artean izaten diren ezberdintasunak immigrazio
kopuruari dagokionez.

3.3. Munduko sistemaren teoria
Teoria honentzat, nazioarteko migrazioa ez da oinarritzen eskaeran, baizik eta
kapitalismoak lurralde ez-garatuetan sortzen dituen desoreketan (Sassen, 1988). Ikus
daitekeenez, ikuspegi hau enbor edo ikuspegi historiko-estrukturalean kokatzen da.
Migrazioa-lurralde garatuek lurralde periferikoen gainean egindako menderatzearen
beste ondorio bat da, eta desoreketan oinarritzen da; baina teoria neoklasikoak ez
bezala, hauen ustez, migrazioak oreka bultzatu beharrean desberdintasunak handitzen
ditu. Ikusten den bezala, garapenaren teoria bezala, jatorri marxista duen ikuspuntua
da.
Alde batetik, lurralde ez-garatuen deskapitalizazioa gertatzen da, eta, bestetik, eskulan
merkea lortzen da, lurralde aberatsetan mozkin handiak mantenduz, nolabaiteko
langile atzerritarren esplotazioaren bidez.

3.4. Migrazio-sareen teoria
Ikuspegi honentzat, berebiziko garrantzia du migrazio-mugimenduak helmugako
gizartean edo bueltatutako immigranteek jatorrizko gizartean sorrarazten duten
eraginak; eragin hori hainbat harreman motaren bidez gauzatzen da, eta informazioa,
laguntza ekonomikoa edota bizitzeko lekua eskaintzen dizkie jatorrian daudenei.
Ereduaren funtzioa ere betetzen dute aurretik emigratutako pertsona horiek.
Horren bidez, immigrazioa errazten dute, kostuak merkatzen direlako, eta, era berean,
segurtasun handiagoa eskaintzen dietelako ailegatu berriei. Migrazio-sare horiek
gizarte-kapital modu bat izango lirateke, sarritan, funtzio biderkatzailea izaten dute
migrazio-mugimenduetan, eta migrazio-kateak ahalbidetzen dituzte.
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Sare hauetan, lehenengo, pertsona bat hasten da –aitzindaria–, eta, gero, besteak
hasten dira etengabeko hazkundea emanez, ailegatutako azken batek katea mozten
duen arte, eskaintzen duen informazio ezagatik edo ezkorragatik. Hortaz, funtzio
biderkatzailea badu, baina baita funtzio zatitzailea ere –etetearena–.
Beste teoria batzuk bezala, interesgarria da migrazioaren hainbat alderdi landu ahal
izateko, baina ez digu teoria orokorrik eskaintzen. Azken garaietako migrazioak
azaltzeko elementu interesgarriak plazaratzen ditu; era berean, baliagarria zaigu beste
garaietako migrazio-mugimenduak –kanpo zein barnekoak– hobeto ulertzeko ere.

3.5. Sistemen gerturatzea
Gerturatze honen arabera, jatorrizko eta helmugako lurralde jakinen artean migraziosistemak sortzen dira, eta harreman eta eragile ezberdinen arteko konbinaketak
sortzen dira bertan. Sistema horietan izaten diren harreman horiek dira migrazioak
aztertzeko modurik eraginkorrenak. Kasu honetan, hainbat migrazio-sistema
deskribatu dira, baina teoria honen garapena nahiko mugatua izan da orain arte, eta,
sarritan, adibide zehatzetan zentratu da gero teoria orokorra eraiki nahian.

3.6. Transnazionalismoa
Azken urteetan eta gainerako teorien mugak gainditzeko asmoz, indar handia hartu du
transnazionalismoaren teoriak edo gerturatze transnazionalak (Portes, Guarnizo eta
Landlot, 1999), maila akademikoan nagusiki; izan ere, elementu berriak gehitzen dizkio
migrazioaren ikerketari eta azterkertari.
Transnazionalismoarentzat, lehen immigranteek loturak eta harreman kulturalak
apurtzen zituzten beren jatorrizko lurraldearekin, eta ibibide berri bat hasten zuten
helmugako lurraldean. Orain, aldiz, sare, ekintza eta bizimoduak mantentzen dituzte
sarritan jatorrizko lurraldearekin, honen eta helmugako lurraldearen artean kokatuz.
Horrela, gizarte transnazioanala eratzen dute, estatu-nazioaren mugak gaindituz eta,
nolabait ere, bi lurralde ezberdinetatik abiatuz (Kivisto, 2001). Beste era batera esanda,
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ekintza transnazionalak dira mugak gainditzen dituzten eta denboran iraunkortasuna
duten gizarte-harremanak. Portes da teoria honen egile ezagunenetarikoa (1999b;
2001).
Ikuspegi honek talka egiten du nazionalismo metodologikoaren printzipioarekin
(Martins, 1974), non estatu-nazioa baita gizartea antolatzeko gunea eta gizartegertaera guztiak aztertzeko abiapuntua. Honen ondorioz, sarritan, nazioa izan da
gizartea aztertzeko gunea, alde batera utzita gizarte barruan egon daitezkeen ikuspegi
nazional ezberdinak. Izan ere, zalantzan jartzen du estatu-nazioaren nagusitasuna, eta
gizarte transnazional bati buruz hitz egiten du. Era berean, identitate transnazional eta
hiritartasun transnazionalei buruz hitz egiten da, non kidetasun anitzak gerta
baitaitezke.
Transnazionalismoa globalizazioaren baitan kokatzen da, eta azkartu egin da azken
urteotan izan diren teknologia berrien bidez. Transnazionalismoaren barruan sartzen
dira bidalketak, jatorrizko lurraldera egiten diren bidaiak, harremanak edota enpresa
transnazionalak sortzea. Honako taula honetan ere ikus daitezke ekintza
transnazionalen barruan koka daitezkeen batzuk.

3. taula. Ekintza transnazionalak
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Instituzionalizazio maila

Ekonomikoa
Mugaz-gaindiko
Merkatari informalak
Jatorrizko lurraldean
bueltatutako
Bajua
emigranteek sorturiko
negozio txikia
Distantzia handiko
migrazio ekonomiko
zirkularra

Sektorea
Politikoa
Etorkinek euren jatorrizko
lurraldeetako talde
zibikoak sortu
Etorkinek euren jatorrizko
lurraldeetako talde
politikoekin harremanak
sortu
Diru-bilketak jatorrizko
lurraldeetako hautagai
politikoentzako

Kontsulatuak eta jatorrizko
alderdi politikoen egoitzak
Inbertsio transnazionalak helmugako lurraldean
Jatorrizko lurraldeak
Altua
Turismoaren garapena
nazionalitate bikoitza
atzerrian
ematea
Jatorrizko lurraldeetako Etorkinak jatorrizko
bankuen hedapena
hauteskundeetan
helmugako lurraldean
aukeratuak izan

Sozio-kulturala
Mugaz-gaindiko kirol
lehiaketa ez
profesionalak
Immigranteen egoitzetan
dantza-taldeen partehartzea
Jatorrizko apaizak
helmugako lurraldean
bisita egin

Jatorrizko lurrraldeetako
arte-erakusketak egin
Artista ezagunen
ikuskizunak helmugako
lurraldean
Enbaxadek egindako
ekintza kulturalak

Iturria: Portes, Guarnizo eta Landlot (1999: 222).
Laburbilduz, esan dezakegu transnazionalismoak ekarpen berritzailea egiten duela
migrazioen teorien agertokira. Dena den, ezin ditugu alde batera utzi egozten zaizkion
kritikak. Lehenik eta behin, egile askorentzat eremu geografiko batera oso mugatuta
dago transnazionalismoaren praktika eta esperientzia, Estatu Batuetara, alegia, eta
zehatzago esanda, Latinoamerikatik etorritako etorkinetara –Mexiko, El Salvador…–.
Bigarrenik, oraindik oso errotuta dago nazionalismo metodologikoaren printzipioa; ez
soilik ikerketa-arloan, baizik eta, pertsonek euren bizitza antolatzerako mementoan,
eskubideak oso era argian lotzen dira nazionalitatera, eta iturri normatibo horretatik
edaten du hainbat politika publikotan agertzen den lehentasun nazioanalaren
diskurtsoak ere. Hirugarrenik, ezin uka horrelako esperientzia transnazionalak
gertatzen ari direnik, baina zaila da esatea noraino orokortu daitezkeen edota ekintza
horiek salbuespena edo gutxiengoa diren. Alde horretatik, gehiago sakondu beharko
litzateke teoriaren eta praktikaren arteko uztarketan.
Laburbilduz, esan daiteke ezin dela hitz egin migrazio-teoria orokor egoki bati buruz.
Teoria gehienek gerturatze interesgarriak eskaintzen dituzte migrazioari loturiko atal
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jakin batzuk aztertzeko, baina ez migrazioa bere osotasunean aztertzeko. Era berean,
migrazioen dinamikak aldatzen diren heinean, teoria horiek zailtasunak dituzte
errealitate berriak aztertzeko.
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BIGARREN ZATIA: IMMIGRAZIOA ETA INTEGRAZIOA

4. GAIA: INTEGRAZIOA ETA INTEGRAZIO-EREDUAK
4.1. Integrazio kontzeptua eta elementu kulturalen nagusitasuna
Immigrazioari buruz hitz egiten denean, integrazioa da gehien erabiltzen den
kontzeptuetako bat. Oso gerturatze zabala erabiliz, integrazioa da helmugako gizartean
bertako populazioaren eta immigrazioaren artean izaten den harremana. Dena den,
hori esanda, integrazioaren definizioaren aniztasuna eta zehaztapen terminologiko eza
azpimarratu behar dira (Hammard eta Lithman, 1989).
Lehenik eta behin, ez dago integrazioaren esanahaiaren inguruko adostasunik, eta
sarritan hitz ezberdinak erabiltzen dira errealiate horri buruz hitz egiteko:
gizarteratzea, bertakotzea, etab. Era berean, integrazioa modu ezberdinetan uler
daiteke. Lehenengoa, gizarte batean izaten den kohesio-maila, alegia, gizarte batean
izaten den integrazioa edota gizarte-bazterkeria; eta bigarrena, zehazki etorkinen
integrazioan zentratzen den definizioa (Giménez, 1998).
Bigarrenik, arazo bat izaten da integrazioari buruzko definizioak normatiboak izatea
gehienak, askotan oso zaila izaten baita horien bidez integrazioa maila praktikoan zein
operatiboan murgiltzea.
Azkenik, aipatu beharra dago zenbaitetan esparru batzuei lehentasuna ematen zaiela
integrazioari buruz hitz egiten denean. Kasu honetan, bi korronte azpimarra ditzakegu.
Lehenengoak alderdi kultural-identitarioetan jartzen du arreta eta nagusitasuna, eta
askotan aniztasunaren kudeaketaren inguruko gogoetak egiten dira. Bigarren
gerturatzea, aldiz, alderdi material eta sozioekonomikoetan zentratzen da integrazioari
buruz hitz egiten denean, eta eskubideei arreta berezia eskaintzen zaie bertan.
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Eztabaida horren inguruan, aipatu beharra dago zenbaitetan gehiegizko garrantzia
eman zaiela kultura-elementuei, eta askotan horrek identitateen inguruko gatazketara
eraman duela eztabaidagaia. Ildo horretan kokatzen dira, hain zuzen ere,
integrazioaren inguruan eta Europako historian emandako esperientzietan oinarriturik
garatu diren integrazio-eredu klasikoak (López Sala, 2005). Ondoren, integrazio-eredu
klasiko horien deskribapena egingo da.

4.2. Asimilazionismoa
Asimilazionismoari buruz hitz egiterakoan, bi mota bereizi behar dira. Lehenengoan,
immigranteak borondatez aukeratu dezake asimilazioa, eta bigarrenean behartutako
prozesua izan daiteke (Etxeberria, 2004).
Integrazio-ereduen artean, asimilazionismoak piztu du eztabaida gehien. Nahiz eta
bere jatorria garai kolonialetako AEBn kokatu, bere garapen osoa XX. mende
erdialdean kokatzen da. Frantzia da eredu ezagunena.
Asimilazionismo klasikoaren arabera, norabide bakarreko prozesua da integrazioa.
Immigranteek euren jatorrizko kultura eta identitatea zokoratu beharko lituzkete, eta
helmugako gizartean gehiengoa den talde kulturalaren ohiturak eta bizimoduak
bereganatu. Horren ondorioz, gizarte horretan dauden ezberdintasun kulturalak
desagertu beharko lirateke, eta, noski, baita ezberdinak diren pertsonak ere
akulturazio-prozesu baten bitartez.
Aurrekoa muturreko definizioa da, baina badaude beste jarrera batzuk ere
asimilazionismoaren baitan; maila kulturalean egokitzapen-prozesua eta arlo
sozioekonomikoan bertakoen eta atzerritarren parekatzea aldarrikatzen dutenak, hain
zuzen ere. Dena den, bi kasuetan nolabaiteko jarrera baikorra erakutsi behar du
etorkinak, helmugako gizartean nagusi diren arauen eta balioen aurrean.
Ikuspegi horrek nolabaiteko erabateko integrazioa lortu nahi du, eta, horretarako,
helmugako gizartearen kultura nagusia aldarrikatzen du –hizkuntza, kultura…–. Ildo
horretan, asimilazioa gertatuz gero integrazioa bermatuko litzatekeela sinetsi du
gerturatze horrek. Frantzia izan da horren isla argiena, non immigranteen bigarren
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belaunaldia kontzeptua ez baita erabiltzen eta denak frantziar hiritar jotzen baitira
(Giménez, 2003). Dena den, teoria-mailan gelditu da ideia hori, praktikan, Frantzian
azken urteotan oso nabaria izan baita integrazioari begira bigarren belaunaldiak
existitzen direla; horren adibide ezinhobea dira banleius-etan izandako gatazkak.
Ikuspegi honek kritika handiak izan ditu. Horrela, egile askorentzat asimilazionismoa ez
da eredu analitikoa, baizik eta filosofia normatiboa; beste era batera esanda, ideologia
bat, talde kultural ezberdinen uniformizazioa aldarrikatzen duena eta kultura
ezberdinek sortzen duten aberastasuna zokoratzen duena.
Bestetik, ikuspegi honek immigranteak ailegatu baino lehen helmugako gizartea
homogeneoa izango balitz moduan egiten du bere azterketa, alde batera utzita gizarte
guztietan mota askotako aniztasuna egoten dela, eta sarritan hasierako aniztasun
kulturala jada ezagutzen zela. Kritika horiek guztiak direla-eta, asimilazionismoak
indarra galdu du azken urteotan maila teoriko edota eztabaida akademikoetan; dena
den, indar handia izaten jarraitzen du hiritarren eta iritzi publikoaren baitan, eta
zenbaitetan jarrera asimilazionistak areagotu egin dira krisi ekonomikoarekin batera.
Horren isla ikus daiteke Ikuspegi – Immigrazioren Behatokiak urtero egiten duen
Barometro izeneko ikerketan, bertako populazioak immigrazioaren aurrean dituen
jarrerak aztertzeko. Hainbat galderaren artean, batean iritzia eskatzen da elkarbizitza
hobe bat lortzeko bertako populazioak bere ohitura edo tradizioren bat alde batera
uztearen inguruan.
1. grafikoa. Ados al zaude baieztapen horrekin? Bertako populazioak bere ohitura edo
tradizioren bat baztertu beharko luke etorkin atzerritarrekin elkarbizitza hobea
lortzeko? Bilakaera 2007-2011.
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Iturria. Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia.
Grafikoan ikus daitekeen bezala, urtero baieztapen horren kontra agertu da gehiengo
handia, eta oso gutxi daude prest ohiturak edota tradizioak alde batera uzteko. Horrek
guztiak argi uzten du integrazioaren pisua eta ahalegina etorkinen ardura gisa ikusten
dela, eta, alde horretatik, eurek egokitu behar dutela jotzen da, ikuspegi erabat
asimilazionista erakutsiz.

4.3. Melting pot eredua
Kontzeptuaren itzulpena eginez, kulturen arragoa da, eta kultura ezberdinen
nahasketa eta batura defendatzen ditu. Horrela, estatu baten kultura edota identitatea
osatu egin beharko litzateke lurralde horretan bizi diren hiritarren kultura ezberdinen
bidez, nahasketaren eta mestizajearen alde eginez. Eredu hori nagusiki lurralde
berrietan gertatzen da, nagusiki Europako immigrazioa jaso dutenetan, gutxienez
hasiera batean. Horien artean kokatuko lirateke AEB, Kanada edota Australia.
Teorian eredu erakargarria izan daitekeen arren, lurralde gehienetan praktika ez da
arrakastatsua izan, eta, askotan, asimilazionismotik oso gertu kokatu da. Horren isla
dira AEBn dauden gutxiengo etnikoak; askotan, benetan ez da gertatu kulturen
bateratzerik eta gizarte-gatazka nabariak izan dira. Horrela, bada, azkenean kultura
ezberdinen artean beti bat nagusitu da lurralde horietan, eta horrek asimilaziorako
bidea ahalbidetu du.
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4.4. Kultura-aniztasuna
Teoria hauen defendatzaileen ustez, giro baketsua eta egokia eraiki daiteke kultura
ezberdinak dauden gizarteetan; beraz, elkarbizitza da oinarria, eta ez gehiengoaren
kulturaren nagusitasuna –asimilazionismoa– edota kultura berri bat sortzea –meltin
pot–. Beraz, eredu honek hetereogeneotasun kulturalaren alde egiten du, eta arlo
baikortzat jotzen du ezberdintasuna. Azken hamarkadetan, teoria honek oihartzun
handia izan du herrialde batzuetan; Erresuma Batuan edota Herbehereetan, esaterako.
Kultura-aniztasunaren barruan kokatzen dira multikulturalismoa, kulturartekotasuna
eta antzeko kontzeptuak. Multikulturalismoak indarra hartu du azken urteotan lurralde
anglosaxoietan –Kanada, Estatu Batuak…–. Multikulturalismoak ezberdintasun
kulturalerako eskubidea aldarrikatzen du, eta, zentzu horretan, beharrezkoak dira
ezberdintasunaren politikak.
Kulturartekotasunak kultura ezberdinen arteko harremana eta elkarrekintza
defendatzen ditu berdintasun-mailan eta aniztasuna aldarrikatuz gizarte jakin batean
(Rodríguez,

2006).

Multikulturalismoak

talde

ezberdinen

arteko

elkarbizitza

defendatzen du; kulturartekotasunak, berriz, horien arteko harremana eta ukitzea ere
azpimarratzen du.
Alde batera utzita hainbat errealitate praktiko zehatz, Kanadakoa esaterako,
multikulturalitateak zein kulturartekotasunak ez dute, maila teorikoaz gain, garapen
handiegirik izan Europan, alde batera uzten baditugu hezkuntza-mailan egin diren eta
egiten diren saiakerak.
Esan beharra dago azken urteotan Europan indarra galdu dutela jarrera pluralista eta
kulturaniztunek, eta gero eta gehiago dira asimilazioaren aldeko ikuspegiak bai arlo
politikoan bai iritzi publikoan (Vertovec, 2010). Horren adibide dira hainbat lurraldetan
bultzatzen ari diren integrazio-hitzarmenak, integrazioa lortu ahal izateko gainditu
beharreko nolabaiteko proba, hain zuzen ere. Joera horren ondorio izaten da, sarritan,
diskurtso xenofoboen garapena, ideologia guztietako alderdietan. Ildo horretan, ezin
dugu aipatu gabe utzi ultraeskuineko hainbat alderdi Europa mailan lortzen ari diren
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arrakasta; sarritan, ikuspegi asimilazionistak garrantzi handia izaten du euren
diskurtsoaren baitan.

KULTURARTEKO BIZIKIDETZA SUSTATZEKO ESPERIENTZIA BAT:
MADRIL HIRIKO UDAL-BIZIKIDETZA PLANA 2003-2004.

2003ko irailetik 2004ko abendura, Madrilgo Udaleko Immigrazioaren, Garapenerako
Lankidetzaren eta Boluntarioen Zuzendaritza Nagusirako aholkulari-lanetan jardun
nuen migrazioari buruzko udal-plangintza bat lantzeko. Lan haiek aurrerapauso bat
ekarri zuten kulturarteko bizikidetza nozioa zehazteko eta eraginkor bihurtzeko bidean.
Espainian, aitzindari izan zen egitasmo hura: lehenbiziko aldiz, biztanleria osoarentzako
(hiru milioi biztanle) plangintza bat diseinatu zen, eta ez soilik etorkinentzat (garai
hartan, biztanleriaren % 13 ziren, eta, gaur egun, % 17). Hala jaio zen Madrilgo Udaleko
2004-2007 Gizarte eta Kulturarteko Bizikidetza Plana.
Tokiko politika publiko hori diseinatzeko lanak hasi orduko, beharrezkoa gertatu zen
plangintza mamituko zuen kontzeptua finkatzea. Azkenean, bizikidetza nozioak bete
zuen eginkizun hori; gizarte- eta kulturarteko bizikidetza nozioak, zehazki. «Plangintza
horren helburua da gizarte- eta kulturarteko bizikidetzaren oinarrian Madrilgo gizartea
eraikitzen laguntzea, era horretara, gizarte kohesionatua lortzeko; orainaren eta
etorkizunaren alde modu bateratuan lan egiteko gai izango den gizartea». Ikusmolde
hori ardatz hartuta eta ikusmolde horrekin koherentzia gordez, abiatutako jardueraildo, programa eta baliabide bakoitzak zer-nolako harremana zuen zehaztu zen hiriko
bizikidetzaren ereduarekin eta helburuarekin. Baliabide berri nagusietako bik izenean
bertan hartu zuten izendapena: Migrazioen eta Kulturarteko Bizikidetzaren Behatokiak
eta Bizikidetza Eskolak.
Bizikidetza-koexistentzia-aurkakotasuna hirukoaren gainean iradoki dudan tipologia
aplikatuz, honako hau jaso zen udal-plangintzaren oinarrietan: «Bizikidetza, Plangintza
honetan ulertzen den moduan, hobeto ulertzen da koexistentzia erreferentziatzat
hartzen bada. Azken hori ez bezala, bizikidetza ez da mugatzen garai eta leku jakin
batean aldi berean dauden taldeak izendatzera; aitzitik, talde horien arteko eragin50

trukea eta harreman positiboa ere adierazten da kontzeptu horretan. Koexistentzia
estatikoa da, eta bizikidetza, aldiz, dinamikoa, egunerokoan eraiki beharrekoa».
Bizikidetza nozioa honela garatzen da: «Bizikidetzak… esan nahi du beste batzuen
konpainian bizitzea, eta, “konpainia” izateko, bestearen sentimenduetan parte-hartzea
gertatu behar du, kidetasuna. Gizabanakoek, familiek eta taldeek gauza asko
partekatzen dituzte: interesak, kezkak, arazoak, arazo horien konponbideak,
itxaropenak, espazioaren erabilera, zerbitzuak eta gizartean bizitzeko behar den oro.
Azken batean, bizitza partekatzen dute, eta, hain zuzen, bizikidetza aipatzen denean,
hori guztia adierazi nahi da finean» (idem; azpimarra erantsia). Eta, horrez gain:
«Bizikidetzak, beraz, eskatzen du beste batzuekin denbora eta leku berean egotea,
haiekin modu aktiboan eta sormenez eragin-trukea izatea, alderdi komunak haiekin
partekatzea, eta haien artean elkar ulertzea, enpatia izatea» (kulturartekotasunari
gehien lotzen zaiona azpimarratu dugu, letra etzanean).
Bizikidetzari sozial izenlaguna gehitzearekin, berriz, adierazi nahi da bizikidetza oro
harremanei loturik dagoela eta udalek gizarte-erantzukizuna dutela. Eta, horrez gain,
aholkularitza-lana egin genuen udal-plangintzaren testuan, izenlagun horren
kontzeptuzko adiera bat argitu genuen: «(…) helburua da gaizki ulertutako
kulturalismoa saihestea eta gainditzea; demografia, ekonomia, gizarte eta politika
arloetako hainbat egoera azaltzeko alderdi kulturalaren eragin gehiegizkoa
azpimarratzen duen kulturalismoa, alegia. Baina, Madrilgo gizartean bizikidetzaz ari
garela, gizarte-harremanen etnia-arteko alderdia oso kontuan izan behar bada ere,
gogoan hartu behar dira beste alderdi batzuk ere» (idem: azpimarra erantsia).
Bizikidetzari kulturarteko izenlaguna gehitzeari buruz, hauxe genioen: «kulturartekoa
da gizarte plural batean aplikatzen delako, eta gizarte horretan kide guztien arteko
eragin-truke positiboa bultzatu nahi delako, edozein dela ere haien kultura-ezaguera»
(idem, 48, azpimarra erantsia).
(Carlos Giménez, 2010).
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5. GAIA: IMMIGRANTEEN INTEGRAZIO MATERIALA ETA PRAKTIKOA
5.1. Integrazio materiala
Jada aipatu den bezala, sarritan elementu kulturalekin erlazionatu da integrazioa, eta
bertan garrantzia izan dute auzi identitarioek. Integrazio-eredu klasikoak eremu
horretan zentratu dira, eta sarritan ahaztu dituzte beste elementu batzuk, hala nola,
ekonomikoa eta materiala. Gabezia hori are nabarmenagoa da azken urteotan, argi
gelditu denean lan-merkatuak berebiziko garrantzia duela integrazioan, eta,
Espainiaren kasuan, integrazioaren ardatza ere izan dela (Izquierdo eta León, 2008).
Horregatik, arreta berezia emango diegu elementu horiei, hobeto ulertu ahal izateko
immigranteen integrazio-prozesua bere osotasunean. Horrela bada, arlo kulturala
baztertu ezin daitekeen arren, arlo materialean eta zibikoan kokatzen dira
integrazioaren oinarrizko elementuak (Pajares, 2005), dimentsio politiko, sozial eta
ekonomikoan, hain zuzen ere. Era horretan, integraziorako elementu garrantzitsuak
izango lirateke ezberdintasunak gutxitzea, gizarte-egituran kokatzea, eskubide politiko
eta sozialak onartzea, diru-sarrerak edota bizi-baldintzak hobetzea.
Ikuspegi honetan, oinarrizko elementua da lan-merkatua, eta horri lotuta helmugako
gizarteak immigranteari bermatzen dizkion eskubideak, gizarte-, politika- edota
ekonomia-arloan. Beste era batera esanda, bi elementu garrantzitsu agertzen zaizkigu
immigranteen integrazioa ahalbidetzeko eta neurtzeko ere. Alde batetik, lan-merkatua,
immigranteen kokapena horren baitan, eta horri loturiko baldintzak; eta bestetik,
ongizate-politiketara heltzeko dituzten eskubideak eta aukerak (Rodríguez Cabrero,
2004). Bi elementu horien baitan egongo da lurralde baten integrazio-ahalmena
(Laparra, 2008).
Horretan sakonduz, etorkinen integrazioa ezin da definitu beren ezaugarrien arabera
soilik; berebiziko garrantzia dute jatorrizko gizarteak dituen egiturazko elementuek,
eta, horren arabera, integrazio mota bat edo beste izango da. Horrela, bada,
integrazio-ahalmena ezberdina izango da lurraldearen arabera, hainbat faktorek
eragiten baitiote elkarri. Horrela, garapen ekonomiko handia eta aberatsa duen
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lurralde batek ez du nahitaez integrazio-ahalmena izan behar, eta alderantziz ere gerta
daiteke.
Espainia, esaterako, Europako beste lurralde batzuekin konparatuz, ez da hain
aberatsa, baina etorkinentzako integrazio-ahalmen handia du, etorkinak oso ondo
egokitzen direlako bere lan-merkatuaren ezaugarrietara –behin-behinekotasuna,
ezkutuko lanaren garrantzia, formazio gutxi eskatzen duten sektoreen nagusitasuna…–.
Suediak, aldiz, nahiz eta garapen ekonomiko altuagoa izan, integrazio-ahalmen
txikiagoa du, han gailentzen den lan-merkatua ez delako batere aproposa etorkinen
gehiengoarentzat.

5.2. Integrazioaren ebaluazioa eta kotoizko froga: hiritartasuna
Integrazioa neurtzeko eta ebaluatzeko, oso erabilgarria zaigu hiritartasun kontzeptua,
eta, hein handi batean, integraziorako ateak irekiko ditu hiritartasun-eskubideen jabe
izateak (Pajares, 2005). Hiritartasun kontzeptuaren sorrera Grezia klasikoan badago
ere –K.a. IV. mendea–, gaur egun erabiltzen dugun bezala, Bigarren Mundu Gerra eta
gero eta ongizate-estatuarekin batera izango du jatorria. Horren arabera, hiritarrak
eskubide batzuen jabe dira; eskubide horiek hiritartasuna sortzen dute eta
norbanakoaren

eta

komunitatearen

arteko gizarte-hitzarmena osatzen dute

modernitatean.
Marshall da hiritartasun kontzeptu modernoaren sortzailea. Egile honen ustez, hiru
atal edo dimentsio ditu hiritartasunak (Marshall, 1988):
 Eskubide zibilak. Norbanakoaren eskubideez osatzen da: sinesteko askatasuna,
adierazpen-askatasuna, biltzeko askatasuna, etab. Epe hori XVIII. mende
bukaeran hasi zen, eta XIX. mendean zehar gauzatu. Kronologia horri lotuta,
esan beharra dago garapena ez dela zuzena eta etengabekoa izan. Ziklo edota
lekuaren arabera, aurrerakuntzak eta atzerapausoak izan dira eremu horretan,
garai horretan emandako erreforma eta kontraerreforma liberal gehienek ongi
azaltzen dutenez.
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 Eskubide politikoak. Politikan parte hartzeko eskubidean oinarritzen da gehien
bat, eta hau nagusiki hauteskundeen bidezko parte hartzearen bidez gauzatzen
da, bai pasiboa –aukeratzeko aukera– zein aktiboa –aukeratua izateko aukera–.
Aldarrikapen horiek XIX. mende hasieran hasten dira zenbait lurraldetan, eta
indarra hartuko dute mende horretan zehar. Baina benetazko sendotzea XX.
mendean gertatuko da; alde horretatik, ezin daiteke ahaztu emakumeen botoeskubidea zenbait estatutan oso gerora ahalbidetuko dela.
 Gizarte-eskubideak. Hiritartasun kontzeptuaren bilakaeran helmuga izango
lirateke, eta gizarte-gaiei eta ongizate-estatuari loturiko eskubideak egongo
lirateke bertan. Gizarte-politikari eta babes-sistemei lotutako eskubideak
leudeke, hala nola: lan-arauketa, osasuna, hezkuntza, errentak bermatzea,
gizarte-zerbitzuak, etxebizitza, etab.
Nolabait ere, eskubide horien jabe dena integratuta egongo da, eta aurre egin ahal
izango dio gizarte-bazterketari; arlo horietan gabeziak edo hutsuneak dituzten
kolektibo eta pertsonek, aldiz, zaurgarritasun-egoera handiagoa izango dute.
Hiritartasun kontzeptu hori baliagarria zaigu etorkinen integrazio-prozesua aztertzeko
eta ebaluatzeko. Era berean, irizpide horiei jarraituz eta nagusiki integrazio materialari
eta Marshallen hirugarren dimentsioari arreta eskainiz, Hammar-ek (1990) hiru
kategoria bereizi zituen hiritartasuna eta etorkinen arteko harremana zehazteko:
 Citizens. Hiritartasun-eskubide guztien jabe da egoera honetan dagoen
etorkina.
 Denizens. Kasu honetan, etorkinak hainbat eskubideren jabe dira, egoera
administratibo egonkorra dutelako, baina ez dituzte eskubide guztiak (partehartze politikoa, esaterako).
 Aliens. Kasu honetan, egoera erregularrean egon arren, hainbat eskubideren
jabe izatea eragozten die denbora gutxi izateak edo epe baterako egonaldia
izateak.
Ikus daitekeen moduan, ikuspegi honentzat hiritartasuna oso lotuta agertzen zaio
egoitza-baimenari edota egonaldiari, eta horixe ikusten da, hain zuzen, integrazioari
dagokionez ere. Gero eta egoitza-baimen handiagoa eta denbora gehiago, ongizate54

maila altuagoa; eta alderantziz, gero eta egoera administratibo okerragoa, orduan eta
integrazio-maila baxuagoa. Fenomeno honi egonkortasun-continuuma izena eman dio
Ikuspegi - Immigrazioaren Euskal Behatokiak (Moreno eta Aierdi, 2011). Gerturatze
interesgarria izan daiteke etorkinen integrazioa neurtzeko; izan ere, ekarpen
dinamikoa da, eta aurrerapausoak ematen diren bezala atzerapausoak ere izaten dira,
linealtasuna eta integrazioaren ikuspegi automatikoak alde batera utziz.
Horrela bada, integrazioari buruz hitz egiten badugu, ezin gara mugatu lehenengo
mementora, harrera-mementora; izan ere, garai horretan izaten da etorkinentzat
zaurgarritasun handiena. Garrantzitsua izan daiteke une hori aztertzea, baina bilakaera
ere kontuan hartu behar da, denborarekin integrazioan hobekuntzarik izaten den ala
ez, alegia.
8. irudia. Egonkortasun-continuuma

Iturria: Immigrazioaren Euskal Behatokia.
Continuumaren mutur batean kokatzen dira etorkin ailegatu berriak eta egoera
administratibo guztiz ezegonkorrean daudenak, bai erroldatu gabe daudenak, bai
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erroldatuta baina egoitza-baimenik ez dutenak. Beste muturrean daude, aldiz, egoitzabaimen egonkorra duten etorkinak edota espainiar nazionalitatea dutenak. Bi mutur
horien artean kokatuko lirateke tarteko aukerak. Orain arte, prozesu hori nahiko
lineala eta automatikoa izan da, eta ikusteke dago krisiak nola eragingo dion integrazio
modu honi.
Hammarren eta Ikuspegiren egonkortasun-continuum-a batuz gero, citizensak lirateke
espainiar nazionalitatea duten etorkinak. Denizensak, egoitza-baimen egonkorra
dutenak –iraunkorra edota bigarren berritzea– eta aliensak hasierako egoitza-baimena
edota lehenengo berritzea dutenak. Egoera irregularrean dauden etorkinak ez lirateke
Hammarren sailkapenean sartuko.
Dena den, egile honek egindako kategoria bakoitzaren deskribapena eginda, akaso
egokiagoa

izan

daiteke

aliens

kategoria

erabiltzea

egoitza-baimenik

gabe

daudenentzat, deniens egoitza-baimen tipo ezberdinak dituztenentzat, eta citizens
espainiar nazionalitatea dutenentzat.
4. taula. Hammarren sailkapena eta Egonkortasun-continuuma

HAMMARREN
SAILKAPENA
Aliens

EGONKORTASUN-CONTINUUMA
Egoitza-baimenik gabe eta erroldatu gabe
Egoitza-baimenik gabe eta erroldatu gabe
Hasierako egoitza-baimena

Denizens

Lehenengo berritzeko egoitza-baimena
Bigarren berritzeko egoitza-baimena

Citizens

Egoitza-baimen iraunkorra
Espainiar nazionalitatea

Iturria: Egileak egina.
Hiritartasun, integrazio eta etorkinen inguruan hitz egiten ari bagara eta jada zehaztu
badugu hiritartasuna –integrazioa– oso lotuta dagoela egoera administratiboari eta
egondako denborari, hurrengo urratsa izango litzateke nolabait ere zehaztu dugun
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testuinguruari edukia eskaintzea, eta, horretarako, tresnak izan behar ditugu
integrazioa eta bazterketa bideratzeko. Ildo horretan, Laparrak eta beste batzuek
(2007) gizarte-bazterketa zehazteko egindako sailkapena jarraituko dugu.
Gerturatze horren arabera, gizarte-bazterketak eta txanponaren beste aldea den
integrazioak hiru dimentsio ditu, eta bakoitzean bi azpidimentsio daude. Beraz, sei
dimentsiori buruz hitz egin dezakegu. Dimentsio horien konbinaketak eta metaketak
zehaztu du pertsona eta talde bakoitzaren egoera soziala gure gizartean, etorkina izan
ala ez izan.
9. irudia. Gizarte-bazterketa eta integrazioaren dimentsioak

1. DIMENTSIO EKONOMIKOA

2. DIMENTSIO POLITIKOA

1.1. Ekoizpenean parte hartzea (lan-merkatua).
1.2. Kontsumoan parte hartzea (baliabideen gabezia).

2.1. Hiritartasun politikoa (parte hartze politikoa).
2.2. Hiritartasun soziala (gizarte-zerbitzuen onuraduna).
3.1. Harremanen eza (gizarte-isolamendua).

3. HARREMANEN DIMENTSIOA
3.2. Harreman ezkorrak (gizarte-gatazka).

Iturria: Laparra eta besteak (2007).
Irudian ikusten den bezala, proposamen honetan hiru dimentsio bereizten dira:
1. Dimentsio ekonomikoa
a. Ekoizpenean parte hartzea (lan-merkatua). Diru-sarrerak edukitzeko eta
beste hainbat elementu osatzeko garrantzia du enplegua edota lanmerkatuan

txertaketa

egokia

izateak,

eta

integraziorako

bide

garrantzitsuenetakoa da.
b. Kontsumoan parte hartzea (baliabideen gabezia). Diru-sarreren eta
enpleguaren txanponaren beste aldea da; arlo honetan gabeziak izaten
badira, ongizatean ere hutsuneak izango dira, eta gizarte-bazterketa.
2. Dimentsio politikoa
a. Hiritartasun politikoa (parte-hartze politikoa). Bat egiten du Marshallen
ekarpenaren bigarren dimentsioarekin. Kasu honetan, sufragio aktibo
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eta pasiboaren eskubidea sartzen da. Nagusiki etorkinek eta zenbait
kasutan kartzelan daudenek dute eskubide hori mugatuta. Bigarren
mailako dimentsioa izan dezakeen arren, botoa ematea garrantzitsua
da, eta presiobide bat da politikarien aurrean, eta baita aldarrikapenak
egiterako unean ere.
b. Hiritartasun soziala (gizarte-zerbitzuen onuraduna). Kasu honetan,
gizarte-politiken onuraduna izateko eskubideaz ari gara. Batzuetan,
baldintza zehatzak edota orokorrak direla eta, talde batzuek oztopoak
dituzte eskubide horiez gozatzeko. Etxerik gabekoan adibidea izan
daiteke bat –errolda eta beste oztopoak direla eta–, eta etorkinen
kasuan ere, oso nabaria da erroldaren baldintza edota, osasun-arloan
Espainian gertatzen den bezala, egoitza-baimenaren baldintza.
3. Harremanen dimentsioa:
a. Harreman eza (isolamendua). Batzuetan, dimentsio ekonomikoari
garrantzia ematen zaio, baina oso garrantzitsua da gizarte-bazterketa
gauzatzeko harremanik ez izatea; gizarte-kapitalak integrazioa bultza
dezake, eta beste dimentsioen hutsuneak osatu.
b. Harreman

ezkorrak

(gatazkatsuak).

Delinkuentzia,

adibidez,

integraziorako oztopo izango da.
Aurkeztutako sei faktoreen metaketaren ondorioa izango litzateke gizarte-bazterketa.
Egoeraren edo pertsonaren arabera, faktore batzuek beste batzuek baino garrantzi eta
indar handiagoa izango dute. Era berean, faktore batzuk sendo izateak besteen
gabeziak osa ditzakete.
Nolabait ere, loteriako txartel bezala ulertu beharko genuke eskema hau. Gero eta
txartel gehiago –gero eta gabezia gehiago dimentsioetan–, orduan eta arrisku
handiagoa gizarte-bazterketa egoeran egoteko; eta, alderantziz, dimentsio ezberdinak
sendo agertzen bazaizkigu, integrazioa eta hiritartasuna gauzatzeko aukera handiagoa
izango genuke.
Horrela bada, eskema hau kotoizko froga gisa erabil dezakegu talde eta kolektibo
ezberdinentzat, eta banan-banan etorkinek azpidimentsio bakoitzean azaltzen duten
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errealitatea aztertuz, argi ikusiko dugu gure gizartean zaurgarritasun handiena
pairatzen duten kolektiboetako bat direla. Ondorengo azpiataletan horixe aztertuko
dugu, hain zuzen ere: integrazioaren dimentsio horiek eta integrazio-prozesuan duten
garrantzia, alde teorikoari erreparatuz, baina enpirikoari ere arreta berezia eskainiz.

5.3. Gizarte-harremanak
Integrazioari eta gizarte-harremanei buruz hitz egiten badugu, halabeharrez gizartekapitalari buruz hitz egin behar dugu. Gizarte-kapitala gizarte-harremanen barruan
kokatzen diren baliabideak dira (Coleman, 1988); horren bidez, zenbat eta gizarteharreman gehiago eta hobeak, orduan eta lorpen handiagoak talde edo pertsona
batentzat. Era berean, elkarkidetza ahalbidetzen da, eta lorpen horiek kostu
gutxiagorekin gauzatzen dira. Gizarte-kapitala konfiantzan, arauetan eta gizartesareetan oinarritzen da. Kontua ez da hainbeste zer dakizun edota zer ezagutzen
duzun, baizik eta zein ezagutzen duzun (Woolcock eta Narayan, 2001: 1).
Horrela, familiak, lagunek edota inguruko pertsonek ondasun bat osatzen dute, eta
arazoren bat baldin badugu, badakigu eurengana jo ahal izango dugula; era berean,
inguruko horien erabilerak onura materialak edo beste motatakoak ere ekar ditzake.
Hori maila indibidualean; baina gauza bera gertatzen da komunitatean; gizarte-sare eta
elkarte ezberdinak baldin badaude, errazagoa izango da komunitatearen arazoei aurre
egitea edota zaurgarritasunari loturiko gabeziei erantzutea.
Harreman horietan maila ezberdinak bereiz ditzakegu. Lotura sendoen harremanetan
maiztasuna eta gertutasuna dira ezaugarri. Lotura ahulak, berriz, noizbehinka eta
gutxitan izaten diren harremanetan oinarritzen dira. Ezberdintasun horiek ez dute esan
nahi bata bestea baino garrantzitsuagoa denik, eta, beharren arabera, bat bestea
baino beharrezkoagoa izango da.
Pentsa daitekeenez, gizarte-kapital egokia izatea oso elementu garrantzitsua da
etorkinentzat, euren integraziorako eta, noski, populazio guztiarentzat. Lehen ikusi
dugun bezala, gizarte-bazterketa ekiditeko garrantzitsua da harremanen atala. Are
gehiago, beste bi dimentsioetan gabeziak izan badira, atzerritar batzuen kasuan bezala.
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Gizarte-harremanen garrantzia jatorrizko gizartea utzi baino lehen agertzen da; izan
ere, sarritan, harreman horiek martxan jartzen dute migrazio-proiektua, nagusiki
migrazio-sareen bidez eta helmugako gizartean daudenek eskaintzen duten
informazioaren bidez.
Ailegatzean ere garrantzi handia du migrazio-sareak, eta elkartasuna eskaintzen du;
batzuetan, etorkinen kolektiboak zonalde jakinetan biltzen dira, bertan elkartasundinamikak sortuz.
Orain arte, sarritan pentsatu izan da migrazio-sareetan izaten diren harremanak
integraziorako kaltegarriak zirela, baina azken urteotan ikuspegi hori aldatzen ari da,
eta harreman horiek garrantzitsuak eta ezinbestekoak direla uste da integraziorako.
Orain arte, talde berekoen harremanei buruz hitz egin dugu; baina etorkinen
integraziorako oso garrantzitsua da bertakoekin islatzen den harremana, beste urrats
bat bailitzateke integrazio-prozesu horretan. Horretarako, helmugako hizkuntzaren
ezagutza egokia da ardatza, integraziorako ezinbesteko tresna (Europako Batzordea,
2011). Bigarrenik, helmugako gizarteak dituen jarrerak eta irudiak garrantzitsuak
izango dira arlo honetan. Horrela bada, pentsatu behar da bertakoen eta etorkinen
harremanak handiagoak eta estuagoak izaten badira, integrazio-maila ere handiagoa
izango dela, eta, zentzu horretan, integrazioaren neurgailua izango lirateke, adibidez,
bikote mistoak.
Laburbilduz, integrazioa gauzatzeko behar-beharrezkoa da gizarte-harremanak –
egokiak– egotea, berdinekin zein ezberdinekin izaten diren harremanetan. Krisigaraian, are garrantzitsuagoa da.
Bertako populazioaren jarrerei dagokienez, Immigrazioaren Euskal Behatokiak urtero
egiten duen inkestaren berri emango dugu, honako grafiko honen bidez. Lehenengoan,
bertako populazioari galdetzen zaio atzerritarrekin aisialdian duten harremanari buruz.
Ikus daitekeen moduan, 2011. urtean gehiengoak ez zuen harremanik edo harreman
urria zuen etorkinekin; zehazki, bertako populazio guztiaren % 71,5ek. Era berean,
sarritan, % 28,5 izan da harremana dutenen kopurua.
2. grafikoa. Harremana populazio atzerritarrarekin aisialdian. Bilakaera 2007-2011.
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Iturria: Ikuspegi - Immigrazioaren Euskal Behatokia.
Bilakaerari dagokionez, gorabehera asko ikusten dira urteetan zehar, baina gutxinakagutxinaka baldin bada ere, gero eta gehiagok izaten dituzte harreman ohikoagoak
etorkinekin. Horrela, 2007. urtean % 24 baldin bazen, 2011n ehuneko hori zertxobait
altuagoa da, ikusi ahal izan dugun bezala.
3. grafikoa. Atzerritar-bertakoen harremanen balorazioaren bilakaera. 2007-2012.

Iturria: Ikuspegi - Immigrazioaren Euskal Behatokia.
Aurreko grafikoan, bertako populazioak atzerritarrarekin duen harremanaren
balorazioa egiten da. Esanguratsua da, kasu honetan, eta bilakaerari begira, haziz joan
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dela harreman hori okertu den iritzia dutenen kopurua ia urte guztietan; 2012. urtean
oso nabaria da, izan ere, % 31,8k uste du okertu dela eta % 8,7k hobetu dela. 2011.
urtean, % 23,6 eta % 13,7 ziren datu horiek, hurrenez hurren. Kasu horretan, nabaria
da krisiak eragina duela galdera honetan, eta nolabait ere bertako populazioaren
jarrera baldintzatu duela.

5.4. Enplegua eta lan-merkatua
5.4.1. Enplegua eta integrazioa
Enplegua, historian zehar eta gaur egun ere, elementu oso garrantzitsua da edozein
pertsonaren integraziorako, eta gehienetan integrazio horren ardatza da. Horrela,
enpleguak gizarteratzea ahalbidetzen du, eta, diru-sarrerak eta gizarte-eskubideak
eskaintzeaz gain, estatusa, identitatea eta sozializazioa eskaintzen dizkio pertsonari.
Hori horrela baldin bada gure gizarteko hiritar guztientzat, enpleguaren eragina are eta
nabariagoa da immigranteen kasuan. Alde batetik, gehienetan enplegu baten bila
etorri direlako helmugako gizartera, eta, beraz, beren migrazio-proiektuaren muina eta
helburu nagusia izaten da. Baina, bestetik, ezin da alde batera utzi enplegua eta horren
bidez lortutakoa –soldata, sozializazioa– bertako pertsona batentzat baino
beharrezkoagoa izaten dela etorkin batentzat, bertan kapital sozial eta baliabide
urriagoak izaten baititu.
Pentsa daitekeenez, enplegua integrazioaren sinonimo izango da, baldin eta era
egokian gauzatzen bada; bestela, bazterketa eta diskriminaziorako aukerak ager
daitezke. Horren isla dira langabezia edota lan-baldintza desegokiak.
Krisia baino lehen, Espainiako estatuan eta EAEn ere enplegua izan da immigranteen
hazkundea azaltzeko arrazoi nagusia, baina baita horien integrazioa ahalbidetu duen
elementu garrantzitsuena ere. Beste hitz batzuetan esanda, lan-merkatuak baldintzatu
ditu azken urte hauetako migrazio-fluxuak. Espainiaren garapen ekonomikoa, krisia
baino lehen, produktibitate gutxiko eta eskulan intentsiboa eta merkea behar zuten
lan-sektoreetan oinarritu da, eta horietan oso garrantzitsua da immigranteen papera;
garapen hori, hein handi batean, immigranteen etorreran sostengatu da.
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Zehazki, hiru lan sektore izan dira nagusi dinamika honetan: eraikuntza, nekazaritza,
eta turismoa eta ostalaritza. Zenbait kasutan, kontuan har dezakegu etxeko lanen eta
zaintza pertsonalaren sektorea ere. Beraz, esan dezakegu hiru sektore eta erdiko lanmerkatua eraiki dela etorkinentzat, eta etorkinen konzentrazio-maila altua dela
horietan. Sektore horiek guztiak edo batzuk garrantzitsuak diren erkidego edo
zonaldeetan handiagoa da etorkinen kopurua, eta garrantzi gutxi dutenetan, aldiz,
urriagoa da etorkinen kopurua.
5. taula. Langileen enplegua sektorearen arabera, Andaluzian eta EAEn. 2011.
Andaluzia Euskadi
Nekazaritza eta arrantza
7,5
1,3
Industria Orokorra
8,6
20,1
-Manfaktura-industria
7,3
19,1
Eraikuntzak
9,1
8,1
Merkataritza eta ostalaritza
28,5
25,1
Informazio eta komunikazioa
1,4
2,4
Finantza eta aseguroak
1,7
2,1
Etxebizitza jarduera
0,9
0,6
Jarduera profesional, tekniko eta administratiboak
10,7
11,8
Administrazio publikoa
23,1
19,9
Aisialdi jarduerak
8,5
8,6
Guztira
100
100

Iturria: Populazio Aktiboaren Inkesta (EPA-INE).
Aurreko taulan ikus daitekeen modura, Andaluzia eta Euskal Autonomia Erkidegoko
lan-merkatuak oso ezberdinak dira, nagusiki nekazaritzari eta industriari begira. Esan
bezala, egitura horiek baldintzatzen dute etorkinen kopurua eta nekazaritza;
atzerritarren kopurua handiagoa izaten da eraikuntzak edota ostalaritzak indarra duten
erkidegoetan. Horregatik, hain zuzen ere, EAEn nahiko mugatua da atzerritarren
kopurua, beste erkidegoekin konparatuta. Era berean, eta adibide zehatzagoa jarriz eta
taularekin harremanean egonda, Almerian atzerritarren kopurua % 20,3koa da, eta
Bizkaian % 5,9koa. Ikusten denez, oso ehuneko ezberdinak daude, eta, hein handi
batean, egitura sozioekonomiko ezberdinek azaltzen dute horrenbesteko tartea.
Etorkinentzako ohiko lan-esparru horiek hainbat ezaugarri islatzen dituzte, lanbaldintzak onak ez dira izaten, eta, gainera, ezin alde batera utzi ezkutaturiko
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enpleguak garrantzi handia duela Espainiako ekonomian –BPGren % 20 ingurukoa dela
jotzen da–, eta, bereziki, sektore horietan. Horri, batzuetan, etorkinen egoera
irregularra erantsi behar diogu, eta, beraz, lan-kontraturik ezin izatea eta ezkutaturiko
enplegua izatera behartuta egotea.
Horrela,

bada,

hainbat

ezaugarritan

oinarritu

da

Espainiako

lan-merkatua

etorkinentzat: prestakuntza gutxiko etorkinak etorri dira; ezkutaturiko ekonomiak
garrantzi handia du; Europako Erkidegoaz kanpoko immigranteentzat traba legalak.
Horrek guztiak, hasieran behintzat, immigrazio irregularrean oinarrituriko lanmerkatua bultzatu zuen, nagusiki, 2000 eta 2007 urteen artean. Azken urteotan egoera
aldatu egin da, nagusiki bi faktorerengatik: etorkinen irregulartasun-tasa asko jaitsi da,
eta, era berean, gutxitu egin da krisiaren ondorioz ezkutaturiko enplegua.
Errealitate hori merkatuaren segmentazioan oinarritzen da. Lan-merkatu duala ageri
da: alde batetik, prestakuntza handiko enpleguak kokatzen dira, soldata eta lanbaldintza egokiekin; bestetik, eskulan merkeko merkatua, non lan-ezegonkortasuna
eta soldata baxuak arau baitira.
Etorkinak bigarren maila horretan kokatzen dira, eta, sarritan, oso aukera gutxi dituzte
lan-merkatuan gora egin ahal izateko, aurreko gai batean ikusi den bezala. Beraz,
erabateko segmentazioa izaten ez den arren, nahiko nabaria da gaur egungo lanmerkatuan.
Merkatu segmentatu horrek azaltzen du, hein handi batean, zergatik egon daitekeen
bertakoen artean desenplegua, eta, era berean, etorkinen kopurua eta lan-bilaketa
handitzea. Era berean, zalantzan jartzen du etorkinek bertakoei lanpostuak kentzen
dizkieten ideia; izan ere, gehienetan –eta bertakoen talde zaurgarriak alde batera
utzita– lan-merkatu ezberdinetan lehiatzen dira, eta ez da euren arteko
konpetentziarik sortzen.

5.4.2. Enplegua eta hainbat datu
Horrela izanik, ezberdintasun nabariak izaten dira lan-merkatuari loturiko aldagaietan,
populazio atzerritarraren eta bertakoaren artean, jarduera, enplegu, langabezia-tasa
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edota soldatetan. Guztietan, era nabarmenean agertzen dira etorkinen behinbehinekotasuna eta zaurgarritasuna.
6. taula. Populazio aktiboaren bilakaera Espainian, nazionalitatearen arabera. 20072013 (bigarren lauhilabetekoak).
Bertako populazioa

Populazio atzerritarra

2013

2007

2013

2007

Populazio aktiboa

19.088.700

18.790.000

3.238.700

3.128.300

Populazio landuna

14.417.400

17.425.800

2.081.800

2.753.800

4.671.300

1.364.200

1.156.900

374.500

Aktibitate-tasa

57,4

56,6

73,7

76,0

Enplegu-tasa

43,5

52,6

47,4

66,9

Langabezia-tasa

24,7

7,3

35,7

12,0

Populazio langabetua

Iturria: Populazio Aktiboaren Inkesta (EPA-INE).
Taula honetan ikus daitekeen moduan, bertako populazio aktiboak eta atzerritarrak
ezberdintasun nabariak dituzte, bai krisi aurreko garaietan bai krisi garaietan. Horrela,
bada, lehenik eta behin, aipatu behar da atzerritarren jarduera-tasa bertakoena baino
askoz ere handiagoa dela bi epeetan; hori, nagusiki, lanik gabeko populazioaren pisu
ezberdinagatik suertatzen da. Bertakoen artean handia da pisu hori –nagusiki,
adinekoak direla eta–; atzerritarren artean, berriz, baxuagoa da, atzerritar populazio
gehiena nahiko gaztea delako. 2007. urtean, bataren eta bestearen tartea ia 20
puntukoa da, eta, gaur egun, 16,3 puntukoa. Jarduera-tasarekin jarraituz, interesgarria
da bertakoen artean hazi egin dela; atzerritarren artean, berriz, jaitsi.
Langabezia-tasan ere ezberdintasun nabarmenak topa daitezke. Bi garaietan
atzerritarren langabezia-tasa handiagoa bada ere, bi horien arteko diferentzia handitu
egin da krisia eta gero. Horrela, 2007. urtean 5 puntuko ezberdintasuna zegoen, eta,
gaur egun, 11 puntukoa. Beste era batera esanda, atzerritarrek krisiaren ondorioak
gehiago pairatu dituzte, eta zabaldu egin da batzuen eta besteen arteko tartea.
Jarduera- eta langabezia-tasei lotuta, enplegu-tasa agertzen zaigu. Kasu horretan,
enplegu-tasa handiagoa da bi garaietan atzerritarren artean, jarduera-tasa askoz ere
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handiagoa delako. Baina, krisiarekin distantzia murriztu egin da; 2007. urtean ia 20
puntukoa zen, eta orain 9koa da. Horrek ere argi uzten du krisiak eragin nabarmenagoa
izan duela atzerritarren artean.
Era berean, aipagarria da atzerritarrek, langabezia-tasa handiagoa izan arren,
bertakoek baino gehiago lan egiten dutela, nagusiki bi talde horien artean lanik gabeko
populazioari lotuta dauden ezberdintasunak direla eta.
7. taula. Populazio landunaren eta afiliatuaren bilakaera Espainian, nazionalitatearen
arabera. 2007-2013.

Populazio landuna
Populazio afiliatua
Ezkutaturiko enplegua

Ezkutaturiko enplegua (%)

Bertako populazioa
Populazio atzerritarra
2013
2007
2013
2007
14.417.400 17.425.800 2.081.800 2.753.800
11.870.895 12.878.858 1.641.822 1.981.106
2.546.505
17,7

4.546.942
26,1

439.978
21,1

772.694
28,1

Iturria: Populazio Aktiboaren Inkesta eta Enplegu eta Gizarte Segurantzaren
Ministerioa.
Populazio landunaren eta afiliatuaren arteko harremanaren bidez, ezkutaturiko
enpleguaren inguruko estimazioa egin dezakegu, argi edukita bi iturri estatistiko
ezberdin dituztela, eta tasa horrek ahulezia tekniko nabarmenak dituela. Horrela,
bada, argi ikusten da ezkutaturiko enpleguak indar handiagoa duela atzerritarren
artean, bai krisia baino lehen baita gaur egun ere; izan ere, atzerritarrak behinbehinekotasuna nagusi den sektoreetan txertatzen dira lan-merkatuan. Era berean,
krisiaren ondorioz, bi kolektiboentzako jaitsiera nabarmentzen da. Horrela, bada,
krisiaren ondorioa izan da ezkutaturiko enpleguaren jaitsiera, enplegua suntsitzea
nabariagoa izan baita sektore ez-erregulatuenetan –eraikuntza, ostalaritza, turismoa,
etab.–.
Lan-merkatuari buruzko datuekin jarraituz, sektoreen arabera, Espainiako eta EAEko
datuak konparatuko ditugu, lehen aipatu ditugun lan-merkatuaren inguruko
ezberdintasunetan sakontzeko.
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4. grafikoa. Populazio atzerritar afiliatua Espainian eta EAEn, sektorearen arabera.
2013.

Iturria: Enplegu eta Gizarte Segurantzaren Ministerioa.
Grafikoan ikus daitekeen moduan, sektoreak kontuan hartzen baditugu, nekazaritzaren
eta etxeko lanen erregimenen artean agertzen dira EAEren eta Espainiaren arteko
ezberdintasun nabarmenenak. EAEn afiliatu guztien % 3,4 dira lehenengoak; Espainian,
berriz, % 11,8. Etxeko lanen erregimenean, aldiz, EAEn % 24,3, eta Espainian % 13,9.
Ikus daitekeenez, ezberdintasunak nabariak dira, eta sektore bakoitzak lan-merkatuan
duen pisuaren inguruko informazioa eskaintzen digu. Era berean, ezin dugu alde batera
utzi garrantzitsua dela etxeko lanetan ezkutaturiko enpleguaren pisua, eta, hortaz,
datu horietan azpiordezkatuta azaldu daitekeela.
Azkenik, eta lan-merkatuari buruzko datuekin bukatzeko, populazio atzerritarrari
buruzko hainbat datu aurkeztuko ditugu. Horretarako, hizpide izango ditugu 2010.
urtean Eusko Jaurlaritzak jatorri atzerritarra duten pertsonei egindako inkestako
datuak –EPIE–.
Lan-egoerari begira, nabarmentzekoa da ezberdintasunak oso nabariak direla
lurraldearen arabera. Horrela, Txina da okupazio-tasa handiena erakusten duen
jatorria –bertakoena baino handiagoa–. Kasu honetan, horri lotuta, oso langabeziatasa txikia erakusten duen taldea da, eta gainerakoetatik aldendu egiten da.
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8. taula. Jatorri atzerritarra duen populazioaren lan-egoera EAEn, lurraldeen
jatorriaren arabera. 2010.

Txina

Jarduera-tasa
Langabezia-tasa
83,9
5,3

Enplegu-koefizientea
79,4

Paraguay

86,7

22,9

66,9

Gainontzeko
Latinoamerika
Argentina,
Txile,
Uruguay
Kolonbia, Ekuador,
Peru
Errumania
eta
Ekialde-Europako
besteak
Bolivia

82,2

22,6

63,7

75,9

19,8

60,9

77,9

24

59,2

80,1

28,4

57,3

78,1

27

57

Munduko
gainerakoak
Guztira

77,9

29,2

55,2

75,5

31

52,1

Mendebaldeko
Europa
Brasil,
Venezuela,
Dominikar
Errepublika
Senegal

72,5

29,9

50,8

69,2

33,6

46

87,6

51,6

42,4

Magreb

64,5

51,3

31,5

Gainerako Afrika

73,5

59,5

29,8

Iturria: Eusko Jaurlaritza (EPIE).
Bigarren talde batean, latinoamerikar jatorriko taldea dugu; kasu horretan, langabeziatasa handiagoa da, baina handia izaten jarraitzen du enplegu-koefizienteak. Hirugarren
taldea afrikar populazioak osatzen du; bertan, enplegu-koefizientea txikia da eta
langabezia-tasa oso handia, % 50etik gorakoa.
Lan-merkatuari begira, afrikar populazio dago egoera larrienean. Latinoamerikarrek,
eta nagusiki etxeko lanetan duten pisuagatik, lan-merkaturatze erraza izaten dute;
aldiz, nahiko enplegu kaskarrak lortzen dituzte. Esan bezala, txinatar populazioa
aldendu egiten da beste taldeetatik; lan-merkatuari buruzko datu hoberenak
erakusten dituzte atzerritarren artean, eta zenbait arlotan bertakoenak baino hobeak.
Sektoreen arabera, eta jada afiliazioen inguruko grafikoan zerbait apuntatu bada ere,
etxeko lanena da sektore garrantzitsuena; atzerritar populazio guztiaren % 21,3ak lan
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egiten du sektoren honetan. Ondoren, ostalaritza –% 16,8–, eraikuntza –% 14,2– eta
komertzioa –% 11,7– kokatzen dira.
Pentsa daitekeenez, etxeko lanen sektoreak emakumeen artean du garrantzia. Horrela,
sektore honetan lan egiten du atzerritar emakume guztien % 38,8k, eta zerbitzuen
arloan guztien % 96,5ek. Ehuneko horiek handiagoak dira latinoamerikar emakumeen
artean, honako taula honetan ikus daitekeen modura. Halaber, etxeko lanetan lan
egiten dute lan-merkatuan dauden hamar emakume paraguaiarretatik ia zortzik.
Antzekoa da emakume boliviarren kasua ere.
5. grafikoa. Etxeko lanetan dauden atzerritar emakume langileak, jatorriaren arabera.
2010
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

78,5
69,4

24,7
0,0

6,1

6,6

32,5

38,4

38,8

38,9

13,7

Iturria: Eusko Jaurlaritza (EPIE).
Honek guztiak erakusten digu zein den EAEn nagusitzen den lan-sektorea
etorkinentzat, eta horien barruan zein den talde nagusia. Halaber, etxeko lan eta
zainketa pertsonalen garapena oso nabaria da gure lan-merkatuan eta, bereziki,
atzerritarrentzat, eta emakume latinoamerikarra egokitzen da hobekien lan mota
hauetara.
9. taula. Enplegu-tasa, jatorriaren eta sexuaren arabera. 2010.
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Emakumeak

Gizonak

Paraguay

75,1

53,2

Txina

72,6

85,7

Latinoamerikako gainerakoa

70,5

43,8

Bolivia

62,6

48,9

Kolonbia, Ecuador eta Peru

60,6

57,5

Argentina, Txile eta Uruguay

59,9

62

GUZTIRA

50,5

53,9

Munduko gainerakoak

48,4

62

Errumania
eta
Europa
Ekialdeko besteak
Brasil,
Venezuela
eta
Dominikar Errepublika
Senegal

48,3

66,8

47,3

43,2

37,7

43,3

Mendebaldeko Europa

35,5

61,8

Afrikako gainerakoa

25,9

33,7

Magreb

19,3

39,7

Iturria: Eusko Jaurlaritza (EPIE).
Are gehiago, etxeko lanen garrantzi horrek ahalbidetzen du hainbat jatorritan
emakumeek gizonezkoek baino enplegu-tasa handiagoa izatea, nagusiki latinoamerikar
jatorrietan. Horren isla dira, esaterako, Paraguairen edo Boliviaren kasuak.
Lehenengoan, % 75,1ekoa da emakumeen enplegu-tasa, eta % 53,2koa gizonezkoen
artean; Boliviaren kasuan, 70,5 eta 43,8 dira ehuneko horiek.
Sarritan, EAEko lan-merkatuan emakume etorkinek gizonezkoek baino aukera
handiagoa dute enplegu bat bilatu eta lortzeko, baina «abantaila» hori oso lotuta
egoten da behin-behinekotasunera eta zaurgarritasunera, etxeko lanetan oso ohikoak
diren ezaugarriak. Horren harira, ez da harritzekoa paraguaiar emakumeek izatea
enplegu-tasa altuena, baina, era berean, lan-kontraturik gabe lan egiten duten talde
handiena da.
Beste era batera esanda, eta paradoxikoa eman dezakeen arren, joera hau da Euskal
Autonomia Erkidegoan: etorkinentzat, zenbat eta egoera ezegonkorragoan lan egin,
orduan eta aukera handiagoa lan-merkatuan enplegu bat lortzeko. Pentsa daitekeen
moduan, baieztapen horrek hainbat inplikazio dakartza migrazio-fluxuen eta
soziologiaren inguruko eztabaidan eta gogoetan.
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5.5. Hezkuntza
Hezkuntza edota giza kapitala garrantzi handikoak dira etorkinen integrazioa landu eta
aztertu nahi baditugu (Portes eta Rumbaut, 2009), eta lotura zuzena du ongizatemailarekin zein lan-merkatuko posizioarekin. Horrela, bada, zenbat eta hezkuntzamaila altuagoa, orduan eta aukera handiagoa lanpostu ona edukitzeko eta ongizatemaila altua edukitzeko. Hori errealitate bat da bertako populazioarentzat, eta
etorkinen artean errepikatzen den dinamika da, nahiz eta baldintza gehiago eman.
Egia da, helmugako gizarteko lan-merkatuan sartzeko, sarritan, lan-postu txarrenak
etorkinentzat direla hasieran; baina hezkuntza-maila altua izateak aukerak ematen
dizkie lan-merkatuan gorago egin ahal izateko. Horrela, giza kapital handia duten
etorkinek aukera gehiago dituzte goranzko lan-mugikortasun handiagoa izateko
(Fullaondo, Moreno eta Martín, 2013).
Atzerritarrek lan-merkatuan dituzten arazo osagarriak direla eta, euren artean
handiagoa izaten da gainprestakuntzaren arazoa bertakoena baino; horrela, ikasketamailak eta lan-merkatuan duten kokapenak ez dute bat egiten Europan dauden
etorkinen % 33arentzat; bertakoentzat, berriz, % 21 da kopurua (Eurostat, 2011: 76).
Espainian are handiagoa da tartea; atzerritarrentzat % 42,9 da gainprestakuntza, eta
bertakoen artean % 24,2 (OECD, 2007: 137).
Baina bereziki garrantzitsua da hezkuntza bigarren belaunaldientzat, oso gazte etorri
diren atzerritarrentzat, edota guraso etorkinak dituzten eta bertan jaio diren
gazteentzat, alegia. Izan ere, hezkuntza tresna garrantzitsua izan daiteke gazte horien
integrazioa ahalbidetzeko, eta bertakoen eta etorkinen arteko ezberdintasunak
saihesteko, askotan hezkuntza suertatzen baita zenbait sektorek izan dezaketen
gizarte-igogailu bakarra. Beste era batera esanda, hezkuntzaren bidez bigarren
belaunaldiak integra ala zokora daitezke; hezkuntza-sistemak porrot egiten badu,
aukera gehiago izan daitezke bigarren errealitate horretarako.
Hauxe da, hain zuzen ere, Frantzian gertatu dena banlieue deritzen auzoetan bizi diren
etorkinen seme-alabekin. Frantziako integrazio-ereduak esaten zuenaren arabera,
Frantziako kultura eta identitatea bereganatzen bazituzten, besteak beste hezkuntza-
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sistemaren baitan, Frantziako jatorrizko hiritarren aukera berdinak eta ongizatea
lortuko zituzten bigarren belaunaldiko gazteek –asimilazionismoaren adibide argia–.
Errealitatea oso bestelakoa izan da, eta, hein handi batean, horren isla baino ez ziren
izan Frantzian orain dela urte batzuk izandako kale-protestak, bigarren belaunaldien
aukera eza eta integrazioaren porrota, alegia: legez lehenengo mailako hiritarrak ziren,
bai, baina praktikan bigarren mailakoak.
Espainiako estatuan eta EAEn zaila da horren inguruan hitz egitea, azken urteotan ari
direlako iristen bigarren belaunaldiko etorkinak, eta oraindik oso gazteak direlako
bigarren belaunaldiak. Dena den, oro har, baxuagoak dira atzerritarren edota bigarren
belaunaldiko gazteen emaitzak bertakoenak baino (Aparicio eta Tornos, 2008).
Ikasketa-mailari dagokionez, populazio aktiboa osatzen duten atzerritarren artean, %
40 baino gehiago ez da ailegatzen bigarren mailako ikasketetara (OECD, 2008: 127). Era
berean, unibertsitate-ikasketa gehiago izaten dira bertakoen artean. EAEn, esaterako,
bertakoen % 22,5ak du ikasketa-maila hori, atzerritarren % 13,3aren aurrean.
Gazteen hezkuntza-emaitzei erreparatzen badiegu, eta horretarako dugu Pisa
txostena, nota altuagoa ateratzen dute bertakoek, 488 puntu, eta 432 puntu
atzerritarrek (OECD, 2010: 67).
Azkenik, eskola ere gehiago uzten dute atzerritarrek eta euren seme-alabek; hori ere
hezkuntza-sistema baten kalitatearen zein lan-merkatuan izango diren aukeren
neurgailu garrantzitsua izaten da. Zehazki, Espainian, % 45 da eskola-uztearen kopurua
atzerritarren artean, eta % 29 bertakoen artean. Dena den, bi datu horiek urrun daude
Europar Batasunaren batezbestekotik; lehenengoen kasuan % 26 da, eta
bigarrengoenean % 13.
Honek guztiak zer esan nahi du, atzerritarren ikasketa-ahalmena eta giza kapitala
baxuagoak direla? Ikerketek esaten dutenaren arabera, arazoa ez da atzerritarra
izatea, baizik eta familiaren estatus sozioekonomikoa eta, bereziki, gurasoen giza
kapitala. Jada aipatu dugun bezala, atzerritarren artean ikasketa baxuak dituztenak
gailentzen dira; hori da arrazoi nagusia, eta ez atzerritarra izatea.
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Beste era batera esanda, benetan atzerritarren datuak konparatu ahal izateko, euren
estatus berdina duten bertako biztanleekin konparatu beharko genituzke; bestela,
emaitza partzialak baino ez ditugu lortuko. Atzerritar kopuru handia dagoen eskoletan,
beste hainbat eskolatan baino okerragoak izaten dira emaitzak, baina hori ez da
gertatzen atzerritarra izateagatik, baizik eta klase baxuko gurasoen seme-alabak
direlako gehienetan.
Datu orokorrak alde batera utzita, eta EAEko errealitateari eta bereizgarritasunari
erreparatzen badiegu, hainbat datu azpimarra ditzakegu. Horrela, bada, ikasle
atzerritarren1 kopurua hazi egin da azkeneko urteetan. Zazpigarren taulan ikus
daitekeen modura, ikasle atzerritarren artean Hego Amerikako jatorrikoak dira talderik
garrantzitsuena, guztien % 40,9 baitira. Horien atzetik, Afrika iparraldetik datozenak –
Magreb–, % 20,4rekin. Bi horiek dira talde esanguratsuenak, eta bien artean % 61,3
osatzen dute. Ehuneko baxuagoekin kokatzen dira Europar Batasuna –% 14,4–,
gainerako Afrika –% 8,6–, edota Asia eta Ozeania –% 8–.
10. taula. Ikasle atzerritarra EAEn, jatorriaren arabera. 2010-2011 ikasturtea.
Guztira
Europar Batasuna
Gainerako Europa
Ipar Afrika
Gainerako Afrika
Hego Amerika
Gainerako Amerika
Asia/Ozeania
Guztira

%
4.371
749
6.216
2.619
12.436
1.568
2.446
30.405

14,4
2,5
20,4
8,6
40,9
5,2
8,0
100

Iturria: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Eusko Jaurlaritza.
Eskolaren izaera da beste datu esaguratsua. Horrela, EAEn eskola publikoetara joaten
da ikasle atzerritarren % 74,9, eta pribatuetara % 25,1. Gipuzkoan eta Bizkaian
EAEkoaren antzekoak dira ehunekoak, eta Araban, aldiz, gehiago dira oraindik eskola
publikora joaten direnak, % 82,2.

1

Datuek atzerritar populazioari buruz hitz egiten dute soilik, eta ez atzerritarrak diren gurasoen bertako
seme-alabei buruz. Hortaz, ez dugu kontuan hartzen azterketa soziologikorako garrantzitsua den taldea,
eta hori muga da gai hau landu ahal izateko.
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11. taula. Ikasle atzerritarra, eskolaren izaeraren eta lurralde historikoaren arabera.
2010-2011 ikasturtea.

N
Guztira
Publikoa
Pribatua

Araba
%
6.721
5.528
1.193

N
100,0
82,2
17,8

Gipuzkoa
%
N
8.381
100,0
6.133
73,2
2.248
26,8

Bizkaia
%
N
15.303
100,0
11.110
72,6
4.193
27,4

EAE
%
30.405
22.771
7.634

100,0
74,9
25,1

Iturria: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Eusko Jaurlaritza.
Kontuan hartzen badugu ikasle guztien artean oreka dela nagusi eta azken urteotan
lehenengo aldiz ikasle gehiago daudela publikoan pribatuan baino –% 50,3–, argi
gelditzen da desoreka dagoela eta sare publikoan gainordezkatuta dagoela ikasle
atzerritarra. Faktore ezberdinak egon arren, kontu ekonomikoek eragiten dute
errealitate honetan.
Eskola batean ikasle atzerritarren kopurua % 20 baino handiagoa denean, jotzen da
eskola horrek behar zein tresna bereziak izan beharko lituzkeela errealitate hori
kudeatzeko. Datuak ikusten baditugu, argi gelditzen da Araban daudela ikasle
atzerritarren kontzentrazio handienak. Horrela, eskola guztien % 15,2an, ehunekoa
20ren gainetik kokatzen da. Bizkaian ehunekoa 8,6koa da, eta Gipuzkoan 3,2.
12. taula. Ikasle atzerritarraren presentzia, eskolaren izaeraren eta lurralde
historikoaren arabera. 2010-2011 ikasturtea.

Guztira
Publikoa
Araba
Pribatua
Guztira
Publikoa
Gipuzkoa Pribatua
Guztira
Publikoa
Bizkaia Pribatua
Guztira
Publikoa
EAE
Pribatua

%20 baino gutxiago
%20 baino gehiago
N
%
N
%
145
84,8
26
15,2
106
81,5
24
18,5
39
95,1
2
4,9
389
96,8
13
3,2
262
97,4
7
2,6
127
95,5
6
4,5
487
91,4
46
8,6
308
90,9
31
9,1
179
92,3
15
7,7
1.021
92,3
85
7,7
676
91,6
62
8,4
345
93,8
23
6,3
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Iturria: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila. Eusko Jaurlaritza.
Nabarmentzekoa da kontzentrazio-maila handiagoa dagoela eskola publikoetan. EAEn,
adibidez, eskola publikoetan % 8,4, eta pribatuetan % 6,3. Dena den, ezberdintasun
nabariak daude lurraldeen arabera. Horrela, Bizkaian eta Gipuzkoan oreka handiagoa
dago –Gipuzkoan kontzentrazio handiagoa pribatuetan–; Araban, berriz, oso nabaria
da

tartea. Horrela, azken

lurralde historiko

horretan,

ikasle atzerritarren

kontzentrazioa dago eskola publiko guztien % 18,5 kasuetan; pribatuetan, berriz, % 4,9
kasuetan. Beraz, oso nabarmena da Araban –atzerritar ikasle ehuneko handiena duen
lurraldean– publikoaren bidez gauzatzen ari dela atzerritarren eskolatzea.
Azkenik, EAEko hezkuntza-sistemarekin bukatzeko, eta hizkuntza-ereduei begira,
azpimarragarria da atzerritarrek A eredua gehiago erabiltzen dutela bertako
populazioak baino. Hainbat faktore daude errealitate hori ulertzeko. Alde batetik, A
ereduak indar handiagoa du Araban beste lekuetan baino, eta atzerritar ikasleen
kopurua ere handiagoa da lurralde horretan. Alde horretatik, ezin da alde batera utzi
Euskal Herrian atzerritar kopuru handiena duten eskualdeek dutela euskararen
erabilera baxuena, honako mapa honetan ikus daitekeen moduan.
10. irudia. Euskal hiztunen kopurua (%) eskualdeka.
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11. irudia. Populazio atzerritarraren kopurua (%) eskualdeka.
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Iturria: Ikuspegi - Immigrazioaren Euskal Behatokia.
Bestetik, ezin dugu ahaztu kopuru handiena latinoamerikarrena dela, eta gaztelania
dela berezko hizkuntza horien artean; beraz, erosoago suertatzen da A ereduan
ikastea. Azkenik, ezin dugu ahaztu gaztelaniak lehentasuna duela gure gizartean, eta
erabilgarritasun handiagoa duela enplegua topatzeko zein egunerokotasunean; beraz,
alde horretatik, nolabaiteko pragmatikotasunarekin jokatzen dute

etorkinek

zenbaitetan.
Atal honekin bukatzeko, eta etorkizunera begira, esan beharra dago datuak ez direla
baikorrak hezkuntza-arloan. Bertako eta atzerritar jatorria duten ikasleen artean, aldea
dago hizkuntza-mailan zein eskola uzterako mementoan. Era berean, sare publikoak
hartzen du bere gain ikasle atzerritarren zama handiena. Azkenik, ezin alde batera utzi
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gurean –EAEn– euskara ere badela goranzko gizarte-mugikortasunerako tresna, eta
horren gabeziak arazoak sor ditzake ikasle horien integrazioan.
Laburbilduz, integrazioa definitzen badugu lehenengo belaunaldiak enplegua
izatearekin eta bigarrenak enplegu hobea, hezkuntzaren bidez, esan dezakegu
ekuazioaren lehenengo zatia betetzen ari dela, nahiz eta krisi-garaian egon; baina
bigarren zatiari dagokionez, goiz bada ere, argi-ilunak dira nagusi, eta, jada lehen
aipatu dugun bezala, horrek arazoak sor ditzake etorkizunean integrazioaren inguruan,
Frantzian azken urteotan ikusi den bezala.

5.6. Egoera sozioekonomikoa, pobrezia eta gizarte-bazterketa
5.6.1. Datuak Espainian
Integrazio materialerako, berebiziko garrantzia du egoera sozioekonomikoak, eta, alde
horretatik, hiritar guztientzat garrantzitsua bada etorkinentzat are garrantzitsuagoa
bihurtzen da enplegua izatea, eta horren bidez lortzen diren diru-sarrerak. Lehen esan
dugun bezala, etorkinen taldean handiagoa da langabezia, eta enplegua dutenek ere
lan ezegonkorrenetan lan egiten dute (Pajares, 2005; Carrasco, 2008). Beraz, ez da
harritzekoa etorkin gehienen egoera sozioekonomikoa bertakoena baino okerragoa
izatea, oro har. Horrela, bada, Europan populazio atzerritarrak bertakoak baino dirusarrera txikiagoak izaten ditu (Europako Batzordea, 2004).
Aipatutakoa aipatu ondoren, pentsatzekoa da zaurgarritasunak eragin handiagoa duela
etorkinen artean, eta baita pobreziak, gizarte-bazterketak eta antzeko fenomenoek
ere. Hurrengo lerroetan landuko ditugu egoera horiek, hainbat daturen bidez. Lehenik
eta behin, Espainiako hainbat datu ikusiko ditugu.
Ondorengo taulan, arazo ekonomikoak dituzten pertsonen datuak jasotzen dira,
nazionalitatea eta erkidegoa kontuan hartuta. Esan beharreko lehenengo gauza da
ezberdintasun nabaria dagoela bertako eta atzerritar populazioaren artean. Horrela,
hilabetea bukatzeko arazo ekonomikoak dituzten bertakoen ehunekoa 29,2 da;
atzerritarrena, berriz, % 50,6. Beste era batera esanda, 2010. urtean Espainian
atzerritarren erdiak baino gehiagok zituen arazo ekonomiko larriak.
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Erkidegoka ere ezberdintasun nabariak ikus daitezke, bai bertakoen artean bai
atzerritarren artean. Bertakoen artean, iparraldean kokatzen dira arazo gutxien
dituzten erkidegoak: Nafarroa, EAE, Asturias edota Errioxa. Hegoaldekoetan, aldiz,
arazo gehiago dituzte bertakoek: Andaluzia, Murtzia edota Kanariar Uharteak.
Erkidego bakoitzean ere ezberdintasun nabarmenak ikusten dira bertakoen eta
atzerritarren artean, zatiduretan ikus daitekeen moduan. Kasu honetan, Nafarroan eta
EAEn daude ezberdintasun nabarmenenak; alde batetik, bertakoen egoera ona delako,
eta, bestetik, atzerritarrena beste lekuetan bezalakoa edo zertxobait okerragoa.
13. taula. Hilabete bukaerara ailegatzeko arazoak dituztenen kopurua, erkidegoaren
eta nazionalitatearen arabera. 2010.
2010
Galizia

Bertakoak
28,7

Atzerritarrak
48,7

Asturias

16,8

32,5

Kantabria

30,1

51,0

Euskal Herria

14,0

54,9

Nafarroa

11,2

80,1

Errioxa

15,6

36,6

Aragoi

13,5

26,6

Madril

27,2

49,1

Gaztela eta
Leon
Gaztela-Mantxa

22,9

35,7

31,3

37,9

Extremadura

32,9

58,1

Katalunia

25,5

51,5

Valentziako
Erkidegoa

28,2

45,8

Balear Uharteak

30,2

47,4

Andaluzia

41,8

62,0

Murtzia

46,9

71,8

Kanariak

39,0

53,9

Atzerritarbertako tartea

Zatidura

20,0

1,70

15,7

1,93

20,9

1,69

40,8

3,91

68,9

7,17

21,0

2,35

13,2

1,98

21,9

1,80

12,8

1,56

6,6

1,21

25,2

1,77

25,9

2,02

17,6

1,62

17,2

1,57

20,3

1,48

24,9

1,53

14,9

1,38

Iturria: Bizi-baldintzen Inkesta (INE).
Aldagai berarekin jarraituz eta sakonduz –hilabete bukaerara ailegatzeko arazoak
dituzten pertsonak–, nabarmentzekoa da atzerritarren artean ere ezberdintasun
nabariak daudela; honako grafiko honetan ikusi ahal izango dugu.
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6. grafikoa. Hilabete bukaerara ailegatzeko arazoak dituzten atzerritarrak, jatorriaren
arabera (zatidurak). 2010.

Iturria: Bizi-baldintzen Inkesta (INE).
Grafiko honetan ikus daitekeenaren arabera, zonalde geografiko bakoitzean molde
ezberdinak agertzen zaizkigu. Ia guztietan atzerritarren egoera txarragoa da
bertakoena baino –zatiduraren emaitza bat baino gehiago–, baina Europar Batasuneko
atzerritarrak eta Europar Batasunekoak ez direnak bereizten baditugu, oso era
nabarmenean agertzen zaigu europarrak ez direnek dutela egoera zailena. Are
gehiago, Europar Batasuneko populazioak egoera ekonomiko oso antzekoa erakusten
du Espainia osorako, eta Kanariar Uharteetan bertakoena baino hobea. Hori gertatzen
da, alde batetik, bertakoen egoera ez delako ona hainbat zonaldetan, baina bereziki
egoitza-turismoagatik dagoelako Europar Batasuneko populazioaren zati garrantzitsu
bat zonalde horietan, eta horien egoera sozioekonomikoa ertaina/altua izaten delako.
Halaber, turismoa nagusi den zonaldeetan, sarritan, atzerritar populazioaren egoera
bertakoena baino hobea izaten da.
Krisiari erreparatzen badiogu, hainbat datu interesgarri ere ikus ditzakegu.
Horretarako, 2007. eta 2010. urteko datuak konparatuko ditugu. Gorriak esan nahi du
atzerritar populazioa bertakoa baino okerrago dagoela, eta berdeak hobeto.
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12. irudia. Hilabete bukaerara ailegatzeko arazoak dituzten pertsonen (zatidura)
bilakaera.

Iturria: Bizi-baldintzen Inkesta (INE).
Horri erreparatuz, argi dago 2010. urtean desagertu egin zela kolore berdea; baina ez
hori bakarrik, jada gorriak zirenen artean tartea handitu baino ez zen egin. Horrela,
bada, datuek argi uzten dute krisiak pertsona guztiei eragiten diela, baina bereziki eta
intentsitate handiagoarekin atzerritarrei. Era berean, azpimarragarria da 2007. urtean
–krisia baino lehen– atzerritar populazioaren egoera bertakoena baino hobea zela
zenbait lekutan, bereziki hegoaldeko erkidegoetan: Andaluzia eta Kanariar Uharteak.

5.6.2. Datuak EAEn
EAEko datuetan arreta jarriz, 2010. urtean Eusko Jaurlaritzak atzerritar populazioari
egindako inkestaren datuak dauzkagu. Horren harira, aipa dezakegun lehenengo gauza
da atzerritar populazioaren egoera ez dela batere homogeneoa. Halaber, datu
orokorra bat da, baina kolektiboen arteko ezberdintasunak oso nabariak dira, honako
taula honetan ikusi ahal izango dugun bezala.
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14. taula. Jatorri atzerritarra duen populazioaren egoera (pobrezia/ongizatea),
jatorriaren arabera. 2010.
Pobrea

11,4

Nagusiki pobrea

13,2

Hala nola

52,2

Ongizatea - Egoera ona

23,3

Pobrea edota nagusiki pobrea
Gainerako Afrika

53

Senegal

49,5

Magreb

38,7

Bolibia

38,3

Paraguay

27,4

Guztira

24,6

Brasil, Venezuela eta Dominikar Errepublika

24,2

Gainerako Mundua

24,2

Errumania eta Europa ekialdeko besteak

22,5

Kolonbia, Ekuador eta Peru

16,1

Gainerako Latinoamerika

14,4

Europa Mendebaldea

11,9

Argentina, Txile eta Uruguay

9,3

Txina

4,3

Iturria: EPIE 2010 (Eusko Jaurlaritza).
Ikusten den bezala, inkestak esaten duenaren arabera, pobrezia-egoeran kokatzen da
atzerritar jatorria duen populazioaren % 11,4; bertako populazioarena baino kopuru
altuagoa, alegia. Erdia baino gehiago –% 52,2– hala-nolako egoera batean ageri da, eta
soilik % 23,3k izango luke egoera lasaia edo ongizate-egoera.
Hori dugu datu orokorrei erreparatuz; baina jatorriaren araberako azterketa egiten
badugu, nabaria da barne-ezberdintasun handiak daudela. Afrikatik datozenak daude
egoera okerrenean. Horrela, pobrezia-egoeran dago senegaldarren ia erdia –% 49,5–,
eta % 38,7ra ailegatzen da pobrezia-bolumenari begira garrantzitsua den magrebtar
jatorrian. Batezbestekotik –% 24,6– gertuago kokatzen dira latinoamerikar jatorrikoak.
Eta ongizate-maila altuena dute Argentina edota Txiletik datozenek –soilik % 9,3 dago
pobrezia-egoeran– eta txinatarrek –% 4,3–.
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6. grafikoa. Atzerritar jatorria duen populazioaren egoera ekonomikoa, egoitzabaimenaren arabera. 2010.

Iturria: EPIE 2010 (Eusko Jaurlaritza).
Grafikoan ikus daitekeen moduan, egoitza-baimenak eragina izaten du egoera
sozioekonomikoan. Horrela, egoera administratiboa hobea eta egonkorragoa den
heinean, ongizate-maila ere handiagoa da; eta alderantziz, zenbat eta egoera
administratibo okerragoa, orduan eta probrezia-tasa altuagoa. Egoitza-baimenaren
egonkortasuna oso lotuta dagoenez denborarekin, argi agertzen zaigu prozesu
migratzailearen iraupenak baldintzatu egiten duela egoera sozioekonomikoa, eta
denborari lotuta dagoela integrazioaren arrakasta ere.
Eskainitako datuak osatu asmoz, Pobreziari eta Gizarte Ezberdintasunei buruzko
Inkesten –Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS)– datuak aztertuko
ditugu.
7. grafikoa. Pobreziaren bilakaera EAEn, nazionalitatearen arabera. 2000-2012.
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Iturria: Pobreziari eta Gizarte Ezberdintasunei buruzko Inkesta (EPDS).
Ikusten denez, pobreziaren bilakaerak ezberdintasun oso nabariak azaltzen ditu EAEn
nazionalitatearen arabera; urte guztietan, pobrezia askoz ere handiagoa da
atzerritarrena bertakoena baino. Are gehiago, grafikoan ikus daitekeen moduan,
hazkunde ekonomikoko garaietan, atzerritarren pobrezia-tasa handitu egin zen jaitsi
beharrean, eta bertakoena jaitsi egin zen –2000-2008–. Krisiaren ondorioz bertakoen
pobrezia-tasa gutxi hazi bada ere, atzerritarrenak lau puntuan baino gehiagoan egin du
gora. Beste era batera esanda, atzerritarrek ez dute jasan hazkunde ekonomikoaren
onurarik; bai, ordea, krisi ekonomikoaren kalteak.
Era berean, esanguratsua da oso gaur egun EAEn bertako pobreen kopurua oso txikia
dela, eta populazio atzerritarra dela benetan pobreziaren gizarte-eremua hartzen duen
kolektiboa.

5.6.3. Atzerritarrak eta Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta
Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta da pobreziari eta gizarte-bazterketari aurre egiteko
tresnarik garrantzitsuena EAEn; horren bidez, gutxieneko diru-sarrera batzuk ematen
zaizkie beharra dutenei, euren gabeziei aurre egin ahal izateko. Prestazio ekonomiko
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horren ezaugarriak direla-eta, sarritan zalaparta piztu du atzerritarren erabilerak
helmugako gizartearen iritzi publikoaren baitan. Ondorengo lerroetan landuko ditugu
horren inguruko datuak.
15. taula. Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren onuradunak, jatorriaren eta sexuaren
arabera. 2013 (maiatza).

Ez da agertzen
Apatrida
Europar Batasuna
Gainerako Europa
Magreb
Subsahariar Afrika
Asia
Iparraldeko Amerika
Hegoaldeko Amerika
Ozeania
Atzerritarrak
Espainiarrak
Guztira

Guztira
% Guztira Ez dakigu
Gizona
Emakumea % Emakumea
5.349
8,9
258
1.615
3.476
65,0
439
0,7
133
306
69,7
1.698
2,8
607
1.091
64,3
457
0,8
168
289
63,2
5.170
8,6
3.793
1.374
26,6
3.077
5,1
2.115
962
31,3
837
1,4
729
108
12,9
6
0,0
0,0
7.452
12,5
1.901
5.550
74,5
66
0,1
27
39
59,1
19202
32,1
9473
9719
50,6
35.229
58,9
11
12.858
22.360
63,5
59.788
100,0
273
23.951
35.564
59,5

Iturria: Lanbide.
2013. urteko maiatzean, 59.788 bizikidetza-unitatek jasotzen zuten EAEn Diru Sarrerak
Bermatzeko errenta; horietatik % 58,9k espainiar jatorria zuen, eta % 32,1ek
atzerritarra. Kopuru absolutuei begira, latinoamerikar jatorrikoak dira atzerritar
gehienak, onuradun guztien % 12,5. Horien atzetik, magrebtarrak –% 8,6–, eta
gainerakoak Afrikakoak dira –% 5,1–.
Sexuari begira, esanguratsua da bertakoen artean onuradunen artean emakumea
gailentzen dela –% 63,5–, eta atzerritarren artean, berriz, oreka dela nagusi –% 50,6–,
nagusiki afrikarren pisua eta horien maskulinizazio-maila dela eta. Era berean,
sexuaren araberako azterketarekin jarraituz, ezberdintasun nabariak antzematen dira
jatorriaren arabera. Latinoamerikarren artean % 74,5 emakumea da; magrebtarren
kasuan, berriz, % 26,6. Asiako populazioan, 12,9koa baino ez da ehuneko hori.
Dena den, ezin dugu ahaztu latinoamerikar populazioa dela nagusi EAEn, eta, beraz,
normala dela gehiengoa izatea; benetan, Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren –DSBE–
erabilera-maila eta intentsitatea hobeto aztertzeko, aurreko datuak harremanetan jarri
behar ditugu erroldakoekin, honako grafiko honetan bezala.
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8. grafikoa. Erroldaren eta DSBEren arteko erlazioa, jatorriaren arabera. 2013 (maiatza)

Iturria: Lanbide.
Ikusten dugun bezala, oso antzekoak dira latinoamerikar populazioak EAEn eta DSBEn
duen pisua; beraz, ez dago erabilera ezberdin aipagarririk, soilik atzerritar populazioa
kontuan hartzen badugu. Antzeko gauza gertatzen da gainerako Europarekin. Beste
jatorriekin, aldiz, nabariagoak dira ezberdintasun horiek.
Horrela, Europar Batasuneko jatorria duten pertsonek DSBEn euren pisu demografikoa
dena baino gutxiago erabiltzen dute; ia 16 puntukoa da lehenengoaren eta
bigarrenaren arteko distantzia. Asiako populazioarekin ere antzekoa gertatzen da,
baina maila xumeagoan. Beste muturrean kokatzen da Afrikako populazioa,
magrebtarrak zein beste lekuetakoak. Kasu honetan, euren pisua handiagoa da DSBEn
erroldan dutena baino.
Beste era batera esanda, Afrikako populazioa da behar handiena azaltzen duen taldea
eta DSBE gehien eskatzen duena; Europar Batasunekoak, aldiz, beste muturrean
kokatzen dira eta egoera sozioekonomiko hobea islatzen dute, baldin eta DSBEren
onuraduna izatea integrazio-adierazlea izan badaiteke.
9. grafikoa. DSBEren pertzepzio-tasa, jatorriaren arabera. 2013 (maiatza).
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Iturria: Lanbide.
Grafiko honetan ere erabilera ezberdinak ikus ditzakegu. Horrela, DSBEren datuak eta
erroldaren datuak harremanetan jarriz eta nolabaiteko pertzepzio-tasa eginez,
ezberdintasun oso nabarmenak agertzen zaizkigu bertako populazioaren eta
atzerritarraren artean2. Zehazki, atzerritarren % 13k jasotzen du DSBE, eta % 1,4 soilik
da espainiarra. Horrela, bada, lehen aipatu dugun ideia bat baieztatzen da; alegia,
pobrezia populazio atzerritarraren kontua dela batez ere, eta pobrezia-tasa oso baxua
dela espainiarren artean.
Jatorrien arabera, badaude ezberdintasunak ere. Oso era nabarmenean, Afrikako
populazioa da DSBE jasotzen duena. Magrebtarren kasuan, % 20,7k jasotzen du,
bostetik batek. Oraindik altuagoa da gainerako afrikarren –Afrika Beltza– ehunekoa, %
25,7, alegia. Beste muturrean, lehen bezala, Europar Batasuneko populazioa kokatzen
da, % 4,6rekin eta espainiar populazioarengandik gertuago.

5.7. Integrazioa, krisia eta etorkizuna

2

Esan bezala, aurreko grafikoan eskaintzen diren datuak estimazio bat baino ez dira; izan ere, Diru
Sarrerak Bermatzeko Errentan, unitatea ez da pertsona, baizik eta bizikidetza; erroldan, aldiz, pertsona
da. Beste era batera esanda, pertzepzio-tasak benetan izango liratekeenak baino handiagoak dira kasu
guztietan.
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Lehenik eta behin, ondoriozta dezakegu orain arte nahiko era egokian gertatu dela
etorkinen integrazioa Espainian zein EAEn. Arlo sozioekonomikoan enplegua izan da
ardatza, eta egonkortasun-continuuma gauzatzea ahalbidetu du horrek. Era berean,
eta helmugako gizartearen jarrerei so eginez, ez da integrazio-arazo handirik gertatu;
nahiko era espontaneoan eta automatikoan gauzatu da integrazioa.
Dena den, epe motzera begira, krisiaren ondorioak nabariak dira, eta horren eragina
oso handia izan da etorkinen artean zenbait arlotan. Langabezia-tasa izugarri hazi da
atzerritarren artean. Era berean, adierazle sozioekonomikoei erreparatuta, ondorio
esanguratsu bat atera dezakegu: krisiaren eragina bertakoek zein atzerritar
populazioak pairatzen dute, baina bigarrenen kasuan handiagoa ari da izaten
intentsitatea.
Hortaz, pentsatzekoa da egonkortasun-continuum honetan atzerapausoak eta
etenaldiak gertatzen ari direla krisiari lotuta, eta arazoak izango direla etorkin batzuen
integrazio-prozesuan. Horren irudia ematen digute pobrezia-tasei buruzko datuek eta
beste hainbat errealitatek.
Epe ertainera eta luzera begira, krisiaren ondorioak baretu ondoren, pentsatzekoa da
egoerak hobera egingo duela, eta etorkinek orain baino lan-aukera gehiago izango
dituztela, lehen zituztenak izango ez badira ere. Alde horretatik, krisia baino
lehenagoko erronkak agertuko zaizkigu integrazioari buruz hitz egiten badugu. Zein
dira erronka horiek? Integrazio materialari buruz hitz egiten badugu, bertakoen
adierazle sozioekonomikoetatik ahal den eta gertuen kokatzea izango litzateke helburu
nagusia.
Horretarako, bi oinarri agertzen dira, enplegua eta hezkuntza, jada aipatu dugun
bezala. Beste era batera esanda, integrazio-prozesuan hobekuntzak lortzeko,
hezkuntzaren bidez enplegu eta gizarte-kokapen hobeak lortu beharko lituzkete
bigarren belaunaldikoek. Horrelakorik ez bada, arazoak izan daitezke itxaropenak eta
errealitateak bat egingo ez dutelako. Frantzian horixe izan da arazoa, eta hemen,
immigrazioa oso berria izanik, saihestu beharreko arazoa izan beharko litzateke.
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Beste garaietako etorkinekin –barne-etorkinekin–, hein handi batean, prozesu hau
gertatu da: lehenengo belaunaldiak enplegua izatea, eta bigarrenak, hezkuntzaren
bidez, enplegu hobea edukitzea. Une honetan, aldiz, eta lan-merkatuak zein gure
gizarteak hartu duen norabidea kontuan izanik, lehen ia automatikoa izan zen prozesu
horrek askoz ere zailagoa ematen du orain, bai atzerritarren seme-alabentzat baita
bertakoen seme-alabentzat ere. Hori guztia dela eta, zaila da etorkizunari buruz argi
hitz egitea; baina, epe ertain eta luzera begira, badirudi etorkinen integrazioan arazo
errealak sor daitezkeela. Are gehiago, ikusten den bezala, oro har nahiko txarrak izaten
dira euren eskola-emaitzak eta, gainera, gurasoen zein euren itxaropenak nahiko
mugatuak dira, beste garaietan ez bezala.
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6. GAIA: INTEGRAZIOA ETA HELMUGAKO GIZARTEA
Immigranteen integrazioari buruz hitz egiten denean, bi norabide azaltzen ditu
integrazio horrek: immigranteei eragiten die, baina baita helmugako gizarteari ere.
Izaera duala du, beraz, integrazio-prozesu horretan izan behar den adaptazioak. Era
berean, helmugako gizartea irekiagoa baldin bada, errazago suertatuko da integrazioa
ere. Beraz, lan honen hasieran aipatu diren migrazio-fluxuen triangeluaren arteko
elkarrekintzak izango lirateke integrazioa.

6.1. Guaren eta besteen arteko eraikuntza: muga fisikoak eta muga afektiboak
Etorkina ailegatzen denean, gehienetan arrotz gisa ikusten da, eta oso ohikoa izaten da
helmugako gizarteak gu eta besteak dikotomia erabiltzea (Ruiz Vieytez, 2011).
Gehienetan, estatuak eta nazionalitateak ezartzen dute bi kategoria horien arteko
muga.
Horrela bada, gua estatuaren muga barnean gauzatzen da; kanpoan gelditzen
direnekiko konpromiso morala txikiagoa da –atzerritarra, arrotza, bestea–, nahiz eta
pertsona atzerritar hori gure komunitatearen parte izan. Horri lotuta, beste pertsonen
aurrean dugun elkartasuna eta konpromisoa soilik zabaltzen da gu irudikatu horretara;
eta askoz ere apalagoa izango litzateke besteekiko konpromiso moral hori.
Konpromiso moral hori oso nabaria eta agerikoa da senitarteko, lagun edota gertukoen
artean, harreman estua eta sendoa egoten baita. Baina nola sortzen da inoiz ezagutu
eta ezagutuko ez ditugun pertsonekin? Kasu horretan, kontuan hartu behar dugu
komunitate irudikatuaren kontzeptua (Anderson, 1996). Komunitate politiko irudikatua
litzateke nazio baten barruan bizi direnen gerturatzea. Benetan ez dago komunitate
erreal bat, baina irudikapen hutsak elkartasun-harremana sortzea ahalbidetzen du.
Azken finean, diskurtso horren baitan kokatzen dira hain ohikoak diren mota honetako
esaldiak: «lehendabizi hemen bizi dugun probreziari aurre egin behar zaio, eta gero
erantzungo diogu beste lurraldeetakoari». «Nola lagunduko diegu kanpokoei, bertan
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laguntza behar duten asko badaude». Maila politikoan ere ikuspegi hori nagusitzen da,
adibidez, krisi garaian aurrekontua asko jaisten zaionean garapenerako lankidetzari eta
lehenengo hemengoei denean argudioa.
Honen guztiaren atzean nazionalismo metodologikoaren printzipioa kokatzen da;
alegia, estatuak bat egiten du nazio batekin eta kultura batekin, eta hori da errealitatea
ulertzeko irizpide edo neurgailu nagusia. Horrela, bada, gizarte bat bere estatuaren
mugekin parekatzen da, eta hurrengo urratsa da muga horiek muga afektiboak ere
izatea. Beraz, muga horien barruan kokatzen da elkartasuna eta abegia.
Egia da populazio osoa giza eskubideen eta pertsona guztien berdintasunaren alde
kokatzen dela, baina, gero, errealitatean, gehienek euren estatura edota naziora
mugatzen dituzte ideia horiek.
Hainbat egile estatu-nazio ikuspegi horren kontra azaltzen dira, eta, globalizazioarekin
batera, identitate transnazionalaren eta kosmopolitaren aukera eta beharra
azpimarratzen dituzte (Singer, 2003; Beck, 2004). Egile horien ustez, mundu-mailako
aldaketek errazago egiten dute identitate eta elkartasun transnazionala eraikitzea. Are
gehiago, ezinbestekoa da horren garapena globalizazioaren aldaketetara egokitzeko.
Izan ere, boterea mundu-mailan gauzatzen da; politika eta elkartasuna, berriz, estatunazioen barruan mantentzen dira. Modu horretan, tokiko eran erantzuten zaie izaera
globala duten gizarte-arazoei.
Gogoeta hori interesgarria eta zehatza izan daitekeen arren, kontuan hartu behar da
gaur

egun

oso

nabariak

direla

estatu-nazioen

mugak

eta

nazionalismo

metodologikoaren eragina ere, eta populazio gehienak irizpide horien baitan kokatzen
duela bere gerturatzea. Jendeak estatu-nazioetan bilatzen du identitatea, eta eredu
politiko bezala krisian egon daitekeen arren, identifikazio-faktore garrantzitsua izaten
jarraitzen du.
Etorkinen kasuan eta helmugako gizarteak horien inguruan dituen jarreretan, oso
nabariak dira ikuspegi eta diskurtso horiek. Muga fisikoak gainditu arren, imajinarioan
besteak izaten jarraitzen dute, eta, nahiz eta helmugako gizarten bizi, ez dira

91

komunitate irudikatuaren parte. Alde horretatik, oso hedatuta daude lehentasun
nazionalean oinarritutako diskurtsoak, eta horren isla ezinhobea izango lirateke.

6.2. Iritziak, jarrerak eta aurreiritziak
6.2.1. Diskurtsoak immigrazioaren aurrean. Eztabaidaren mugak
Lehen aipatu ditugun irizpideen arabera, oso ezberdinak izan daitezke gizarte batean
topa daitezkeen diskurtsoak eta iritziak, eta gehienetan elkartasun-irizpideek eragina
izango dute. Jarrera batzuek ikuspegi baikorra eta abegikorra azalduko dute; beste
batzuek, berriz, ezkorragoa azalduko dute, eta lehentasun nazionalean oinarrituko
dira.
Zehazki, eta diskurtsoak tipo idealetara mugatuko bagenitu, bi azpimarra ditzakegu:
diskurtso akatsgabea eta bihozgabea (De la Corte eta Blanco, 2006); bakoitza ispilu
asimetrikoa da bestearentzat.
Diskurtso akatsgabea:
 Etorkin asko ez dira inoiz gehiegi.
 Etorkinek esplotazioa pairatzen dute lan-merkatuan, nagusiki.
 Immigrazioari loturiko delitu bakarrak arrazakeria eta xenofobia dira.
 Etorkinen bizimodu eta kultura ezberdintasunak onargarriak eta aberasgarriak
dira.
Diskurtso bihozgabea:
 Etorkin gehiegi daude.
 Etorkinek ondorio ezkorrak sorrarazten dituzte lan-merkatuan.
 Delinkuentzia immigrazioarekin lotuta dago.
 Etorkinen kultura ezberdinak bateraezinak dira gure kulturarekin.
Ikus daitekeenez, nolabait diskurtsoen muturretan kokatuko liratekeen ikuspuntuak
dira, eta, hein handi batean, batak besteari indarra ematen dio, nolabaiteko
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neurotikoen aliantza bultzatuz (Taylor, 1999), non alde batek besteen beldurrak
areagotu baino ez baititu egiten, nahita edo nahigabe.

6.2.2. Diskurtsoen tipologiak
Mugak bi mutur horietan kokaturik, diskurtsoen artean mota edota tipologia
ezberdinak bereiz ditzakegu. Honako lerro hauetan aipatuko ditugu horietako batzuk.
Lehenengo tipologia IOÉ kolektiboak egindakoa da, eta lau diskurtso mota bereizten
dira (IOÉ eta Ortí, 2007):
 Errefusatze xenofoboa. Kasu honetan, deskonfiantza nabarmena agertzen da
bertako kultura ez dutenen aurrean; horren ondorioz, beldurra eta xenofobia
dira nagusi atzerritarren aurrean, horiek zalantzan jartzen baitituzte identitatea
eta bertako ohiturak, are gehiago asko badira eta kontrol gabe ailegatzen
badira.
 Menpeko gizarteratzea. Kasu honetan, lehentasun nazionala da ardatza, eta,
beraz, atzerritarrak bigarren mailan kokatuko lirateke bertakoen aurrean. Era
berean, jarrera asimilazionistak izango lirateke nagusi diskurtso honen baitan.
 Integrazio formala. Hiritar guztien berdintasuna aldarrikatzen da, eta ez da
onartzen lehenengo eta bigarren mailakoak egotea, aurreko diskurtsoan
bezala. Era berean, atzerritarrek Espainiako ekonomiaren alde egin dutela
azpimarratzen da, eta elkarbizitzaren dohainak goraipatzen dira.
 Hiritartasun eratua. Diskurtso honen baitan azpimarratzen da immigrazioa
globalizazioak sortu duen ondorioa dela, eta ezberdintasunean eta esplotazioan
oinarritutako harremanak direla nagusi. Lan arloan, salatu egiten da
enpresarien jarrera, eta kulturarteko ikuspegi baten alde egiten da.
Bigarren sailkapena Andaluziako Immigraziorako Behatoki Iraunkorrak egiten du, eta
bertan lau diskurtso mota bereizten dira: elkartasunean oinarritutako diskurtsoa,
diskurtso funtzionalista, diskurtso mesfidatia, eta baztertzailea (Rinken eta Pérez
Yruela, 2007).
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 Elkartasunean oinarritutako diskurtsoa. Diskurtso honentzat, berdintasunegoeran gauzatu behar da etorkinen integrazioa. Era berean, eta horren
arabera, etorkin batzuek sorraraz ditzaketen arazoak ezin dira kolektibo osora
zabaldu. Kultura-aniztasunaren aldeko hautua egiten da. Laburbilduz, etorkinen
aurreko jarrera baikorra dute, eta aberastasun eta aukera gisa ikusten dira
etorkinak eta kultura-aniztasuna.
 Diskurtso funtzionalista. Etorkinen aurreko jarrera baikorra azaltzen da, baina
gehienetan lan-merkatuan sorrarazten dituzten onurei oso lotuta. Era berean,
etorkinek aberastasun ekonomikoa sortzen dutela azpimarratzen da, gutxienez
garapen ekonomikoa gauzatu den garaietan. Arazo demografikoarentzat
elementu positiboa dela ere esaten da. Krisiaren ondorioz, diskurtso hau ia
desagertu egin da Andaluzian.
 Diskurtso mesfidatia. Kasu honetan, ziurtasun eza handiagoa agertzen da
etorkinen aurrean, maila kulturalean (elkartasuna) zein sozioekonomikoan
(funtzionalista). Diskurtso honen ezaugarri nagusia beldurra da; asimilazioaren
aldekoa da, eta mehatxu eta arrotz bezala hartzen dira etorkinak.
 Diskurtso baztertzailea. Antzekotasunak ditu diskurtso mesfidatiarekin, baina,
kasu honetan, are nabarmenagoak dira etorkinen elementu ezkorrak.
Egokitzeko saiakerarik ez egitea egozten zaie etorkinei, eta etorkinen inguruan
erabiltzen diren hainbat aurreiritzi defendatzen dira diskurtso honen barruan:
gizarte-prestazioez

aprobetxatzen

direla,

delinkuentzia

handitu

dela,

helmugako kultura ez dutela errespetatzen…
Euskal Immigrazio Behatokiak ere egiten ditu iritzien inguruko azterketak, eta Cea
D´Ancona eta Vallés-ek (2010) planteaturiko eskema erabiltzen du Euskal Autonomia
Erkidegoko iritzi eta jarreren inguruko diskurtsoak aztertzeko. Zehazki, hiru diskurtso
bereizten dira:
 Toleranteak. Lehenengo talde honek erakusten du etorkinen aurrean jarrerarik
irekiena eta baikorrena. Nagusiki, etorkinen alde onak azpimarratzen dituzte,
eskubide-berdintasunean oinarritu behar dela horien integrazioa diote, eta
helmugako gizarteak nolabaiteko egokitze-saiakera egin behar duela.
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 Anbibalenteak. Kasu honetan, erdian kokatzen da taldea edo diskurtsoa.
Immigrazioaren zenbait alde on azpimarratzen dituzte, baina, era berean, alde
txarrak ere bai. Ikuspegi asimilazionista da nagusi. Era berean, eskubideak
ematearen aldekoak dira, baina muga eta salbuespen batzuk sartuta.
 Uzkurrak. Hauek azalduko dute jarrera ezkorrena. Etorkinen aurkako jarrera
gogorrenak dituzte, eta gizartean agertzen diren aurreiritzien defendatzaileak
dira.
IOÉk egindako sailkapenean, tarteko bi diskurtsoetan kokatuko litzateke gehiengoa;
gutxiengoa lirateke beste muturreko biak. Era berean, oso nabarmena da muturreko bi
diskurtso horiek antzekotasun handiak dituztela akatsgabe-bihozgabe continuum-eko
muturrekin.
Bi mutur horiek irizpidetzat hartzen baditugu, diskurtso bihozgabetik gertuen kokatuko
lirateke errefusatze xenofoboa, diskurtso baztertzailea eta uzkurrak. Erdian leudeke
menpeko gizarteratzea, diskurtso mesfidatia, funtzionalista, eta anbibalenteak. Beste
muturrean –diskurtso akatsgabea– leudeke IOÉren integrazio formala eta hiritartasun
eratua, OPAMeko elkartasunean oinarritutako diskurtsoa eta Ikuspegiko toleranteak.
16. taula. Diskurtso tipologien sailkapena, akatsgabe-bihozgabe continuum-aren
baitan.

IOÉ
OPAM

Bihotzgabea
Errefusatze
Menpeko
xenofoboa
gizarteratzea
Baztertzailea
Mesfidatia
Funtzionala

IKUSPEGI-CEA D´ANCONA Uzkurrak

Anbibalenteak

Akatsgabea
Integrazio
Hiritartasun
formala
eratua
Elkartasuna
Toleranteak

Iturria: egileak egina.

6.2.3. EAEko jarrerak immigrazioaren aurrean
Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiak Barometroa izeneko inkesta egiten du
urtero, eta bertan biltzen ditu bertako populazioak immigrazioaren aurrean dituen
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jarrerak eta iritziak. Lehenengo inkesta 2004. urtean egin zen, eta 2007. urtetik aurrera
urtero egiten da. Hortaz, jarreren inguruko bilakaera aztertzeko tresna esanguratsua
ere bada.
Datuei erreparatuz, hainbat gauza azpimarra ditzakegu. Integrazio-ereduari begira,
euskal biztanleek asimilazionismoaren alde egiten dute era nabarmenean. Honako
grafiko honetan ikus daitekeenez, ia populazioaren % 60k –% 59,9– ez du uste
bizikidetza hobetzeko bertakoak besteen ohiturak eta usadioak ezagutzen ahalegindu
behar direnik.
10. grafikoa. Kultura-aniztasunaren kudeaketari buruzko iritzia EAE. 2013.

Bizikidetza hobetzeko, hemengoek ahalegindu beharko
lukete etorkinen ohiturak eta usadioak ezagutzen eta
horietara egokitzen
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Erabat onartuak izateko, etorkinek gure legediarekin bat ez
datozen beren kulturaren edo erlijioaren alderdiei uko egin
behar diete

59,9

67,5

Bizikidetza hobetzeko, guztiok egin behar dugu ahalegin
bat, bai pertsona atzerritarrek, bai hemengoek ere

17,1

72,4

Euskadin bizikidetza hobetzeko, immigranteek gure ohiturak
eta usadioak hartzen ahalegindu beharko lirateke
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Iturria: Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia.
Era berean, gehiengoak uste du etorkinek ahalegindu behar dutela bertakoen ohiturak
eta usadioak hartzen; populazio osoaren % 83,3k du iritzi hori, hain zuzen ere. Gainera,
ikuspegi asimilazionista horrek indarra hartu du azken urteetan, krisiaren ondorioz.
Krisiak eragina izan du etorkinak eta euren funtzionalitatea lan-merkatuan zehazterako
momentuan ere. Horrela, bada, krisia baino lehen gehiengoak baieztatzen zuen
etorkinak beharrezkoak zirela lan-merkaturako. Baina azken urteotan jaitsi egin da
ehuneko hori, eta gaur egun gehiago dira baieztapen horrekin ados ez daudenak.
11. grafikoa. Etorkinei esker, ekonomiak hobera egiten du; bertakoek nahi ez dituzten
lanpostuak betetzen dituztela baieztatzen duen iritziaren bilakaera. 2004-2013.
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Iturria: Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia.
2004. urtean, populazioaren % 63ak uste zuen etorkinei esker ekonomiak hobera
egiten zuela, bertakoek nahi ez zituzten lanpostuak betetzen zituztelako. 2013. urtean,
36,6an kokatzen da ehuneko hori. Era berean, baieztapen horren kontra daudenen
kopurua % 17 izatetik % 42,4 izatera pasatu da.
Horren harira, oro har, krisiak ez du sortu iritzietan aldaketa ezkor handiegirik;
salbuespen bakarra lan-merkatuari loturiko galderak dira, horietan bai, nabaria da
jendea ezkorrago agertzen dela etorkinen aurrean eta eurek lan-merkatuan sorturiko
onuretan.
12. grafikoa. Etorkinei loturiko hainbat aurreiritziri buruzko jarrerak. 2013.
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Iturria: Ikuspegi-Immigrazioaren Euskal Behatokia.
Oro har, aurreko grafikoko datuak aztertzen baditugu, ondoriozta dezakegu etorkinei
lotuta dauden hainbat aurreiritzi nagusi direla gure gizartean. Horrela, bada,
zurrumurru guztietan gehiengoa hauen alde agertzen da: delinkuentzia handitu egiten
da, ematen dutena baino gehiago jasotzen dute, onura handiegia jasotzen dute
gizarte-babesaren sistematik, eta abar.
Azken hori da, hain zuzen ere, ehuneko handiena azaltzen duena. Horrela,
populazioaren ia % 65ak –% 64,9– uste du onura handiegia lortzen dutela gizartebabesaren sistematik. Azken datu hori esanguratsua da, kontuan hartzen badugu 2014
eta 2015 urteetan zehar gai horren inguruan izandako zalaparta arlo politikoan zein
komunikabideetan.
13. grafikoa. Tolerantzia-indizearen bilakaera. 2007-2013.
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Iturria: Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia.
2007. urtetik aurrera, Ikuspegik euskal populazioari immigrazioaren inguruan duen
iritziaren inguruko nota jartzen dio, tolerantzia-indizea delakoaren bidez. Indize hori
0tik 100era doa, eta, ikusten den bezala, kasu gehienetan 55-60 puntu artean kokatzen
da. Era berean, azken urteetan nahiko egonkor mantendu da; jaitsiera sumatzen da
2012. urtean, baina gainerakoan zifrak 55 punturen inguruan daude gutxi gorabehera.
Era berean, tipologia bat ezartzen du, eta hiru talde nagusi bereizten dira bertan –jada
lan honetan aipatu den bezala–: toleranteak, anbibalenteak eta uzkurrak. Talde
bakoitzak bere tolerantzia-indizea du. 2013. urtean toleranteena 70,85 izan zen,
anbibalenteena 55,09 eta uzkurrena 38,25.
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EAEk dituen jarrerekin bukatzeko, azpimarratzekoa da hainbat aldagaik eragina dutela
jarreretan, eta horien arabera jarrera baikorragoak edo ezkorragoak topa daitezke.
Jarrera toleranteagoa izaten dute gazteek, ikasketa-maila altua dutenek, agnostiko edo
ateoek, ezkerrekoek edota diru-sarrera altuak dituzten pertsonek. Kontrako aldean
agertzen dira adinekoak, ikasketa-maila baxua dutenak, sinestunak, eskuinekoak edota
diru-sarrera baxuak dituztenak. Aldagai horiek EAEkoak badira ere, berdinak izaten dira
nazioarte-mailan zein estatu-mailan egindako antzeko ikerketetan ere.
13. irudia. Immigrazioaren inguruko jarreretan eragiten duten aldagaiak.
Tolerantzia-atalase txikiena duten
pertsonen profila
45 urte eta gehiago

Tolerantzia-atalase handiena duten
pertsonen profila
18 urtetik 44ra
Goi-eta erdi-m ailako unibertsitate
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Agnostikoak,ateoak edo erlijioa axola
ez zaienak
Euskaldunak
Euskaldun soilik edo espainiarbaino
gehiago euskaldun sentitzen direnak
Ezkerrekoak eta zentro-ezkerrekoak
M uturreko euskalnazionalistak eta
euskalnazionalista m oderatuak
H ilean 1.800 eurotik gora
Gauregun duten egoera
ekonom ikoarekin gustura daudenak
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Esangura

Adina

0,000

Lehen m ailako ikasketak

Ikasketak

0,000

Bizkaia

Lurraldea
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Erlijioa

0,000

H izkuntza
Identitatesentim endua
Ideologia

0,000

Abertzaletasuna

0,000

Diru-sarrerak

0,000

Egoera ekonom ikoa

0,000

Lanbidea

0,000

Ikasleak

Estatusa
Baikortasuna

0,000
0,000

Etorkizuna

0,000

Estatus altua eta erdi-m ailako altua
Baikorrak
Aurreikuspen onak edo norm alak
dituztenak

Auzoa

0,000

Inolako elkarreraginik ez

Elkarreragin pribatua

0,000

Inolako elkarreraginik ez

Elkarreragin publikoa

0,000

Katolikoak,praktikanteak ala ez
Erdaldunak
Espainiarsoilik sentitzen direnak
Zentrokoak eta eskuinekoak
Espainiarnazionalistak
H ilean 1.000 euro gehienez
Gauregun duten egoera
ekonom ikoarekin gustura ez daudenak
Langabezian,erretiratuak eta etxeko
lanetan aritzen diren pertsonak
Estatus baxua eta erdi-m ailako baxua
Ezkorrak
Aurreikuspen txarrak dituztenak
N ahasketa eta im m igranteen
presentzia handia

0,000
0,000

Bertako pertsonen gehiengoa
Elkarreragin handia eta zenbait
elkarreragin
Elkarreragin handia

Iturria: Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia.

6.2.4. Aurreiritzien aurreko erantzuna: zurrumurruen aurkako estrategia
Barometroaren bilakaeran ikusi dugun bezala, jarrera ezkorren kopurua indartu egin
da krisiaren ondorioz, eta aurreiritziak ere sendo mantentzen dira; horregatik, EAEn
ere martxan jarri dira zurrumurruen aurkako estrategiak. Etorkinen inguruan
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zurrumurru asko hedatu dira beti, azken urteetan, eta, bereziki, krisi garaian.
Zurrumurru horiek, gehienetan, estereotipo ezkorrak edota topikoak erabiltzen
dituzte. Sarritan, zurrumurru horiek elkarkidetza eta etorkinen eta helmugako
gizartearen arteko harremanak saihestu eta okertu ditzakete; ondorioz, jarrera
diskriminatzaileak eta arrazakeria ager daitezke.
Horri guztiari aurre egiteko, martxan jarri dira zurrumurruen kontrako estrategiak
hainbat eremutan. Estatuan, Katalunian garatu da gehien gerturatze hori, eta, nagusiki,
Bartzelonako Udalak bultzatu du. Eredu hori oinarritzat hartuz, Eusko Jaurlaritzako
Immigrazio eta Aniztasunerako Zuzendaritzak 2011. urtean onartutako Immigraziorako
III. Planean planteatu zuen hainbat neurriren artean zurrumurruen aurkako estrategia
garatzea.
Abiapuntu hori oinarritzat hartuta, 2011. urtetik aurrera Eusko Jaurlaritzak bultzaturiko
lantaldea osatu zen zurrumurruen inguruan eztabaidatzeko. Bertan parte hartzen dute
Eusko Jaurlaritzak, Immigrazioaren Euskal Behatokiak, Biltzen-ek, hainbat udalek eta
gizarte-erakundek.
Oinarrian, zurrumurruak hautematea izan da lana; gogoetaren eta partekatutako
lanaren bidez egin da hori, eta, ondorioz, hamabi zurrumurru izendatu ziren zehazki:
1. Ezin da etorkin gehiago onartu, gehiegi dira.
2. Etorkinak gizarte-laguntzetatik bizi dira, eta gehiegizkoa da horien erabilera.
3. Etorkinek enplegua kentzen digute.
4. Etokinekin matxismoa eta genero-indarkeria handitzen da.
5. Etorkinek ez dute integratu nahi.
6. Etorkinek osasun-sistemaren gehiegizko erabilera egiten dute, eta larrialdiak
kolapsatu egiten dituzte.
7. Etorkin ikasleek hezkuntza-maila jaisten dute eskolan, eta ghettoak sortzen dira
eskoletan.
8. Etorkinek babes ofizialeko etxebizitzak lortzen dituzte: lehentasuna dute eta
euskaldunek baino aukera gehiago dituzte.
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9. Etorkinak pilatuta bizi dira eta baldintza txarretan. Horren ondorioz, alokairuen
merkatua garestitu egiten da eta bizi diren auzoetako etxebizitzen prezioa ere
merkatu egiten da.
10. Etorkinak egoteak berriz mahai gainean jarriko ditu erlijio gaiak, eta eten egingo
du laikotasunaren bidea.
11. Etorkinek espazio publikoa betetzen dute, eta desegoki erabiltzen dute.
12. Etorkinek ez dituzte arauak ezagutzen, gizalege falta erakusten dute.
Hamabi izendatu ziren arren, arreta berezia eman zaie lehenego bostei; horien
sakoneko azterketa egin da, eta horien inguruko informazio sistematizatua eskaintzen
da gida praktiko baten bidez (Eusko Jaurlaritza, 2012). Gaur egun, hurrengo erronka da
estrategia hori gizarteratzea eta hainbat mailatan ekimenak martxan jartzea, era
deszentralizatuan baina talde-eragileen nolabaiteko koordinazioarekin.
Horren adibide dira Bilbon eta Getxon abian diren programak, zurrumurruen aurka
egiteko. Zehazki, Getxokoa aipatuko dugu era laburrean (Larrinaga, 2013):
 Lehenengo fasean, proiektua zabaldu zen, bertan parte hartzeko interesa zuten
elkarte eta pertsonen arreta erakartzeko. 25 pertsonek azaldu zuten bigarren
fasean parte hartzeko gogoa.
 Bigarren fasean, parte-hartzaileei formazio teorikoa eman zaie zurrumurruen
inguruan, hainbat saioren bidez. Formazio hori eman ostean, zurrumurruen
aurkako agenteak –agente anti rumores– sortu ziren. Euren zeregina da kalean
entzuten diren zurrumurruei aurre egitea, eta, era berean, hamar
pertsonengana ailegatzeko konpromisoa hartzen dute mezu honekin. Gero,
hamar horiek beste hamarrengana ailegatzekoa; horrela, elur-pilotaren
teknikaren bidez, zurrumurruen inguruko kezka eta eztabaida piztu daiteke
eratu diren agente horien mezuaren oihartzuna biderkatuz hiritarren artean.
 Hirugarren fase batean, komunikazio- eta publizitate-kanpaina egin da: bertan
banatu dira liburuxkak, txapak eta pegatinak, eta «Ez esan lorokeriarik» leloa
erabili da –Al loro con los rumores, gaztelaniaz-. Era berean, programa honen
aurkezpen publikoak ere egin dira.
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Beraz, zurrumurruen aurkako estrategiari dagokionez, estrategia berritzailea dela esan
dezakegu. Alde batera uzten dira handinahian oinarritutako mezuak eta diskurtsoa;
askoz ere mezu xumeagoak jartzen dira martxan, eta, era berean, eraginkorragoak izan
daitezkeen neurriak. Era berean, garrantzia ematen die komunikazio-arloari eta estrategiei, eta nagusi dira horretan komunikabideen papera eta zeregina,
zurrumurruak eteteko zein zabaltzeko.
14. irudia. Zurrumurruen aurkako estrategiaren leloa Getxon

Iturria: Getxoko Udala.
Oraindik zaila da emaitzen inguruan hitz egitea eta neurri horien eragina neurtzea;
dena den, estrategia berria da EAEn zein estatu-mailan, eta, Europar Batasunari
dagokionez, arlo honetan lan-ildo estrategikoa izango dela ematen du, garrantzitsua
izango baita arrazakeriari aurre egiteko estrategien artean.

6.3. Diskriminazioa, arrazakeria eta xenofobia
6.3.1. Diskriminazioa
Jarrera ezkorrek zenbaitetan diskriminazioa ahalbidetu dezakete. Baina ez dauka beti
horrela izan beharrik; aurreiritziak jarreren arloan kokatuko balira, diskriminazioa arlo
praktikoan izango genuke. Alde horretatik, garrantzitsua da bi plano horiek bereiztea,
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eta baita beren ondorioak ere, ez baita gauza bera jarrera diskriminatzaileak izatea
edota ekimen diskriminatzaileak egitea.
Diskriminazioa litzateke, teorian, berdintasun-egoeran dagoen talde baten kontra
egiten den tratu kaltegarria. Hortaz, talde edo pertsonek arraza, sexu, adin, klase edota
beste irizpide batzuengatik jasotzen duen tratu ezberdina izango litzateke. Beraz,
diskriminazioa pairatzen duten taldeak gutxiengoak izan daitezke –etorkinak–, baina
baita talde handiak edo gehiengoak ere –emakumeak–.
Dena den, gehienetan, gutxiengoen aurkako diskriminazioa nagusitzen da, eta horiek
izan daitezke arrazagatikoak, sexualak, erlijioagatikoak edota hizkuntzari loturikoak.
Diskriminazioa hainbat eratan ager daiteke: botere politikoarena arabera, nagusitasun
ideologikoaren bidez, edota argudio arrazistak erabiliz. Gehienetan, elkarrekin
agertzen dira hiru horiek. Horren adibide da Hegoafrikan garatu zen Apartheid eredua.
Gainera,

kasu

horretan,

gutxiengoak

erabateko

diskriminazioa

sortu

zuen

gehiengoaren kontra.
Diskriminazioa zuzena eta zeharkakoa izan daiteke. Zeharkakoa da teorian eta
printzipioz diskriminatzailea ez den ekintza batek sortzen duen diskriminazioa.
Adibidez, Frantziako Front Nacional-ak beti txerrikiarekin banatzea behartsuentzako
janaria, horrela, musulmanek ez hartzeko.
Migrazioei dagokienez, diskriminazio ohikoenak arrazan, etnian, kulturan edota
erlijioan oinarritzen dira. Azken garaiotan, diskriminazio arrazialak indarra galdu du,
eta indarra hartu dute kulturan eta erlijioan edota etnian oinarritutakoek.
Diskriminazio-jarduerak mota askotakoak izan daitezke; etnozidioan edota genozidioan
koka daitezke muturrekoak, baina beste batzuk ere ager daitezke: botoa mugatzea,
behartutako egoitza-segregazioa bultzatzea –judutarren ghettoak–, mugak hezkuntza
arloan –baliabide gutxiko eskoletan kontzentratzea–, eta abar.

6.3.2. Arrazakeria eta xenofobia
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Etorkinen diskriminazioari buruz hitz egiten ari garela, ezinbestean, arrazakeriari eta
xenofobiari buruz hitz egin behar dugu. Arrazakeriak kategoria batean sailkatzen ditu
ezaugarri fenotipikoak edota genetikoak dituztenak; gehienetan ezaugarri ezkorrak
ematen zaizkio kategoria edo talde horri, eta taldeen arteko hierarkia sortzen da
horren bidez. Alde horretatik, arrazakeriaren oso barruan kokatuko litzateke arrazak
adimena, ezaugarri kulturalak edota moralitatea baldintzatzen dituen ustea. Sarritan,
arrazakeria ere ez da arraza-alderdietan oinarritzen, baizik eta etnia- edota kulturaalderdietan.
Beraz, zentzu hertsian, arraza batzuk beste batzuk baino hobeak direla litzateke;
zentzu zabalagoan, berriz, gizarte eta kultura batzuk besteak baino hobeak direla
defendatuko luke arrazakeriak. Lehenengo definiziora mugatzen bagara, gauza nahiko
berria da arrazakeria, XII. eta XVIII. mendeetan Europaren hedapenarekin eta
kolonialismoarekin garatzen dena. Bigarrena ontzat jotzen badugu, aldiz, historian
zehar leku guztietan gertatzen den fenomeno bati buruz arituko ginateke.
Arrazen ezberdintasunetan oinarritutako ideologiak indarra hartu zuen XIX. mende
erdialdean; faktore biologizista eta printzipio zientifikoetan, arraza ezberdinen
sailkapena egin zen. Gaur egun, ikuspegi hori nahiko zaharkituta gelditu da, frogatuta
baitago harremanik ez dagoela kultura-ezaugarrien eta arrazaren artean. Hortaz, nahiz
eta oraindik arrazakeria zaharra agerikoa den, gero eta ohikoagoa da arrazakeria
berriaz mintzatzea.
Arrazakeria berria ez da ari ezberdintasun biologiko edo genetikoei buruz, eta arreta
jartzen du ezberdintasun etnikoetan eta kultura ezberdinen elkarbizitza ezinezkoan.
Beraz, nolabaiteko igaroaldia gertatu da arrazakeria biologikotik arrazakeria
kulturalera. Kasu honetan, ez da esaten arraza bat bestea baino hobea denik, baizik eta
ezberdinak direla eta ezberdintasun hori bateraezina dela. Arrazakeria berriak hainbat
ezaugarri azaltzen ditu:
 Naturala da jendeak bere berdinekin bizi nahi izatea; beraz, naturala da
ezberdinak

direnen

edo

komunitate

berekoak

ez

direnen

aurrean

diskriminazioa agertzea.
 Immigrazioak apurtu egiten du komunitate bateko kultura-homogeneotasuna.
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 Etorkinak helmugako gizartean kokatzen badira, horrek kontrako jarrerak
sortuko ditu.
Wieviorka-k ere lau arrazakeria-maila bereizten ditu, gaur egun (Wieviorka, 2009):
 Infrarrazakeria.

Kasu

honetan,

arrazakeria

ahula

da.

Aurreiritzi

eta

zurrumurruek ez dute eragin praktikorik; diskriminazioa gutxitan agertzen da
eta mugatua da.
 Sakabanatutako arrazakeria. Arrazakeria era argian agertzen da gizartean, eta
jarrera arrazistak argi agertzen dira hainbat inkesta eta ikerketatan. Dena den,
ez dago arrazakeria mota honen barruan batasun edota komunikazio-bide
antolaturik. Kasu honetan kokatuko lirateke, adibidez, ultra eskuindarren
taldeak edo Skin Heads taldeak dauden guneak.
 Arrazakeria instituzionalizatua edota politikoa. Kasu honetan, instituzioen
barruan kokatzen da arrazakeria, eta horiek diskriminazioa eta segregazioa
bultzatzen dituzte, zuzenean edo zeharka. Era berean, gizartean gaia eztabaida
bihurtzen da, eta alderdi politiko batzuk ikuspegi arrazista hori monopolizatzen
saiatzen dira. Kasu honetan, ideia arrazistak ez dira soilik talde marginatu edo
erradikalenak, eta eragina dute gizartearen arlo guztietan.
 Erabateko arrazakeria. Gizarte guztian errotuta dago arrazakeria, eta
estatuaren goiko postuetan ere kokatzen da. Horrela, estatuak arrazakerian
oinarritutako neurri politikoak garatuko ditu. Arrazakeria mota hau muturrekoa
da; Hegoafrikako Apartheid kasuan edo nazien Alemanian gertatu zen.
Lau mota egon arren, bereizketa nagusia sakabanatutako arrazakeriaren eta
insituzionalizatuaren artean ageri da. Arrazakeriak instituzioen eta politikaren mugak
gainditzen dituenean, mobilizaziorako aukerak ematen ditu eta hainbat portaera
legitima ditzake. Era berean, jarrera arrazistak defendatzen dituzten alderdiek ere
baliabide ezberdinak eskain ditzakete portaera arrazista horientzat. Ezinhobea da
Greziako Amanecer Dorado alderdiaren adibidea.
Sarritan oso antzekoak izan daitezkeen arren, arrazakeria eta xenofobia gauza
ezberdinak dira. Horrela, arrazakeriak arrazan edota kulturan jartzen du indarra;
xenofobiak, berriz, atzerritartasunean –kanpokoa– jartzen du arreta. Horren harira,
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Balibar-ek (1989) bi arrazakeria mota bereizi zituen: barne-arrazakeria, gizarte batean
dauden gutxiengoen kontra, ijituen kontra, esaterako; eta kanpo-arrazakeria, hein
handi batean, xenofobiarekin lot daitekeena.
Xenofobia, beraz, jatorri atzerritarra duen pertsonaren kontrako jarrera da. Jatorria
esan dugu; izan ere, xenofobia ager daiteke naturalizatutako etorkinen kontra edota
atzerritarren seme-alaben kontra, nahiz eta ez izan atzerritarrak ezta atzerritar jatorria
dutenak ere, zuzen-zuzenean behintzat. Xenofobia ez da era isolatuan ematen, eta
harremana du atzerritarraren egoera sozioekonomikoarekin edota arrazarekin,
besteak beste.

6.3.3. Jarrera xenofoboen gorakada Europan
Azken hamarkadetan jarrera xenofoboen gorakada nabarmena gertatu da Europa
osoan, bai Europar Batasunean, eta baita, oso era nabarmenean, lurralde sozialista
izandakoen artean ere. Europar Batasunaren kasuan, badago nolabaiteko kontraesana
ere; gero eta kanpaina eta aldarrikapen gehiago egiten dira arrazakeriaren eta
xenofobiaren kontra, baina gero eta muga gehiago jarri dira atzerritarrak –Europar
Batasunekoak ez direnak– beren eremuan bizitzeko (Malgesini eta Giménez, 2000).
Oro har, gero eta jarrera ezkorragoak eta zenbaitetan xenofoboak entzuten dira
hiritarren artean. Kasu honetan, faktore ezberdinak daude; alde batetik, krisiak,
segurtasun ezak edota beldurrak testuinguru aproposa bultzatzen dute xenofobia
garatzeko. Ez da kasualitatea, alde horretatik, askotan jarrera xenofoboak behe
klaseetan agertzea, eta, askotan, alderdi xenofoboak garaile ateratzea ezkerreko
alderdiak bozkatzen zituztenen artean. Frantzian gertatu da, baina, gertuago,
Badalonako hirian ere aldaketa oso nabarmena izan da hauteskundeen emaitzetan.
Jarrera horien aurrean, ezin dugu alde batera utzi komunikabideen eragina eta
immigrazioaren inguruan zer-nolako berriak eskaini dituzten. Askotan, immigraziofluxuak inbasio baten moduan azaltzen dituzte, edota berrien bidez etorkinen
estereotipoak garatu eta indartu. Oso esanguratsua izan da, alde horretatik, bere
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garaian eta gaur egun, komunikabideek paterei eta oro har immigrazio irregularrari
ematen dieten trataera.
Honako grafiko honi erreparatzen badiogu, oso argi ikusten da immigrazioa izan dela
Espainian arazo handiena 2005-2007 urteetan zehar, zehazki, pateren inguruko
tratamendu mediatiko handiena izan zen garaian. Horrela, ez da harritzekoa garai
horietan horrelako pikoak egotea.
14. grafikoa. Immigrazioa arazo, Espainian. Bilakaera: 2002-2015.

Iturria: CIS.
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Esanguratsua da oso krisirik ez zen garaian izan zela immigrazio-arazo handiena, eta
garai hauetan, aldiz, asko jaitsi dela arazo gisa Espainian, honako grafiko honetan ikus
daitekeen moduan.
15. grafikoa. Immigrazioa arazo, Espainian. 2007-2015.

Iturria: CIS.
Testuinguru horretan, ez da harritzekoa alderdi xenofobo askok eta eskuin muturrean
kokatzen direnek gaur egun boto asko lortzea Europako lurralde gehienetan, batzuen
kasuan euren lurraldeko gobernuetan parte hartzeraino. Norvegia da horren azken
adibidea; 2013. irailean ospatutako hauteskundeen ondoren, alderdi ultraeskuindarrak
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babesa emango dio gobernu kontserbadoreari. Askotan, indar ultraeskuindar horien
gorakadak bat egiten du diskurtso asimilazionistekin.
17. taula. Alderdi ultraeskuindarren pisua Europan.

LURRALDEA
Frantzia
Suitza
Italia
Austria
Grezia
Bulgaria
Errumania
Hungaria
Polonia
Finlandia
Suedia
Norvegia
Danimarka
Erresuma Batua
Herbehereak
Belgika

ALDERDIAREN IZENA
Fronte Nazionala
Partidu Popularra
Liga Norte
Askatasunaren Alderdia
Urrezko Goiztiria
Erasorako Batasun Nazionala
Errumania Handiaren Alderdia
Hungaria hobe baten aldeko Mugimendua
Legea eta Justizia
Benetazko Finlandiarrak
Suediako Demokratak
Progresoarean Alderdia
Partidu Popularra
UKIP + British National Party
Askatasunaren aldeko Alderdia
Vlaans Belang

% BOTOA ETA
URTEA
4,3 (2012
26,6 (2011)
4,3 (2013)
20,5 (2013)
7 (2012)
9,4 (2009)
1,5 (2012)
16,7 (2010)
17,1 (2011)
9,4 (2012)
5,7 (2010)
16,3 (2013)
12 (2011)
5 (2010)
10,1 (2012)
7,7 (2010

Iturria: El País egunkaria.
Taulak erakusten ez badu ere, aldi honetan, Fronte Nazionalak indar handia du
Frantzian. Azken Europako hauteskundeetan, Frantziako lehenengo alderdia izan zen,
eta espero da emaitza oso onak lortzea presidentea aukeratzeko hurrengo
hauteskundeetan. Era berean, Erresuma Batuan UKIP alderdia izan zen bozkatuena
2014. urteko Europako hauteskundeetan. Honek guztiak argi uzten ditu gaur egungo
eztabaida politikoaren nondik norakoak, eta ikuspegi asimilazionista eta xenofoboek
duten indarra.
Esanguratsua da oso, baita ere, aurreko taulan Espainia ez agertzea, eta horren
arrazoia izatea indar ultraeskuindar garrantzitsurik ez egotea. Arrazoi garbirik egon ez
arren, errealitate hori azaltzeko hainbat faktore egon daitezke. Alde batetik, Espainiako
historiak diktadurarekin parekatzen du ultraeskuina, eta horrek harresi moduan joka
dezake Europako beste hainbat lurraldetan gertatzen ez den bezala. Era berean,
bertako alderdi politiko garrantzitsuenek orain arte ez dute kokatu immigrazioaren
gaia euren aldarrikapen nagusien artean; hori, hein handi batean, faktore garrantzitsua
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da gaur egun etorkinak krisiaren sortzailetzat ez jotzeko. Horren harira, leku askotan
immigrazioa eta krisia lotzen ari diren bitartean, Espainian askoz era apalagoan agertu
dira horrelako diskurtsoak.
Horren harira, alderdi horiek gero eta gehiago ari dira beste alderdien diskurtsoak,
jarrerak eta ekimenak kutsatzen, eta, nolabait, agenda publikoa eta politikoa
baldintzatzen ari dira. Horrela, sarritan alderdi demokratikoetako arduradunek jarrera
xenofoboak agertzen dituzte, hauteskundeetan botoak galtzearen beldur (Ridao,
2004).
Ildo horretan, agintari politikoen jarrera nahiko arriskutsua izaten ari da, eurak baitira
sarritan iritzi publikoan oihartzuna dutenak eta gizarteari mugak jartzen dizkiotenak
jarreretatik ekintzetara ez pasatzeko. Politikariek nolabaiteko osasun-kordoia edota suapurtzaileak ezarri beharko lituzkete ideia xenofoboei aurre egiteko, eta, era berean,
alderdi xenofoboen aurkako borroka sustatu beharko lukete, eta ez horiekin
akordioetara iritsi edo horien diskurtsoak defendatu gal ditzaketen botoen beldur. Hori
guztia ez bada planteatzen, Europaren ideia bera zalantzan jar daiteke, eta nolabaiteko
beldurraren sistema sortu. Izan ere, instituzio eta gobernuetan dauden alderdiak
jarrera eta ekintza xenofoboak defendatzen dituztenean, eredu demokratikoa bera
zalantzan jar daiteke, eta historian ezagutu diren sistemen norabidea har dezake
sistema politikoak.
Wieviorkak esaten duen bezala, sakabanatutako arrazakeriak politika eta insituzioen
mugak gainditzen dituenean sortzen da arrisku handiena; horregatik, hain zuzen ere,
Europako demokraziek ez lukete onartu beharko arrazakerian oinarritutako
printzipioak maila instituzional zein politikoan kokatzea.
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HIRUGARREN ZATIA: IMMIGRAZIOAREN ERREALITATEA
7. GAIA: IMMIGRAZIOA ESPAINIAN
7.1. Migrazio- eta integrazio-politikak Espainian
Espainiako integrazio-ereduari begira, zaila da historikoki gauzatu diren hiruren artean
kokatzea –asimilazionismoa, melting pot eta kultura-aniztasuna–. Immigrazioa
berantiarra izan da, eta ez ditu eredu klasikoen tipoak betetzen. 70eko eta 80ko
hamarkadetan integrazio-ereduen inguruan izandako eztabaidetatik urrundu egin da
Espainiako errealitatea. Hortaz, ezin da eredu asimilazionista, kulturaniztun edota
melting pot ereduei buruz hitz egin.
Bestetik, esan beharra dago Espaniako integrazio-ereduak alboratu egin dituela
elementu identitarioak, eta, nagusiki, hiritartasunean eta eskubideetan –arlo material
eta sozioekonomikoan– zentratu dela.
Hori guztia dela eta, egile batzuek ez-eredu bati buruz hitz egiten dute Espainiari buruz
hitz egiterakoan (Carrera, 2009). Hori gehiegi izan daitekeen arren, egia da gutxienez
eredu berezi eta original baten aurrean gaudela.
Ezaugarrien artean azpimarratu behar da 2005. urtera arte integraziorako neurri oso
gutxi hartu zirela. Alde horretatik, urte horretara arte, nagusi izan zen nolabaiteko
segmentatutako lan-merkatuan oinarritutako eredu espontaneoa. Urte horretatik
aurrera, beste neurri batzuk jarri ziren martxan: immigranteen integrazioa sustatzeko
diru-laguntzak edota Integraziorako eta Hiritartasunerako Plan Estrategikoa.
Espainiar ereduaren baitan, hiru ezaugarri azpimarratu behar dira Antidio Martínez de
Lizarrondo egilearentzat (Martínez de Lizarrondo, 2009: 119-120):
 Integrazioa bultzatzerako momentuan hetereogeneitatea; hori, nagusiki,
gizarte-politiken eskumena erkidegoena delako.
 Denbora baterako eskulanaren eta eredu egonkorraren arteko konbinaketa. Ez
ditu erraztasun legalak jartzen egonaldia egonkortzeko, baina lan-merkatuak
eta beste faktoreek ahalbidetu dute errotze hori.
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 Ongizate-estatuaren ezaugarriak. Hegoaldeko erregimenen barruan kokatzen
da; mugatua da horien garapena, eta beste batzuek baino eskubide gutxiago
eskaintzen ditu.
Ildo horretan, eredu honek baditu bi oinarri. Alde batetik, estatuarenak dira
atzerritartasunari buruzko legedia eta lehen aipatu diren hainbat neurri. Baina, era
berean, oso handia da etorkinen integraziorako erkidegoek duten garrantzia; izan ere,
ongizate-estatuari loturiko politika gehienen eskumena dute, eta, horren ondorioz,
aniztasuna eta heterogeneotasuna nabariak dira Espainiako estatuan. Horregatik, hain
zuzen ere, egile batzuek patchwork ereduari buruz –erretalen lana– hitz egiten dute
(Martínez de Lizarrondo, 2009), edo, beste era batera esanda, oihal zati ezberdinetatik
sortzen den konglomeratua.
Atal honekin bukatzeko, esan beharra dago, nahiz eta eredu oso definiturik ez egon,
etorkinen integrazioa nahiko egokia izan dela inguruko lurraldeekin konparatuta, eta
liskar edo gatazka oso gutxi gertatu direla; are gehiago, kontuan hartzen badugu 2000.
hamarkadaren bukaera arte etorkinen kopurua izugarri hazi zela.
Dena den, krisia dela eta, bertan behera gelditu dira Espainiako Gobernuak bultzatzen
zituen neurriak –bai ekonomikoak bai politikoak–, eta horrek, hein handi batean, ezeredu batera garamatza, baina testuingurua oso ezberdina da. Bere momentuan,
enplegua eta lan-merkatua izan ziren integrazio-ardatza immigranteentzat, baina gaur
egungo krisi ekonomikoan askoz ere txikiagoa da enpleguaren integrazio-ahalmena,
eta horrek arazoak sor ditzake. Beste hitz batzuekin esanda, behar gehien dagoenean –
enpleguak kale egiten duelako– gero eta baliabide gutxiago daude, eta, noski, horrek
arazoak sor ditzake immigranteen integrazioan eta baita komunitate osoan ere.

7.2. Errealitate estatistikoaren azterketa
Honako grafiko honetan ikusten den bezala, populazio atzerritarraren jatorria
esanguratsua da Espainian; 2014. urteko datuen arabera, 5 milioi inguru, populazio
guztiaren % 10,7. Kopuru horiei jada espainiar nazionalitatea lortu dutenak gehituko
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bagenizkie, kopurua 6 milioi ingurukoa izango litzateke, eta ehunekoa 13 inguruan
kokatuko.
16. grafikoa. Populazio atzerritarraren kopurua Espainian, autonomia-erkidegoaren
arabera. 2014.

Iturria: EIN (Estatistika Institutu Nazionala).
Dena den, erkidegoen artean oso nabariak dira ezberdintasunak. Horrela, atzerritarren
ehunekoak Balear Uharteen % 18,3tik Extremadurako % 3,4ra kokatzen dira. Ehuneko
handienak Mediterraneo aldean eta Madrilen kokatzen dira nagusiki, nekazaritza,
turismoa edota eraikuntza lan-sektoreek indarra duten erkidegoetan, hain zuzen ere.
Bigarren mailan daude Ebro bailaran kokatzen diren erkidegoak, nekazaritzaren indarra
azpimarragarria baita bertan. Eta, azkenik, Kantauri isurialdean kokatzen diren
erkidegoak daude; bertan, atzerritarren ehunekoa nahiko txikia da, beste
erkidegoetako datuekin konparatzen badugu behintzat.
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Era berean, azpimarragarria da erkidegoen barruan ere ezberdintasun nabariak topa
daitezkeela, bertan egitura sozioekonomiko ezberdina duten probintziak baldin
badaude. Andaluzia da horren adibide ezinhobea. Bertan kokatzen da Espainiako
atzerritarren ehuneko handiena duen bigarren probintzia, Almeria –% 20,3–, baina
baita ehuneko txikiena duten biak ere, Kordoba –% 2,9– eta Jaen –% 2,9–.
Aipatzekoa da, baita ere, 1998. urtean atzerritarren kopurua oso eskasa zela Espainian,
eta, hortaz, aldaketa demografiko nabarmena gertatu dela 10-15 urteko tarte txikian;
izan ere, Espainia izan da azken garai hauetan erlatiboki etorkin gehien jaso dituen
lurraldea, eta zenbaki absolutuak harturik bigarrena, Estatu Batuen atzetik.
15. irudia. Espainiako atzerritarren ehunekoa, autonomia-erkidegoaren arabera. 2014.

Iturria: EIN.
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8. GAIA: IMMIGRAZIOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN
8.1. Migrazio- eta integrazio-politikak EAEn
EAEko migrazioaren integrazio-ereduari dagokionez, esan beharra dago Espainiako
ereduaren baitan kokatzen dela, bertan agertzen diren hainbat ezaugarri ere agertzen
direla, eta horiek ere baldintzatzen dutela eredua; horien artean daude
atzerritartasunari buruzko legedia edota integrazio-arloan martxan jarritako laguntzak.
Alde horretatik, eskumenen banaketek eta mugek zehazten dute Euskal Autonomia
Erkidegoak arlo honetan egin ditzakeen jarduerak. Zehaztapen horiek egin eta gero,
esan dezakegu immigrazio-arloko politikak martxan jarri zirela 2002. urtetik aurrera,
Eusko Jaurlaritzan Immigrazio Zuzendaritza zehaztu zen momentuan, hain zuzen ere.
Bere hastapenetatik, hainbat ardatz edo zutabe izango ditu immigrazio-politikak,
gehienak garai honetan sorturikoak; honako hauek, hain zuzen ere:
 Udal-mailako

immigrazio-teknikaria.

Eusko

Jaurlaritzak

udal-mailako

immigrazio-teknikariaren figura eta sarea sortu zituen; teknikari horiek udaledo mankomunitate-mailan kokatzen dira. Eusko Jaurlaritzak jartzen du
gastuaren % 75, eta udalek gainerakoa. Gaur egun, hiriburu guztiek eta hiri
nagusi guztiek dute teknikari hori.
 Kulturaniztasun-bitartekaritza eta bizikidetzarako Biltzen zerbitzua. Erakunde
honen helburua da bizikidetza-mailan sor daitezkeen arazoetan bitartekari-lana
egitea. Horretaz gain, formazio-jarduera asko egiten dituzte administrazio
publiko, eskola edota erakunde ezberdinentzat.
 Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia. Eusko Jaurlaritza eta Euskal
Herriko Unibertsitatearen hitzarmen baten ondorioz, 2004. urtean sortutako
erakundea da; honen helburuak dira immigrazioa hobeto ezagutzea eta horren
inguruan ikerketak egitea.
 Egoitza-baimenik gabe dauden etorkinentzat Heldu izeneko zerbitzu juridikoa.
2011. urtera arte iraun zuen zerbitzu honek, eta helburua zen egoitza-baimenik
gabe zeuden atzerritarrei aholkularitza eta orientazio juridikoa eskaintzea. Gaur
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egun, erakunde eta abokatuen elkargoek eskaintzen dute zerbitzu hori, Eusko
Jaurlaritzaren babespean.
 Azkenik, azpimarratu behar da immigrazio-arloan lan egiten duten gizarteerakundeentzat diru-laguntza lerro bat ezarrita dagoela euskal aurrekontuetan,
eta hainbat ekintza eta jarduera finantzatzen direla horiekin.
Gaur egun arte, immigraziorako eta integraziorako hiru plan onartu dira, nahiz eta
azkenekoa bertan behera utzi den, eta gaur egun Immigrazioaren Gizarte
Hitzarmenaren alde egin den, non jasotzen baita euskal gizarte eta erakundeen
aitorpena immigrazioaren aurrean.

8.2. Errealitate estatistikoaren azterketa
Zeharka aipatu bada ere, EAEko etorkin atzerritarren kopurua mugatua da: % 6,4 –
atzerritar populazioa–, 141.316 pertsona. Lurralde historikoaren arabera, hainbat
ezberdintasun aipa daitezke; nabarmena da Arabaren ehunekoa Gipuzkoakoa eta
Bizkaikoa baino handiagoa dela, nagusiki, lehenengo lurralde historiko horretan beste
bietan baino handiagoa delako nekazaritzaren garrantzia.
17. grafikoa. EAEko atzerritarren ehunekoa, lurralde historikoraren arabera. 2014.
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Iturria: EIN.
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CAPV

España

Hala ere, jatorri atzerritarra duen populazioa aztertzeko, gero eta informazio txarragoa
ematen digu nazionalitate aldagaiak, nazionalizazio-prozesua azken urte hauetan asko
areagotu delako; horrela, pertsona atzerritar bat espainiarra izatera pasatzen da
espainiar nazionalitatea lortzerakoan, eta estatistiketan atzerritar izatetik espainiar
izatera igarotzen da.
Sortzen den soslai hori ekiditeko, gero eta baliagarriagoa da nazionalitatea erabili
beharrean jaiotako lurraldea erabiltzea; horrela, espainiar nazionalitatea lortu dutenak
ere barneratzen baititugu. Hurrengo taulan eta grafikoetan sakonduko dugu horren
inguruan.
18. taula. Atzerrian jaioa eta atzerritar nazionalitatea duen populazioaren bilakaera
EAEn. 1998-2014.

Iturria: EIN.
Aurreko taulan ikus daitekeen moduan, bi aldagai horiek kontuan harturik, atzerritar
jatorria dutenen kopurua handitu egiten da EAEn; 141.316 pertsona izatetik 181.717
pertsona izatera igaro dira. Era berean, ehunekoa igo egin da, % 6,4tik % 8,3ra. Bien
arteko tartea etengabe handitzen doa, eta, ikus daitekeenez, 2014. urterako
40.401ekoa zen.
Dena den, nazionalizazio-prozesuak ez dira era berdinean gauzatzen ari, eta kopuruak
asko aldatzen dira lurralde-jatorriaren arabera. Hori, nagusiki, araudiak dituen
ezberdintasunengatik gertatzen da. Horrela, bada, jatorri latinoamerikarra duen
etorkin batek bi urteko egoitza-baimena behar du; asiar edota afrikar jatorria dutenen
kasuan, berriz, hamarrera igotzen da urte kopurua.
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18. grafikoa. Atzerrian jaio eta atzerritar nazionalitatea dutenen populazioa EAEn,
lurralde-jatorriaren arabera. 2014.
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Iturria: EIN.
Jatorri atzerritarra duen populazio guztia kontuan hartzen baduzu, eta bi aldagai
horien artean nolabaiteko nazionalizazio-tasa lor dezakegula pentsatzen badugu, tasa
hori % 22,3koa izango litzateke.
Batezbesteko horretatik nabarmen gora kokatzen da populazio latinoamerikarra, %
39,2rekin. Beste hitz batzuekin esanda, latinoamerikar jatorria dutenen artean, 10etik
4k dute jada espainiar nazionalitatea.
Kopuru hori dezente jaisten da gainerako lurraldeekin alderatuta, eta gauza bitxia
gertatzen da magrebtarrekin. Magrebtar nazionalitatea dutenen kopurua handiagoa
da Magreben jaio direnena baino. Espainian jaio eta magrebtar nazionalitatea dutenen
bidez azal daiteke, nagusiki, gertaera hori.
19. grafikoa. Atzerrian jaio eta atzerritar nazionalitatea jatorri-lurraldearen araberakoa
dutenen banaketa. 2014.
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Iturria: EIN.
Pentsa daitekeenez, aldagai bat edo bestea hartuta datuak ezberdinak dira, aurreko
grafikoan ikus daitekeen moduan. Irudiak berdinak diren arren, ezberdina da jatorri
bakoitzak

ordezkatzen

duen

zatia

edo

ehunekoa,

nagusiki

latinoamerikar

populazioaren kasuan. Horrela, nazionalitatea soilik harturik, jatorri horrek populazio
atzerritar guztiaren % 36,1 suposatzen du. Baina, jaiotza-lekua irizpide moduan
harturik, ehunekoa 10 puntuan igotzen da eta % 46,1ean kokatzen da. Beste aldean
kokatzen dira gainerako jatorriak; euren ehunekoa jaitsi egiten da, eta, adibidez,
populazio afrikarra % 26,4 izatetik % 20,3 izatera pasatzen da.
Antzeko fenomenoa gertatzen da nazionalitate nagusien datuak eskaintzen baditugu;
nagusiki, orain dela 10 urte inguru etorritako jatorri latinoamerikarra duten
nazionalitateekin, horiexek baitira aukera gehien izan dutenak espainiar nazionalitatea
eskuratzeko.
19. taula. EAEn dauden nazionalitate nagusiak, jaiotzaren eta nazionalitatearen
arabera. 2015.
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Honduras
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Ukraina
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Guztira
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19.261
17.204
15.116
10.969
8.518
7.424
6.022
5.764
5.397
5.332
5.318
5.300
5.270
4.768
4.727
4.291
3.948
3.862
3.845
3.034
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2.391
2.200
1.968
1.936
27.229
183.891
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3
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12
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Nazionalitatea
Maroko
18.885
Errumania
17.053
Bolivia
8.562
Portugal
6.703
Kolonbia
6.238
Aljeria
5.476
Txina
5.325
Nikaragua
5.206
Pakistan
4.911
Paraguai
4.897
Brasil
4.197
Senegal
3.798
Nigeria
3.683
Ekuador
2.907
Honduras
2.877
Italia
2.185
Peru
2.041
Ukraina
1.919
Dominikar Errep.
1.852
Frantzia
1.850
Argentina
1.840
Venezuela
1.650
Kuba
1.579
Erresuma Batua
1.400
Alemania
1.208
Gainerakoak
19.155
Guztira
137.397

Iturria: EIN.
Marokok jarraituko luke lehenengo nazionalitatea izaten; baina, jaiotza aldagai
nagusitzat jotzen badugu, bigarrena ez da Errumania izango, baizik eta Kolonbia.
Nazionalitatea irizpide hartuta, Kolonbiak 6.238 pertsona baditu ere, jaiotza kontuan
hartzen badugu, kopuru hori 17.204ra igotzen da; espainiar nazionalitatea eta jatorri
kolonbiarra dutenen kopurua izango litzateke bi zenbakien arteko tartea –10.966–.
Antzekoa gertatzen da Ecuador jatorri dutenekin; 14. nazionalitatea izatetik
bosgarrena izatera pasatzen da jaiotza bada aldagaia.
Boliviaren kasua esanguratsua da; izan ere, latinoamerikarra izan arren, ez da asko
aldatzen bi sailkapenetan. Hori gertatzen da aurreko biak baino geroago
ailegatutakoak direlako, eta jatorri horretako pertsona askok oraindik ez dituztelako
120

baldintzak bete espainiar nazionalitatea lortzeko (bi urteko egoitza-baimena izatea,
alegia).
Kontrako dinamikarekin kokatuko lirateke jatorri afrikarrak edota asiarrak. Aljeria
seigarren nazionalitatea da, baina 13. kokatzen da jaiotza kontuan harturik. Txina ere
zazpigarrenetik hamabigarrenera pasatzen da.
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