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1. Sarrera 

 
Azken bi hamarkadetako migrazioen ezaugarrien artean, aipatzekoa da emakume etorkinek izan duten 
protagonista-eginkizuna, hein handi batean ekintzaileak izan baitira migrazio-proiektuetan. Euskal 
Herriari dagokionez, emakume etorkinen presentzia beste inon baino nabariagoa da; izan ere, azken 
urteotan EAEra bizitzera etorri diren pertsonen ia erdiak emakumeak dira. Hein batean, etorkinak 
igortzen eta hartzen dituzten herrialdeen arteko doikuntzek azaltzen dute hori. Uste ohi dugunaren 
kontrara, EAEn lekukotu diren hamar pertsonatik seik lekualdatze bakarra egin dute sorterriaren eta 
erroldatze-lekuaren artean. Hortaz, gizarte hartzailearen eskarien eta gizarte igorleen eskaintzaren 
arteko doikuntza zehatz baten ondorio izan ohi dira migrazio-mugimenduak. 
 
Europarako migrazioan lehen baino emakume gehiago izateak prozesu batzuk ezkutatzen ditu. Prozesu 
horiek nekez azaleratzen dira eta zerikusia dute instituzioek guztiz bete ezin dituzten premiak betetzea 
xede duten biztanle-egokitzapenekin.  Hauek dira migrazio-prozesuak bizkortu eta espezializatu izanaren 
arrazoietako batzuk: Europako biztanleriaren zahartzea, jaiotza-tasa baxuak, lana eta familia uztartzeko 
politikarik ez izatea, bertako emakumeak lan-munduan sartzea eta beste faktore ekonomiko 
―desindustrializazioa― eta kultural ―indibidualizazio-prozesuak― batzuk. Gösta Esping-Andersenek, 
Raquel Bujánek, Constanza Tobíok eta beste hainbat idazlek testuak argitaratu dituzte berriki ikusezinak 
izangatik zalantzarik gabe elkarri lotuta dauden gai horiei buruz. 
 
Hona hemen paradoxa: industrializazioaren aldetik gero eta ahulagoak diren lan-egituretan txertatzea 
helburu duten immigrazio-mugimenduak hazi egin dira. Horrek argi uzten du gizarte hartzaileen 
jarduera-egitura eta lan-nitxoak aldatu egin direla. Duela gutxira arte, immigranteentzat ezinbestekoa 
zen industrian lan egitea integratzeko. Gaur egun, ordea, beste arlo batzuek ahalbidetzen dute 
integrazioa; batez ere: zaintzaren, etxeko lanen eta zerbitzuen arloek. Arlie Russel Hoschschildek kate 
transnazionalei buruz idatzi zuen, eta duela gutxi, bizitza intimoaren merkantilizazioari buruz. 
 
Horrenbestez, afektu-kate transnazionalak desberdintasunaren eta bereizkeriaren kateak ere badira. 
Emozioak ez ezik, kapitala ere transferitzen da. Are gehiago, fenomeno horri ematen zaion erantzunak 
esango digu kate horiek zenbateraino diren berdintzaileak edo zenbateraino areagotzen duten 
desberdintasuna. Europako herrialdeek eta EAEk badute horren berri. Batetik, publikoki talentu handiko 
pertsonak eskatzen dituzte beren ekoizpen-sektoreek mundu mailan lehian jardun dezaten. Baina, 
bestetik, beren gabezia larrienak de facto betetzeko immigrazioa sortzen dute. Lehenengo kasuan, 
herritartasun unibertsalaren estatusa proposatzen dute. Bigarren kasuan, aldiz, herritartasun-politika 
murriztatzaileak proposatzen dituzte, lan-merkatu zatikatuak eta segmentatuak oinarri dituztenak. Beste 
behin ere, baliteke emakumeak izatea galtzaile, baina orain mundu mailan. Gaur egun, ez da 
konponbiderik ikusten mundu mailan. Dena den, migrazioen bidez, egungo ekonomia- eta gizarte-
ereduaren ahulgune asko ikus eta azalera daitezke. 
 
Datu batzuen1 arabera, egoera den bezalakoa izanda ere, emakume etorkinak asebeteago daude oro har 
bizitzarekin gizon etorkinak baino. Afrikako emakumeak ere asebeteago daude. Gaur egun, Afrikako 
emakumeek dituzte zailtasun gehien euskal gizarteko lan-merkatuan sartzeko. Horiek horrela, epe 
ertainera begira, ezinbestean aztertu behar da zein den emakume immigranteen egoera objektiboa, zer 
itxaropen dituzten eta, batez ere, zer arlo lehenetsi behar ditugun, egun nagusi diren egiturak eta 
oztopoak ez daitezen iragazki saihestezin bat izan datozen belaunaldientzat. Ziur asko, etorkinen 
lehenengo belaunaldiak bereizkeria-maila handia onartuko du, betiere bizi proiektua gauzatzea 
galarazten ez bazaio. Baina, neurri zuzentzaile egokiak ezartzen ez badira, desberdintasun hori 
ondorengo belaunaldiei transmitituko zaie, ziur asko. Hori saihetsi egin behar da, kosta ahala kosta. 
 
Immigrazioa ispilu handi bat da. Bertan, immigrazioaren eguneroko zailtasunak ez ezik, gizarte hartzailea 
ere ikusten da. Emakume etorkinen egoera zein den eta zer zailtasun eta itxaropen dituzten aztertzea 

                                                           
1 Azterlan honen atal batzuetan, egileek noiz edo noiz datu berberei egiten diete erreferentzia. Irakurleei errepikakorra gerta dakiekeen 
arren, batzuetan datuak errepikatu egin ditugu, testuinguruak eta argumentuaren hariak hala eskatuta.  
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baliagarria izango zaigu euskal gizartea zer oinarriren gainean egituratu behar dugun ikusten hasteko, 
baldin eta bidezko gizarte bat izatea nahi badugu. 
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2. HELBURUAK ETA METODOLOGIA 

 
Hauxe da azterlan honen helburu nagusia: 
 

EUSKAL GIZARTEAN BIZI DIREN ATZERRIKO EMAKUME ETORKINEN EGOERA DESKRIBATZEA, 
ETA FUNTSEZKO ALDERDIETAN SAKONTZEA. 

 
Helburu nagusi hori lortze aldera, beharrezkotzat jo dugu hura moldatzen eta eratzen duten elementuei 
buruzko informazioa biltzea, helburu zehatz hauen inguruan: 
 
2.1. EAEn BIZI DIREN ATZERRIKO EMAKUME ETORKINEN EGOERA 

 

• EAEn bizi diren atzerriko emakume etorkinen ezaugarri soziodemografikoak deskribatzea: adina, 
sorterria, egoera zibila (edo bikotekidea), seme-alabak, etxebizitza, erlijio-sinesmenak, 
hizkuntza. 

• Ekonomiarekin eta lanarekin lotutako aldagaiei buruzko informazioa erabiltzea: lana, lan mota, 
diru-sarrerak, estatusa, bazterkeria-egoerak, etab. 

• Emakume horien administrazio-egoeraren berri izatea. 

• Pertsonen arteko egoerari eta gizarte-harremanei dagokienez, atzerriko emakume etorkinen 
egoera deskribatzea: gizarte-kapitala, gizarte-sareak, familiaren laguntza, komunitatearen 
laguntza, etab. 

• EAEn bizi diren atzerriko emakume etorkinek gizarte-ongizatea eta ongizate pertsonala nola 
hautematen duten adieraztea. 

• EAEn bizi diren atzerriko emakume etorkinen arteko aldeak aztertzea: ezaugarri 
soziodemografikoak, ekonomikoak, lanekoak, etab. 

• Tipologia bat egitea, atzerriko emakume etorkinak taldetan banatzen dituena eta 
soziodemografiari, lanari, ekonomiari eta kulturari buruzko erretratu bat emango diguna, gero 
erretratu horretan sakondu dezagun.  

• 6, 7 edo 8 atzerriko emakume etorkin mota aukeratzea, EAEn bizi diren atzerriko emakume 
etorkin guztien prototipo eta ordezkari gisa. 

 
2.2. ATZERRIKO EMAKUME ETORKINEN EGOERA AZTERTZEKO FUNTSEZKO EREMUAK  

 

• EAEn bizi diren atzerriko emakume etorkinek euskal gizartea aberasteko egiten duten 
ekarpenaren alderdi ekonomikoetan sakontzea. 

• Migrazio-esperientzian zehar emakume etorkinek bizitzen dituzten ahalduntze-prozesuekin 
lotutako alderdietan sakontzea; haien bizi prozesuan gertatzen diren eginkizun-aldaketak 
nabarmentzea, bai eta aldaketa horiek dakartzaten ondorioak ere. 

• Atzerriko emakume etorkinen kulturari buruzko alderdietan sakontzea; sorterriei eta kulturei 
buruzko mapa egitea eta mapan aniztasunari buruzko datuak sartzea (hizkuntza, erlijioa, 
gizartea, etab.). 

• EAEn bizi diren atzerriko emakume etorkinek lan-eremuan zer eginkizun duten aztertzea: 
egungo egoera, laneko sektoreak, lan-prekarietatea, murgildutako edo ezkutuko lana, lan-
bereizkeria, lana eta etxeko lana uztartzea, etab. 

 
2.3. METODOLOGIA 

 
Metodologiari dagokionez, azterlanaren ezaugarriak eta proposatutako helburuak direla eta, bi zati 
bereiziko ditugu. Dena den, berez, bi zatiek helburu partzial berberak dituzte eta, noski, azterlanaren 
helburu nagusia betetzen dute.  
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2.3.1. 1. FASEA: EAEn BIZI DIREN ATZERRIKO EMAKUME ETORKINEN EGOERA 

 
Lehenik eta behin, beharrezkoa iruditu zaigu informazioa errotik bururaino jasotzeko fase bat egitea. 
Fase hori baliagarria izan da testuinguruan kokatzeko aztergai dugun fenomenoa, hots, EAEn bizi diren 
atzerriko emakume etorkinen egoera: zenbat dira, nondik datoz, zer motibazio dituzte, non egiten dute 
lan, non bizi dira, nola bizi dira, norekin dituzte harremanak, seme-alabarik dute, senarrik edo 
bikotekiderik dute, nola sentitzen dira, zer espero dute bizitzaz, nolakoa izan da haien bizi bidaia, etab. 
 
Dokumentazio-fase horretan, funtsean, bigarren mailako hiru informazio-iturri izan ditugu: 
 

• Errolda: EAEko herritarren azken urteetako erroldak xehetasunez aztertu ditugu, eta horri esker, 
testuinguruan jarri dugu EAEn bizi diren atzerriko emakume etorkinen egoera. Espainiako 
Estatistika Institutu Nazionalaren (EIN) datu-baseak eskuratzeari dagokion guztian, Ikuspegi – 
Eusko Jaurlaritzako Immigrazioaren Behatokiaren laguntza jaso dugu. 

• Etorkinei eta osasunari buruzko azterlana, Ikuspegi 2010: 2009tik 2010era, Ikuspegik – 
Immigrazioaren Euskal Behatokiak, EHUrekin elkarlanean, azterlan interesgarri bat egin zuen, 
euskaldunek, bertakoek eta etorkinek gizarte-ongizateari buruz zer ikuspegi zuten jakiteko. 
Xehetasunez aztertu zituzten jatorri ezberdineko hainbat talderen ―errumaniarren, 
magrebtarren, kolonbiarren, asiarren, boliviarren eta euskaldunen― arteko aldeak.  Datu-base 
horrek 1.750 bat erregistro ditu.  

• Eusko Jaurlaritzak etorkinei buruz egindako estatistika-lana, AEI 2010: duela gutxi, Eusko 
Jaurlaritzaren Lan eta Gizarte Gaietako Saialak asmo handiko estatistika-lan bat egin du, EAEn 
aldi baterako eta lekukotuta dauden etorkinei buruzko erretratu fidagarri bat egiteko. Zehazki, 
atzerriko 2.500 etorkini baino gehiagori inkesta egin diete. 

 
Asmoa da existitzen diren datu-baseak berriro erabiltzea euskal gizarteko emakume etorkinek gaur egun 
eta azken urteetan zer errealitate bizi duten eta bizi izan duten jakiteko. Horretarako, SPSSWIN 
estatistika-programa erabili dugu. Zuzendaritza-taldeko kideak, Aierdi eta Oleaga jaunak, arduratu dira 
datuak ustiatzeaz eta taulak sortzeaz.  
 

2.3.2. 2. FASEA: EAEn BIZI DIREN ATZERRIKO EMAKUME ETORKINAK: FUNTSEZKO EREMUAK 

 

Halaber, EAEn bizi diren atzerriko emakume etorkinen errealitatea kokatzeko eta ulertzeko funtsezkotzat 
jotzen ditugun eremu batzuetan sakondu dugu. Hauexek dira eremuak: 
 

• Emakume etorkinen inguruko elementu kulturalak: eremu horretan, Elizbarrutiko Teologia eta 
Pastoraltza Institutuko kide den Izaskun Saéz de la Fuenteren ekarpena jaso dugu. 

• EAEn bizi diren atzerriko emakume etorkinek egiten duten ekarpenaren alderdi ekonomikoak: 
EHUko irakasle den Joaquín Arriolaren laguntza jaso dugu. 

• Lan-ingurunea eta lana zein familia uztartzeko aukerak: eremu horretan, Malen Etxea elkarteko 
presidentea den Silvia Carrizoren laguntza jaso dugu. 

• EAEko emakume etorkinen biktimizazioarekin lotutako alderdiak: eremu horretan, EHUko 
irakaslea den Ana I. Pérez Machíoren eta EHUko KREIko ikertzailea den Laura Pegoren laguntza 
jaso dugu.  

• Euskal gizartean bizi diren atzerriko emakume etorkinen prestakuntzari eta hezkuntzari lotutako 
alderdiei buruzko kontuak: eremu horretan, Amelia Barquínen, Monika Madinabeitiaren eta 
Nerea Alzolaren laguntza jaso dugu; Mondragon Unibertsitateko irakasleak dira hirurak. 
 



9 

3. EAEn bizi diren emakume atzerritarrak 

Xabier Aierdi 
 
 
 
 
 
 
EINeko 2011ko urtarrilaren 1eko Biztanleen udal erroldaren behin-behineko datuen arabera, eta 
gero eta pertsona gehiago nazionalizatzen ari direla kontuan hartu gabe, EAEn 144.500 atzerritar bizi 
dira ―hau da, ez dute espainiar herritartasuna―; biztanleria osoaren %6,4, hain zuzen ere. Nahiz eta 
ziurtasun osoz ez jakin zenbat atzerritarrek lortu duten azken urteotan espainiar herritartasuna, ziur 
asko, biztanleria osoaren %8 da, eta jatorriz atzerritarrak diren 175.000 pertsona baino gehiago bizi 
dira behin betiko EAEn. Alde horretatik, duela gutxi egindako Atzerriko Etorkinen gaineko Inkestaren 
(AEI)2 arabera, jatorriz atzerritarrak diren 179.583 pertsona bizi dira EAEn; hau da, biztanleria 
osoaren %8,2 (ikus 1. taula). 

 
1. taula. Atzerriko biztanleak, AEI 2010 inkestaren arabera. 

Herritartasuna 

 Gizonezkoak Emakumezkoak Guztira 

 Kop. % Kop. % Kop. % 
Nazionalizatuak 2.467 2,8 2.629 1,8 5.096 2,8% 
Espainiarrak eta 
herritartasun beste batzuk 

14.399 16,6 16.398 17,7 30.797 17,1 

Atzerritarrak 70.089 80,6 73.541 79,4 143.630 80,0 
Bat ere ez / aberrigabeak  30 0,0 30 0,0 60 0,0 

Guztira 86.985 100 92.598 100 179.583 100 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Sexu-banaketari dagokionez, EINen datuen arabera, espainiar herritartasuna duten biztanleen artean 
emakume gehiago daude (% 51,3), jatorriz atzerritarrak diren biztanleen artean baino (% 48,6)3. Hona 
hemen horren arrazoia. Duela gutxira arte, lehenbizi gizonek emigratzen zuten, eta gero, normalean 
beren familia etorrarazten zuten immigrazio-herrialdera. Gaur egun, berriz, kontuan hartzekoak dira 
emakumeek beren kabuz egiten dituzten migrazio-mugimenduak. Edonola ere, lehenengo fasean 
gizonek migratu edo emakumeek migratu, familiak berriz biltzen direnean, sexuen ehunekoak 
parekatu egiten dira. Dena den, lurralde historiko bakoitzean dauden etorkin-taldeen araberakoa ere 
bada parekatze hori: Latinoamerikako etorkinen artean beste lekuetako etorkinen artean baino 
emakume gehiago daude.  
 
Horiek guztiak kontuan hartuta, EAEn 70.200 atzerriko emakume bizi dira. Jatorriari dagokionez (ikus 
2. taula), Latinoamerikakoa da emakume gehien duen etorkin-taldea: handik immigratutako hamar 
pertsonatik sei emakumeak dira. Datu hori oso adierazgarria da; izan ere, EAEn, lau etorkinetik bat 
Latinoamerikako emakume bat da. Hori da, zalantzarik gabe, etorkin mota ohikoena. Egungo 
migrazio-fenomenoei buruzko ikerlan askotan ezarritako tipologia oinarri hartuta, EAEko immigrazio 
motak emakumeak erakartzen ditu lan-merkatuaren sektore hauetan lan egin dezaten: zerbitzuen 
sektorean eta zaintzaren sektorean.  

 

                                                           
2 Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren atzerriko etorkinen gaineko inkesta, AEI 2010, Lan eta Gizarte Gaietako Sailaren Estatistika 
Organo Espezifikoak egina. Sarrerako kapitulu honetan, Estatistika Institutu Nazionalaren (EIN) eta AEIren datuak hartuko ditugu 
oinarritzat. Erroldan dauden informazio-hutsuneak betetzeko joko dugu AEIra. 
3 AEI inkestaren arabera, % 48,4 gizonezkoa da, eta % 51,6, emakumezkoa. 
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2 taula. EAEko biztanleria: kontinente bakoitzetik etorritako etorkinen kopurua, emakume kopurua 
eta sexu-banaketa 

Total Hombres Mujeres % Feminización
Total 2.183.615 1.066.363 1.117.252 51,2
Españoles 2.039.064 992.041 1.047.023 51,3 Total Hombres Mujeres
Extranjeros 144.551 74.322 70.229 48,6 100 51,4 48,6
Unión Europea 35.958 20.273 15.685 43,6 24,9 14,0 10,9
Europa No comunitaria 4.346 1.943 2.403 55,3 3,0 1,3 1,7
África 32.381 21.553 10.828 33,4 22,4 14,9 7,5
Latinoamérica 60.440 23.803 36.637 60,6 41,8 16,5 25,3
América del Norte 1.827 780 1.047 57,3 1,3 0,5 0,7
Asia 9.461 5.887 3.574 37,8 6,5 4,1 2,5
Oceanía 112 67 45 40,2 0,1 0,0 0,0
Apátridas 26 16 10 38,5 0,0 0,0 0,0  
Iturria: EIN eta egileek egina 
 
Jatorri ezberdineko etorkin-taldeen emakume kopuruari buruz ari garela, Latinoamerikako etorkin-
taldearen ondoren, emakume kopuru handiena Ipar Amerikako etorkin-taldeak du (% 57,3), eta gero, 
Europar Batasunekoak ez diren Europako herrialdeetako etorkin-taldeak (% 55,3). Dena den, leku 
horietatik etorritako etorkinak ez dira asko. Kontrako muturrean, emakume kopuru txikiena Afrikako 
(33,4 %) eta Asiako (% 37,8) etorkin-taldeek dute. 
 
Datu horiek zerikusia dute emigratzeko eta immigratzeko arrazoiekin. Immigratzeko arrazoiei 
dagokienez, argi dago EAEk immigrazio jakin bat lehenesten duela; Latinoamerikako emakumeena, 
alegia. Halaber, emigrazioa bideratzen du emakumeen emigrazioa bultzatzeko. Emigrazioaren 
ikuspuntutik, Afrikako emakume etorkinek, eta hein txikiagoan Asiakoek, beste emakume etorkinek 
baino autonomia gutxiago dute. Norbaiti lagun egiteko emigratzen dutela esan dezakegu. 
 
Lurralde historikoei dagokienez (ikus 1. grafikoa), emakume etorkin gutxiago daude Araban, 
Gipuzkoan (% 49,4) eta Bizkaian (% 49,6) baino. Horrek zerikusia du lurralde historiko bakoitzaren 
jarduera-egiturekin eta etorkinen jatorriarekin; izan ere, hiru lurralde historikoen artean aldeak egon 
badaude, nahiz eta txikiak izan.  

 

1. grafikoa. EAEko eta lurralde historikoetako (%) emakume etorkinen kopuruaren bilakaera: 1998-
2011 
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Iturria: EIN eta egileek egina 
 
Herrialde hartzailearen premien eta premia horiei aurre egiteko etorkinek izan beharreko profilaren 
eta sexuaren arteko doikuntza ez da perfektua, ez eta milimetrikoki doitzen den eredu hidrauliko bat 
ere. Hala ere, ziur asko, ohi baino hobeto doitzen da, eta gizartean, bertako biztanleriaren premien 
ereduak onartzen dira. Sarri aipatu izan den dei efektua termino engainagarriaren arabera, 
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migrazioak kontrolik gabeko mekanismoek bideratzen dituzte eta premia jakin batzuen mende 
daude: emigrazio-herrialdeek beren biztanleak erbesteratzeko dituzten premien mende, hain zuzen 
ere. Hori gorabehera, premia efektua azpimarratu behar da; izan ere, nahiz eta emigrazio-fluxuak 
hasieran irizpide arbitrarioen ondorio izan, epe ertainera eta laburrera, immigrazio-herrialdeek 
etorkinak hartzeko dituzten premietara doitu ohi dira. Doikuntza ez da erabatekoa, baina ia bai. 
 
Horrenbestez, etorkin-talde handienen herritartasunaren ehunekoei erreparatzen badiegu (ikus 2. 
grafikoa), datu zinez adierazgarri bat ikusiko dugu: igorle izandako herrialdeen lekua hartu duten 
herrialdeetatik etortzen diren etorkinak gero eta gehiago dira emakumeak. Kolonbiako etorkinak 
batez ere 2000. urtean iritsi ziren, eta haien artean (bai eta Peruko eta Ekuadorko etorkinen artean 
ere) emakume gutxiago daude Boliviako etorkinen artean baino (2004. urtean hasi ziren etortzen), 
Paraguaiko etorkinen artean baino (2008. urtean hasi ziren etortzen) eta orain ugaritzen ari diren 
Nikaraguako etorkinen artean baino. Hitz batez, emakume etorkinen kopurua handituz doa etorkinen 
fluxua herrialde batetik beste batera aldatu ahala.  
 

2. grafikoa. EAEra etortzen diren etorkinen 20 jatorrizko herrialde nagusien emakume kopurua 
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Iturria: EIN eta egileek egina 

 
Horiek horrela, aurrean duguna migrazio-fluxuak bideratzen eta taxutzen dituen prozesu bat da, 
funtsezko mekanismo hau duena: herrialde igorleak izan daitezkeenetatik, gizarte hartzaileak bere 
premietara hobekien egokitzen den herrialdea aukeratzen du. Gizarte hartzailearen protagonismoak 
indargabetu egiten ditu eguneroko praktikan hainbat arrazoi direla-eta erakundeen eta politikaren 
bidez ezartzen diren iragazkiak. Ahotik belarrirako bidearen bidez konpontzen dira ziur asko 
immigrazio-politiken gabeziak eta oztopoak. Hainbat arlotako eragileek esan dutenez, 
atzerritartasun-politika da de facto oztopatzen duena zentzuzko immigrazio- eta integrazio-politika 
egitea. Gizarteak gabezia hori betetzen du, hain zuzen ere. Gero ikusiko dugun moduan, aukeratzeak 
baztertzea dakar; izan ere, Latinoamerikako emakumeak (edo Europaren erdialdeko emakumeak) 
aukeratzeak aldi berean mezu jakin bat igortzen du; alegia, laneratzea eta gizarteratzea 
zaila/ezinezkoa dela jatorriz Afrikakoak diren emakumeentzat. Emakume horien artean, bereizketa 
bat egin dezakegu: batetik, Magrebeko emakumeak daude: haien immigrazioak lotura estua du 
familiarekin eta mendekotasunarekin; eta bestetik, Saharaz hegoaldeko herrialdeetako emakumeak: 
haien immigrazioak ez du hain lotura estua familiarekin. EAEra iritsi diren atzerriko etorkin guztien % 
7,5 da Afrikako emakumea. Baliteke ehuneko txiki hori Afrikako etorkinen artean gizon gehiago 
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egotearen eta emakumeek laneratzeko zailtasunak izatearen ondorioa izatea, edo alderantziz. Zaila 
da kausa eta efektua zein diren argitzea. 
 

3. taula. Jatorrizko herrialdean eskuratutako lan-kontratu batek bultzatuta immigratu duten 
pertsonen kopurua 

Contrato Total Contrato Total Contrato Total

UE Occidental 33,2 100 7,0 100,0 21,5 100
Rumanía y otros UE Oriental 11,1 100 0,4 100,0 5,3 100
Magreb 17,3 100 3,9 100,0 11,9 100
Argentina, Chile, Uruguay 11,2 100 3,1 100,0 6,7 100
Colombia, Ecuador, Perú 27,0 100 15,9 100,0 20,4 100
Bolivia 0,5 100 2,6 100,0 1,7 100
Paraguay 6,5 100 9,8 100,0 8,5 100
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 10,4 100 9,2 100,0 9,6 100
Resto América Latina 26,5 100 2,6 100,0 10,7 100
China 38,5 100 34,9 100,0 36,9 100
Senegal 16,4 100 17,6 100,0 16,6 100
Resto de África 7,8 100 0,0 100,0 4,2 100
Resto del Mundo 20,0 100 22,3 100,0 21,1 100

Población Extranjera 19,1 100 8,6 100,0 13,5 100

Varones Mujeres Total

 
Iturria: EIN eta egileek egina 
 
Erregulazio sozial hori agerian gelditzen da, noiz eta EAEra kontratu bidez etorri diren etorkinen 
sexuari eta jatorriari dagozkien ehunekoak aztertzen ditugunean (ikus 3. taula). Hona hemen 
gizartean zabalduta dagoen betiko leloa: immigrazioa onargarria izateko eta ziurgabetasuna kentzeko 
lagungarria da jatorrizko herrialdean lotutako kontratu baten bidez bideratzea edo herrialde 
hartzaileko lan-eskaintza finko batek bultzatzea. Hori gorabehera, datuen arabera, atzerritarren % 
13,5 soilik jarri da bizitzen EAEn kontratu bat dela bide. Emakumeei dagokienez, lan-kontratuaren 
bideek are pisu gutxiago dute; emakumeen % 8,6k soilik jo du bide horretara. Dena den, Txinako 
emakumeen artean lan-kontratuaren bidea aipatzekoa da; izan ere, herenak jo du bide horretara. 
Txinako emakumeen ondoren, Senegaleko emakumeek (% 17,6) eta Kolonbiakoek (% 15,9) hartu 
dute bide hori. Boliviako, Brasileko, Errumaniako eta Saharaz hegoaldeko Afrikako oso emakume 
gutxik jo dute bide horretara. 
 
Horren ondorioz, legez kanpoko bideetatik (esate baterako, turista-bisa) sartzen dira gehienak EAEra 
(ikus 4. taula). Aipatzekoa da familia-berrelkarteratzearen bidez sartu dela lau pertsonatik bat; hots, 
% 26; emakumeen kasuan, % 31,9. Emakume gehienek turista-bisa erabiltzen dute sartzeko. Familia-
berrelkarteratzeei dagokienez, usteak gorabehera, badirudi gizon baino emakume gehiago sartzen 
direla EAEn bide horretatik. Magrebeko, Senegaleko, Saharaz hegoaldeko gainerako herrialdeetako 
eta Txinako emakume asko sartzen dira EAEn familiarekin berriz biltzeko. Horiek horrela, azken 
herrialde igorleei dagokienez, aipatzekoa da zer-nolako garrantzia duten emakumeek familiaren 
migrazio-proiektuaren buru gisa. Boliviako emakumeen % 7,6k eta Paraguaiko emakumeen % 4,3k 
soilik erabili du berrelkarteratzearen bidea EAEn bizitzen jartzeko. Aldiz, Boliviako gizon etorkinen % 
20,2k eta Paraguaiko gizonen % 9,4k jo du bide horretara. Emakumeen aldeko asimetria hori bistakoa 
da, hein txikiagoan bada ere, Latinoamerikako beste herrialde batzuetako emakume etorkinen 
kasuan ere; ez, ordea, Kolonbiako emakume etorkinen kasuan, nahiz eta Kolonbiako immigrazioa izan 
finkatuena eta aspaldikoena.  
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4. taula. Nola sartzen diren atzerriko emakume etorkinak EAEra, jatorri-eremuaren arabera 
 

Contrato Turista Irregular Reagrup.

Expul/ 

Depor Estudian

Religiosos/a

s Total

UE Occidental 7,0 55,5 1,6 33,4 2,4 100

Rumanía y otros UE Oriental 0,4 74,8 0,4 22,8 1,5 100

Magreb 3,9 24,6 1,9 68,8 0,9 100

Argentina, Chile, Uruguay 3,1 69,4 26,6 0,9 100

Colombia, Ecuador, Perú 15,9 50,9 2,3 30,7 0,1 0,0 100

Bolivia 2,6 87,4 2,4 7,6 100

Paraguay 9,8 80,6 3,9 4,3 1,1 0,4 100

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 9,2 60,9 1,6 27,4 0,8 0,1 100

Resto América Latina 2,6 56,2 41,1 100

China 34,9 24,0 41,1 100

Senegal 17,6 23,5 58,9 100

Resto de África 31,4 20,2 40,3 3,3 4,9 100

Resto del Mundo 22,3 45,0 26,8 4,6 0,9 0,3 100

Población Femenina Extranjera 8,6 55,9 2,3 31,9 0,5 0,8 0,0 100  
Iturria: EIN eta egileek egina 
 
Eskualde-banaketari dagokionez, atzerritar gehienak Bilbo Handian (% 37,6), Arabako lautadan (% 
17,6) eta Donostian (% 13,8) daude (ikus 5. taula). Hiriburu-eskualde horietan, gizon (% 67,9) baino 
emakume gehixeago (% 70,3) daude. Donostiako, Plentzia-Mungiako eta Bilbo Handiko eskualdeetan 
daude emakume gehien, eta Markina-Ondarroako eta Arabako Lautadako eskualdeetan, gutxien. 
 

5. taula. EAEn bizi diren atzerriko etorkinen eskualdekako banaketa 

 Biztanleria, sexuaren arabera Sexu-banaketa Osaera, sexuaren arabera 
Atzerriko biztanleen 

banaketa, guztira 

 G E Guztira G E Guztira G E Guztira G E Guztira 

Kantauri arabarra 867 776 1.643 1,2 1,2 1,2 52,8 47,2 100 0,6 0,6 1,2 
Gorbeia inguruak  252 215 467 0,4 0,3 0,3 54,0 46,0 100 0,2 0,2 0,3 
Arabako lautada 13.681 10.895 24.576 19,0 16,1 17,6 55,7 44,3 100 9,8 7,8 17,6 
Arabako mendialdea 87 98 185 0,1 0,1 0,1 47,0 53,0 100 0,1 0,1 0,1 
Errioxa arabarra 525 446 971 0,7 0,7 0,7 54,1 45,9 100 0,4 0,3 0,7 
Arabako ibarrak 204 164 368 0,3 0,2 0,3 55,4 44,6 100 0,1 0,1 0,3 
Donostialdea 9.243 9.962 19.205 12,9 14,8 13,8 48,1 51,9 100 6,6 7,1 13,8 
Goierri 2.858 2.090 4.948 4,0 3,1 3,6 57,8 42,2 100 2,1 1,5 3,6 
Tolosaldea 1.233 1.059 2.292 1,7 1,6 1,6 53,8 46,2 100 0,9 0,8 1,6 
Urola-kostaldea 2.289 1.961 4.250 3,2 2,9 3,0 53,9 46,1 100 1,6 1,4 3,0 
Deba garaia 1.508 1.348 2.856 2,1 2,0 2,0 52,8 47,2 100 1,1 1,0 2,0 
Bidasoa beherea 2.986 2.862 5.848 4,2 4,2 4,2 51,1 48,9 100 2,1 2,1 4,2 
Deba beherea 1.599 1.451 3.050 2,2 2,2 2,2 52,4 47,6 100 1,1 1,0 2,2 
Arratia-Nerbioi 655 638 1.293 0,9 0,9 0,9 50,7 49,3 100 0,5 0,5 0,9 
Durangaldea 3.165 2.635 5.800 4,4 3,9 4,2 54,6 45,4 100 2,3 1,9 4,2 
Enkartazioak 863 786 1.649 1,2 1,2 1,2 52,3 47,7 100 0,6 0,6 1,2 
Gernika-Bermeo 1.466 1.399 2.865 2,0 2,1 2,1 51,2 48,8 100 1,1 1,0 2,1 
Bilbo Handia 25.906 26.521 52.427 36,0 39,3 37,6 49,4 50,6 100 18,6 19,0 37,6 
Markina-Ondarroa 1.130 674 1.804 1,6 1,0 1,3 62,6 37,4 100 0,8 0,5 1,3 
Plentzia-Mungia 1.383 1.489 2.872 1,9 2,2 2,1 48,2 51,8 100 1,0 1,1 2,1 

Guztira 71.900 67.469 139.369 100 100 100 51,6 48,4 100 51,6 48,4 100 

Iturria: EIN eta egileek egina 
 
Adin-banaketari dagokionez, 25 urtetik 44 urtera bitartekoa da atzerritarren adin-tarte nagusia; hots, 
% 50ak baina gehiago du adin-tarte hori. Halaber, kontuan hartzekoak dira aurreko eta geroko adin-
tarteak; hots, 18 urtetik 24 urtera bitarteko adin-tartea (% 15 gutxi gorabehera) eta 45 urtetik 65 
urtera bitartekoa (% 15 gutxi gorabehera). Atzerritar gutxik du 65 urte baino gehiago. Gazteenei 
dagokienez, 15 urtetik beherakoa da atzerritarren % 15 gutxi gorabehera. Ez dago alde nabarmenik 
sexuen artean. 
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3. grafikoa. Atzerriko biztanleriaren adin-egitura, sexuaren arabera 
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Iturria: EIN eta egileek egina 
 
Adin-banaketa hori oso interesgarria da. Aipatzekoa da Magrebeko emakume etorkinen % 71k eta 
Saharaz hegoaldeko gizon etorkinen % 89,9k 16 urtetik 64 urtera bitarteko adina duela; hots, 
lanerako adina. Bestalde, adin-egitura horren bidez, herrialde bakoitzeko etorkinek zer 
mendekotasun-tasa duten jakin dezakegu: Saharaz hegoaldeko etorkinek dute handiena (8,9), eta 
Magrebeko etorkinek, txikiena (2,4).  
 
EAEko atzerritarren batez besteko mendekotasun-tasa 5,1 da gizonen kasuan, eta 4,8 emakumeen 
kasuan (ikus 5. grafikoa). Horrek esan nahi du atzerritarren artean lanerako adina duten bost 
pertsona daudela mendekotasuna duen pertsona bakoitzeko. Latinoamerikako herrialdeei 
dagokienez, mendekotasun-tasa aztertzea interesgarria da: emakumeen kasuan 6,3 da, eta gizonen 
kasuan, 4,1. Hona hemen bertakoen mendekotasun-tasa: bertako gizonezkoen % 2,0 eta 
emakumezkoen % 1,7; guztira, % 1,9. Atzerritarrek beren mendekotasun eza besterendu eta bertako 
biztanleen mendekotasunari aurre egin diezaiokete. Horrek azaltzen du, hein handi batean, zergatik 
dauden atzerritarrak gurean. 
 
 
4. grafikoa. Lanerako adinean dagoen atzerriko biztanleria eta mendekotasun-tasa, jatorri-eremuen 
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Iturria: EIN eta egileek egina 
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3.1. Administrazio-egoera 

 
EAE xede duen immigrazio-prozesua zenbateraino lekukotu eta garatu den jakiteko funtsezkoa da, 
besteak beste, etorkinen administrazio-egoera aztertzea. AEIren arabera, hauek guztietatik, gizonen 
% 92 eta emakumeen % 91,7 arauzko egoeran dago: nazionalizatutako pertsonak, erregulazioaren 
lehenengo fasean daudenak (lehenengo lan- eta egoitza-baimena eta lehenengo berritzea), bigarren 
fasean daudenak (bigarren berritzea eta behin betiko egoitza-baimena) eta egoitza-baimena bai 
baina lan-baimenik ez dutenak.  
 
Irregulartasun-tasa % 7,5 da gizonen kasuan, eta % 7,8, emakumeen kasuan4. Ikusten denez, 
atzerriko immigranteen erregularizazioa oso aurreratuta dago, nahiz eta askok pentsatu, batetik, krisi 
ekonomikoa dela-eta egonkortasunaren aldeko joera horrek atzera egingo zuela eta gerora sortutako 
legez kanpoko egoerak gertatuko zirela, eta bestetik, lanik ez izatearen erruz, etorkinek berriro ekin 
beharko ziotela prozesuari hasiera-hasieratik, nahiz eta haien administrazio-egoera araututa egon. 
Hori, ordea, kasuen % 0,5 besterik ez da, gizonen eta emakumeen artean.  
 
Errepara diezaiogun herritartasunari. Europako etorkinen egoera (bai eta Mendebaldeko Europar 
Batasuneko, Errumaniako eta Ekialdeko Europako etorkinen egoera ere) erabat araututa dago, 
Txinako etorkinen egoera ere bai. Magrebeko, Saharaz hegoaldeko eta Latinoamerikako etorkinen 
kasuan, gizon baino emakume gehiago daude egoera arautuan. Emakumeen eta gizonen arteko 
aldeek eta herrialdeen artekoek zerikusia dute faktore hauekin: noiz iritsi diren, noiz lekukotu diren 
eta zer lan-eremutan sartu diren.  
 

6. taula. Atzerriko biztanleriaren erregularizazio-tasa, jatorriaren arabera 

Residencia 
inicial y 

renovada
2ª renovación y 

permanente

Permiso de 
residencia (no 

de trabajo)
Total 

Regulares Irregular
Irregular 

sobrevenido
Total

N %
UE occidental 0,0 98,7 1,3 100,0 0,0 0,0 100 7.403 5,2
Rumanía y resto Europa 0,0 97,8 1,7 99,5 0,5 0,0 100 9.549 6,6
Magreb 1,5 86,7 9,9 98,2 1,5 0,3 100 9.040 6,3
Subsáhara 6,8 66,1 7,2 80,1 13,5 6,4 100 3.474 2,4
Latinoamérica 11,7 65,4 8,0 85,1 14,5 0,5 100 36.816 25,6
China 5,1 87,4 7,6 100,0 0,0 0,0 100 2.155 1,5
Restos 5,7 65,5 4,0 75,2 24,0 0,7 100 5.134 3,6
Total Mujeres 6,9 76,3 6,4 89,6 9,8 0,6 100 73.571 51,2
Total Varones 7,1 76,7 6,3 90,1 9,3 0,7 100 70.120 48,8
Total pob. Extranjera 7,0 76,4 6,4 89,8 9,5 0,6 100 143.691 100

Permiso de residencia y/o trabajo Irregulares

 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
 
Hori dela eta, datuak zehaztasun handiagoz aztertzeko, zenbait gauza aipatu behar ditugu. Lehenik 
eta behin, erregulartasun-tasei dagokienez, atzerriko gizonen eta emakumeen artean ez dago alde 
nabarmenik. Bigarrenik, egoera guztiz arautua duten etorkinak eta espainiar herritartasuna eskuratu 
dutenak daude hobekien lekukotuta; hala nola, Latinoamerikako herrialde hauetako etorkinak: 
Argentina, Txile, Uruguai, Kolonbia, Ekuador eta Peru; eta Afrikako etorkinak.  
 
Hirugarrenik, herritartasun-tasa baxuena duten herrialdeetako etorkinak lekukotu dira gutxien; esate 
baterako, Boliviakoak (% 10,4) eta Paraguaikoak (% 3,0). Horretaz gainera, ehunekoei erreparatuta, 
nabarmentzekoa da, batetik, herrialde horietako etorkinen ehuneko handi bat egoitza-baimenaren 
lehenengo fasean dagoela, eta bestetik, beste herrialdeetako etorkinek baino bigarren berritze edo 
behin betiko baimen gutxiago dituztela herrialde horietako etorkinek. Guztira, Paraguaiko etorkinen 
erregulartasun-tasa % 62,8 da, eta Boliviako etorkinena, % 87,7; Latinoamerikako gainerako 
herrialdeetako etorkinen erregulartasun-tasa % 78,6 da. Amaitzeko, herrialde hauetako etorkinen 

                                                           
4 Urtero urtarrilaren 1ean erroldan dagoen biztanle kopurua eta aurreko urteko abenduaren 31n egoitza-baimena duten biztanleen 
kopurua alderatzen baditugu, ziur asko, legezko egoeran dauden pertsonen kopurua AEI 2010 inkestan agertzen den kopurua baino 
txikiagoa izango da: biztanleen % 80-85 egongo da legezko egoeran. Edonola ere, kasu gehienetan, igarotako denboraren baitan dago 
legezkotzea. 2009an eta 2010ean aurreko urteetan baino etorkin gutxiago etorri zirenez, ziur asko, legezko egoeran dauden etorkinen 
kopurua ekonomia-krisiaren aurreko urteetan baino gehiago ari da hazten. 
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irregulartasun-tasa batez bestekoa baino handiagoa da: Paraguai (% 37,4), Latinoamerikako herrialde 
igorle berriak eta Latinoamerikako beste herrialde batzuk. Gerora sortutako legez kanpoko egoerak 
batez ere Saharaz hegoaldeko emakume etorkinei eragiten die. 
 
3.2 Ikasketa-maila 

 
Ikasketa-mailari dagokionez, erroldak ez du behar adina informazio ematen, eta horretaz gainera, ez 
dago behar bezala eguneratuta. Edonola ere, egoitza-baimenik ez duten Europar Batasunetik 
kanpoko pertsonek bi urtetik behin berriro erroldatu behar dute, eta horrek egoera hobetu du pixka 
bat. Horiek horrela direla, komeni da AEI 2010 inkestara jotzea.  
 
Inkesta horren datuen arabera (ikus 7. taula), atzerritarren % 37,9k lehen mailako ikasketak egin ditu, 
% 40,4k, bigarren mailako ikasketak edo baliokideak eta % 21,7k hirugarren mailako ikasketak egin 
ditu edo egiten ari da. Errepara diezaiegun 16 urte eta gehiago dituzten atzerritarren ikasketa-mailari 
eta sexuari: emakumeen ikasketa-maila handixeagoa da gizonena baino. Emakumeek gizonek baino 
hirugarren mailako eta bigarren mailako ikasketa gehiago dituzte, eta lehen mailako ikasketa 
gutxiago (hirugarren mailako ikasketen kasuan, gizonek baino hiru puntu gehiago, eta lehen mailako 
ikasketen kasuan, ia lau puntu gutxiago). Atzerritar guztiak kontuan hartzen baditugu, gizonen eta 
emakumeen datuen artean ez dago alde nabarmenik, bai, ordea, datuak herrialdez herrialde 
aztertzen baditugu.  
 

7. taula. Atzerriko biztanleria: sexuaren, ikasketa-mailaren eta jatorri-eremuaren arabera 

Hasta 
primarios

Secundarios 
y FP II

Terciario
s Total

Hasta 
primarios

Secundarios 
y FP II Terciarios Total

Hasta 
primarios

Secundarios y 
FP II Terciarios Total

UE Occidental 42,3 32,1 25,6 100 41,6 19,2 39,2 100 42,0 26,6 31,4 100

Rumanía y otros UE Oriental 37,3 46,3 16,5 100 36,6 39,7 23,7 100 36,9 42,7 20,5 100

Magreb 47,8 37,2 14,9 100 56,2 31,2 12,5 100 51,3 34,7 13,9 100

Argentina, Chile, Uruguay 29,2 41,5 29,3 100 30,1 40,4 29,4 100 29,7 40,9 29,4 100

Colombia, Ecuador, Perú 38,2 44,8 17,0 100 31,9 54,7 13,4 100 34,7 50,3 15,0 100

Bolivia 37,7 49,5 12,9 100 33,6 51,6 14,7 100 35,3 50,8 13,9 100

Paraguay 27,3 54,0 18,7 100 26,3 52,1 21,5 100 26,7 52,8 20,5 100

Brasil, Venezuela, R.Dominicana 35,6 51,4 12,9 100 29,7 50,4 20,0 100 31,7 50,7 17,6 100

Resto América Latina 26,7 32,8 40,4 100 20,7 50,3 28,9 100 22,4 45,6 32,1 100

China 46,4 40,2 13,5 100 49,5 45,5 5,1 100 47,9 42,7 9,5 100

Senegal 68,1 19,8 12,1 100 54,9 38,8 6,3 100 66,0 22,7 11,2 100

Resto de África 47,0 31,4 21,6 100 39,7 41,6 18,7 100 43,8 35,9 20,3 100

Resto del Mundo 33,0 27,6 39,4 100 19,7 22,2 58,1 100 26,2 24,9 48,9 100

Total 40,8 39,1 20,1 100 35,2 41,6 23,2 100 37,9 40,4 21,7 100

Varones Mujeres Total

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
 
Mendebaldeko Europar Batasuneko pertsonen artean, emakumeek goi-mailako ikasketa gehiago 
egin dituzte gizonek baino. Hori bera gertatzen da Boliviako eta Paraguaiko etorkinen artean. Aldiz, 
Argentinako, Kolonbiako, Brasilgo, Txinako eta Senegaleko etorkinen artean, gizonek goi-mailako 
ikasketa gehiago egin dituzte emakumeek baino. Bestalde, Mendebaldeko Europako emakume 
etorkin askok dute ikasketa-maila baxuena. Halaber, ikasketa-maila hori duten Senegaleko 
emakumeen kopurua zinez da deigarria (% 54,9); are deigarriagoa da Magrebeko emakumeen kasua; 
izan ere, emakume askok dute ikasketa-maila baxuena (% 56,2).  
 
Kopuruak hain handiak izan ez arren, aipatzekoak dira lehen mailako ikasketak soilik egin dituzten 
Saharaz hegoaldeko emakumeen kopurua (% 41,6) eta Txinako emakumeen kopurua (% 49,5). 
Egoera horri herrialde batzuetako etorkinek (Afrikakoek, esate baterako) lan-merkatuan sartzeko 
dituzten zailtasun objektiboak gehitzen badizkiogu, zaurgarritasun- eta bazterkeria-egoera pairatzeko 
arriskuan egon daitezkeen taldeak ikusiko ditugu. Horren kontrara, Txinako emakume etorkinek, 
gizartearekin, familiarekin eta sorlekuarekin lotutako sareak direla eta, ez dute halako arriskurik; izan 
ere, komunitate-sareek ematen duten lan-segurtasunak eta bizi segurtasunak indargabetu egiten 
dute gizarte-bazterkeria objektiboa. Beste kontu bat da zer kontrol sozial dakarren berekin 
segurtasun horrek. 
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Oro har, Europako, Argentinako eta Latinoamerikako herrialde igorle berrietako (Paraguaiko eta 
Boliviako) emakume etorkinek dute ikasketa-maila handiena. 
 
3.3 Lan-egoera 

 
Orain artekoak laneratzeari buruzko datuekin osatuko ditugu. Horretarako, emakume etorkinen 
jarduera- eta lan-egoerari buruzko datu batzuk erabiliko ditugu. 8. taulan, atzerritarren lan-egoera 
jaso dugu, sexuaren arabera banatuta. Taula lan-tasa altuenetik baxuenera dago antolatuta, eta ikus 
dezakegunez, hainbat eredu daude.  
 
Lehenik eta behin, berriki lekukotu diren emakume etorkinen eredua: Paraguaiko, Txinako eta 
gainerako Latinoamerikako herrialdeetako (esate baterako, Nikaraguako) emakume etorkinena, hain 
zuzen ere. Eredu horretan, immigrazioa hertsiki lotuta dago helburu honekin: emakumeak lan arloan 
sartzea. Paraguaiko emakumeen % 67,9, Txinako emakumeen % 55,9 eta Latinoamerikako herrialde 
igorle berrietako emakumeen % 69,9 lanean dago. Horretaz gainera, jatorri bereko gizon etorkinen 
egoerari erreparatzen badiogu, bi gauza ikusiko ditugu: batetik, txinatarren salbuespenezko egoera: 
jatorri horretako etorkinen jarduera- eta lan-tasa altu-altuak, alegia; eta bestetik, Latinoamerikako 
emakumeek EAEko lan-egituran duten eginkizun estrategikoa areagotuko duen immigrazio-eredua. 
Paraguaiko eta Nikaraguako emakume etorkinei dagokienez, gizonen eta emakumeen jarduera-tasen 
arteko aldeak immigrazioa jatorrizko herrialdean bertan espezializatzen dela adierazten du, gizarte 
hartzailearen premien arabera. Bi kasu horietan, emakumeen jarduera-tasa gizonena halako bi da ia. 
 

8. taula. Atzerriko etorkinen lan-egoera, jatorriaren eta sexuaren arabera  

Ocupado/a
Potencial 
parado/a Inactivo/a

Total
Ocupado/a

Potencial 
parado/a Inactivo/a Total Ocupado/a

Potencial 
parado/a Inactivo/a Total

UE Occidental 57,6 25,1 17,3 100 31,3 17,8 50,9 100 46,4 22,0 31,6 100
Rumanía y otros UE Oriental 52,4 22,8 24,8 100 40,4 18,0 41,6 100 45,9 20,2 33,9 100
Magreb 29,5 35,8 34,7 100 13,3 14,9 71,9 100 22,8 27,1 50,1 100
Argentina, Chile, Uruguay 43,7 17,5 38,8 100 51,0 3,9 45,1 100 47,5 10,4 42,1 100
Colombia, Ecuador, Perú 47,7 20,3 32,0 100 51,7 10,9 37,3 100 49,9 15,1 35,0 100
Bolivia 40,1 22,0 37,9 100 54,3 12,7 33,0 100 48,4 16,5 35,0 100
Paraguay 45,5 25,1 29,4 100 67,9 12,7 19,3 100 59,1 17,6 23,3 100
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 32,0 19,2 48,7 100 42,3 23,9 33,8 100 38,6 22,2 39,3 100
Resto América Latina 43,1 42,0 14,9 100 69,9 8,8 21,3 100 62,7 17,8 19,5 100
China 66,3 5,0 28,7 100 55,9 2,1 42,0 100 61,4 3,6 34,9 100
Senegal 39,0 41,7 19,3 100 27,1 27,9 44,9 100 36,8 39,1 24,1 100
Resto de África 26,5 33,4 40,1 100 13,0 42,7 44,3 100 20,9 37,3 41,8 100
Resto del Mundo 43,0 25,2 31,9 100 39,2 12,2 48,6 100 41,1 18,9 40,0 100
Total 43,3 26,2 30,5 100 42,4 15,2 42,4 100 42,9 20,6 36,6 100

Varones Mujeres Población extranjera

 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
 
Bigarrenik, EAEra urte batzuk lehenago etorri ziren herrialdeetako etorkinen eredua; Boliviako, 
Argentinako eta Kolonbiako etorkinena, hain zuzen. Kasu horietan, emakumeen jarduera-tasa 
handiagoa da gizonena baino. Hala gertatzen da Boliviako eta Argentinako etorkinen artean; ez, 
ordea Kolonbiako etorkinen artean. Kolonbiako etorkinen kasua oso adierazgarria da; izan ere, 
lehenengo immigrazioa aipagarria da etorkin kopuruari eta EAEra iritsi zireneko datari dagokionez.  
 
Hori bera esan dezakegu Ekuadorreko eta Peruko etorkinei buruz. Kolonbiako etorkinei dagokienez, 
gizonen jarduera-tasa emakumeena baino altuxeagoa da, eta jarduera ezaren tasa baxuxeagoa. 
Kolonbiako etorkinek jardueraren arloan dinamika jakin bat ezarri zuten, eta baliteke 
Latinoamerikako herrialdeetatik gerora etorritako etorkinek dinamika horri eutsi izana. Kolonbiako 
etorkinen immigrazioa adierazgarria izan zen: lekukotu eta berrelkarteratze- eta ugaltze-prozesu 
nabarmenak sortu zituen. Horren ondorioz, gero eta pertsona gehiago daude ez aktibo, lana dutenen 
kalterako. Ziur asko, zenbat eta hobea izan administrazio-, ekonomia- eta bizitza-egoera, hainbat eta 
handiagoa da etorkin-taldearen jarduera ezaren tasa. Horregatik, gerta daiteke beste herrialde 
batzuetako etorkinak, lekukotu ahala, Kolonbiako etorkinek irekitako bideetatik igarotzea.  
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Hirugarrenik, hiru eredu ditugu: bat, lanari dagokionez tradizional samarrak diren immigrazio-
ereduak; bi, batez ere gizonezko emigranteak dituzten herrialdeen egoerak; eta hiru, kulturaren 
araberako eredu. Europako immigrazioek lehenengo ereduari jarraitzen diote. Afrikako 
immigrazioek, berriz, bigarren ereduari. Lehenengo ereduan, gizonen jarduera-tasa handiagoa da 
emakumeena baino, eta emakumeen jarduerarik ezaren tasa handiagoa gizonena baino. Bigarren 
ereduan, oro har, langabezia-tasa handiagoa da jarduera-tasa edo jarduerarik ezaren tasa baino. 
Esate baterako, Magrebeko emakumeek dute jarduerarik ezaren tasa handiena (% 71,9). Horrek 
azaltzen du laneratzeko dituzten zailtasunak. Dena den, Magrebeko emakumeen kasuan, familia-
egitura tradizionalak eragin handia du. 
 
Jarduera-sektoreei dagokienez (ikus 9. taula), lanean dauden etorkin gehienek zerbitzuen sektorean 
egiten dute lan (% 73,7); hurrena, eraikuntzaren sektorean (% 14,7); gero, industriaren sektorean (% 
8,9); eta azkenik, nekazaritzan (% 2,7). Horiek horrela, lehenik eta behin, argi dago alde handia 
dagoela sexuen artean. Zerbitzuen sektorean emakume etorkinen % 97,2k egiten du lan eta gizon 
etorkinen % 49,6k.  
 
Emakume etorkinek batez ere sektore horretan egiten dutenez lan, gainerako sektoreek ez dute 
hainbesteko pisurik. Bada salbuespenik, noski, baina lanean ari diren emakume etorkin ia guztiek, 
edozein herrialdetakoak direla ere, sektore horretan egiten dute lan. Senegaleko emakume etorkinak 
dira salbuespen: zerbitzuen sektorean ez ezik, industriaren sektorearen ere lan egiten dute, bai eta 
nekazaritzaren sektorean ere, hein txikiagoan bada ere. Gaingiroki ikusita, herrialde guztietako 
hamar etorkinetik bederatzik zerbitzuen sektorean egiten dute lan. Dena den, gauza jakina da 
jarduera-sektore hori oso zabala dela. 
 

9. taula. Atzerriko etorkinen jarduera-sektorea, sexuaren arabera  

Agricultura Industria Construc. Servicios Total Agricultura Industria Construc. Servicios Total Agricultura Industria Construc. Servicios Total
UE Occidental 3,9 16,2 34,0 45,9 100 100,0 100 2,8 11,6 24,2 61,5 100
Rumanía y otros UE Oriental 7,8 18,8 45,1 28,3 100 1,3 1,0 97,7 100 4,1 10,4 23,9 61,6 100
Magreb 8,9 25,0 24,8 41,3 100 2,9 97,1 100 6,7 19,7 18,8 54,8 100
Argentina, Chile, Uruguay 7,0 15,3 77,7 100 10,6 89,4 100 9,0 6,7 84,3 100
Colombia, Ecuador, Perú 4,1 11,0 36,9 48,0 100 1,9 98,1 100 1,7 5,7 15,6 76,9 100
Bolivia 4,2 16,1 35,5 44,2 100 100,0 100 1,4 5,5 12,1 81,0 100
Paraguay 3,4 43,9 52,7 100 1,9 98,1 100 1,0 14,7 84,3 100
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 5,2 27,7 67,1 100 3,4 0,7 95,9 100 3,9 8,9 87,2 100
Resto América Latina 10,4 25,8 63,8 100 7,0 93,0 100 7,6 4,8 87,6 100
China 1,4 98,6 100 100,0 100 0,8 99,2 100
Senegal 26,0 30,4 13,3 30,4 100 7,4 43,8 48,8 100 23,4 32,2 11,4 32,9 100
Resto de África 14,6 43,7 4,3 37,3 100 100,0 100 10,9 32,5 3,2 53,5 100
Resto del Mundo 3,7 8,2 17,4 70,6 100 100,0 100 2,0 4,4 9,4 84,2 100
Población Extranjera 5,5 15,5 29,4 49,6 100 0,0 2,4 0,3 97,2 100 2,7 8,9 14,7 73,7 100

TotalVarones Mujeres

 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
 
Errepara diezaiogun lanean ari diren atzerriko etorkinen lan edo jarduera motari (ikus 10. taula). 
Gehienak (% 52) lan kualifikatuetan edo erdi kualifikatuetan aritzen dira, eta % 34,2 ez-
kualifikatuetan. Beste muturrean, % 13,8 da zuzendaria, teknikaria edo administraria. Etorkinek, oro 
har, lan kualifikatu gutxi samar dituzte, eta emakumeek, are gutxiago; izan ere, gizonek baino 
zuzendaritza-postu gutxiago betetzen dituzte (% 11,9), batez bestekoa baino lan kualifikatu gutxiago 
dute (% 43) eta lan ez-kualifikatu gehiago (% 45).  
 
Horretaz gainera, Mendebaleko Europako, Txinako, Argentinako eta Latinoamerikako gainerako 
herrialdeetako etorkinek ez bezala, gainerako herrialdeetako etorkinek kualifikazio txikia dute. 
Nabarmena da, halaber, Latinoamerikako herrialdeetako zenbat emakume etorkinek dituzten erdi 
kualifikatutako edo ez-kualifikatutako lanak (Argentinako, Txileko eta Uruguaiko emakume etorkinak 
salbu). Azken herrialde igorleei dagokienez ―hots, Bolivia eta Paraguai―, % 64,5 eta % 71,5 da 
hurrenez hurren kualifikaziorik ez duten emakume etorkinen ehunekoa. 
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10. taula. Lanean ari diren atzerriko etorkinak, lanbidearen/jardueraren, jatorriaren eta sexuaren 
arabera 

Directivos, 
técnicos o 
empleados Cualifi. No Cualif Total

Directivos, 
técnicos o 
empleados Cualifi. No cualif Total

Directivos, 
técnicos o 
empleados Cualifi. No Cualif Total

UE Occidental 37,3 47,5 15,2 100 48,6 21,7 29,7 100 40,5 40,1 19,4 100
Rumanía y otros UE Oriental 3,3 73,5 23,3 100 12,7 42,8 44,5 100 7,8 58,8 33,4 100
Magreb 9,6 64,1 26,3 100 4,0 68,9 27,1 100 8,2 65,3 26,5 100
Argentina, Chile, Uruguay 9,5 74,0 16,4 100 21,4 49,9 28,7 100 16,2 60,5 23,3 100
Colombia, Ecuador, Perú 7,0 64,9 28,1 100 4,4 47,6 47,9 100 5,5 54,9 39,5 100
Bolivia 3,1 69,4 27,5 100 5,0 30,6 64,5 100 4,3 43,8 51,9 100
Paraguay 1,0 63,6 35,4 100 1,9 26,7 71,5 100 1,6 37,9 60,5 100
Brasil, Venezuela, R.Dominicana 10,6 72,3 17,1 100 7,6 44,3 48,1 100 8,5 52,9 38,6 100
Resto América Latina 10,4 49,3 40,4 100 13,3 47,4 39,3 100 12,7 47,8 39,5 100
China 33,2 64,6 2,2 100 32,3 67,7 0,0 100 32,8 65,9 1,2 100
Senegal 3,7 44,6 51,7 100 0,0 34,0 66,0 100 3,2 43,1 53,7 100
Resto de África 4,1 62,9 33,0 100 0,0 100,0 0,0 100 3,0 72,5 24,5 100
Resto del Mundo 36,1 49,8 14,1 100 9,5 41,4 49,1 100 23,8 45,9 30,3 100

Población Extranjera 15,8 61,2 23,0 100 11,9 43,0 45,0 100 13,8 52,0 34,2 100

Varones Mujeres Total

 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
 
Azkenik, errepara diezaiegun EAEko emakume etorkinek ikasketak direla-eta dituzten 
gainkualifikazio-tasei (ikus 11. taula). Hamar etorkinetik zazpik duten lana bat dator jasotako 
prestakuntzarekin, lautik batek prestakuntza baino beheragoko lana du eta gutxi batzuek (% 3,4) 
prestakuntza baino goragoko lana dute. Emakumeek gizonek baino gainkualifikazio handiagoa dute: 
hamarretik hiruk prestakuntza baino beheragoko lana dute. Egoera hori are larriagoa da Errumaniako 
eta oro har Latinoamerikako herrialdeetako etorkinen kasuan.  
 
Afrikako emakume etorkinek (hamarretik zortzik) eta batez ere Txinako emakume etorkinek 
(hamarretik bederatzik baino gehiagok) dute egokitzapen handiena prestakuntzaren eta lanaren 
artean.  
 

11. taula. Lanean ari diren atzerriko etorkinak: lanpostuaren eta prestakuntzaren arteko 
egokitzapena, jatorriaren eta sexuaren arabera 

 Varones Mujeres Total 

  Sí Debajo Encima Total Sí Debajo Encima Total Sí Debajo Encima Total 

UE Occidental 82,0 7,3 10,8 100 64,3 25,2 10,5 100 75,6 13,8 10,7 100 

Rumanía y otros UE Oriental 75,5 20,9 3,6 100 60,1 38,5 1,4 100 67,3 30,2 2,5 100 

Magreb 72,5 20,7 6,7 100 76,4 19,3 4,3 100 73,3 20,4 6,3 100 

Argentina, Chile, Uruguay 39,8 56,0 4,2 100 72,2 26,0 1,8 100 59,5 37,7 2,8 100 

Colombia, Ecuador, Perú 72,6 25,5 1,9 100 67,2 32,4 0,4 100 69,8 29,1 1,1 100 

Bolivia 58,3 41,7 0,0 100 71,1 28,3 0,5 100 66,5 33,2 0,3 100 

Paraguay 66,0 34,0 0,0 100 65,4 34,6 0,0 100 65,6 34,4 0,0 100 
Brasil, Venezuela, 
R.Dominicana 67,2 30,1 2,7 100 57,6 42,4 0,0 100 60,0 39,4 0,7 100 

Resto América Latina 69,5 30,5 0,0 100 47,5 48,5 4,0 100 54,8 42,5 2,7 100 

China 95,6 4,4 0,0 100 92,5 7,5 0,0 100 94,2 5,8 0,0 100 

Senegal 69,7 26,7 3,6 100 68,3 31,7 0,0 100 69,5 27,3 3,2 100 

Resto de África 81,3 18,7 0,0 100 79,6 20,4 0,0 100 80,5 19,5 0,0 100 

Resto del Mundo 81,7 15,7 2,7 100 74,5 25,5 0,0 100 78,1 20,5 1,4 100 

Población Extranjera 74,1 21,7 4,3 100 65,9 32,1 2,0 100 70,0 26,8 3,2 100 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
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Laburpena 

 
Amaitzeko, erroldan zuzenean edo zeharka jaso ohi diren alderdien deskribapen labur hori laburbildu 
nahi dugu, eta horretarako, hausnarketa bat egin nahi dugu EAEn lekukotutako etorkinek, batez ere 
emakumeek, laneratzeko eta gizarteratzeko dituzten aukerei buruz. Hasierako orrialde hauetan ikusi 
dugunez, immigrazio-fluxua uste baino arautuagoa dago gizartean, eta herrialde hartzailearen 
premiak eta herrialde igorlearen eskaintza zehaztasun handiz egokitzen dira. Horrek azaltzen du 
zergatik dagoen euskal gizartea ―inplizituki bada ere― Latinoamerikako etorkinen alde eta zergatik 
diren gero eta gehiago emakumeak herrialde horietatik datozen etorkinak. Hori gorabehera, Afrikako 
emakume etorkinek, hainbat arrazoi direla medio, arrisku handia dute ez aurrera ez atzera gelditzeko 
eta baztertuak izateko. Ondorengo orrialdeetan, gai horri eutsiko diogu, eta datuak aztertuz, EAEko 
emakume etorkinen tipologia zehaztuko dugu. 
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4. Emakume etorkinek EAEko ekonomian duten eragina 

Joaquín Arriola 
 
Eustaten arabera, 1991 eta 2009 artean 155.000 atzerritar etorri ziren EAEra bizitzera; horietatik, 
77.000 emakumeak dira. XXI. mendearen hasieran, etorkin gehiago hasi ziren etortzen atzerritik. 
Joera horrek gora egin zuen 2007ra arte, eta gero, krisialdia dela eta, behera (ikus 5. grafikoa). 
 

5. grafikoa. Atzerritarren kanpo-migrazioen saldo garbia. 
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Iturria: Eustat eta egileek egina 

 
BAIren (Biztanle Aktiboen Inkesta) datuak berriagoak dira (2011ko lehenengo hiruhilekoak). Datu 
horien arabera, EAEn 109.000 atzerritar aktibo daude, eta horietatik, % 55 emakumea da. Emakume 
etorkinen jarduera-tasa gizon etorkinena bezain altua da (16 urtetik gorako etorkin aktiboak kontuan 
hartuta), eta bertako gizonen eta emakumeen jarduera-tasa baino askoz altuagoa (ikus 12. taula). 
 
12. taula. Biztanleria, herritartasunaren arabera, eta lan-egoera. 2011ko 3. hiruhilekoa (milakotan) 

Población

Población > 

16 años Activa Ocupada

Tasa de 

actividad (%)

Tasa de 

empleo (%) 

Tasa de 

ocupación (%)

Tasa de paro 

(%)

Española 2.007 1.717 984 876 57 51 89 11

Extranjera 109 101 77 55 76 55 72 28

Mujeres españolas 1.027 887 453 400 51 45 88 12

Mujeres extranjeras 61 53 40 30 75 55 74 26

Fuente: EPA (INE)

Iturria: BAI (EIN) 
 
Hortaz, ekonomiaren dinamikarekin lotutako fenomeno berri bat dakusagu. Dinamika horrek asko 
aldatu ditu demografiaren eta biztanleriaren ereduak. Emakumeek pisu handia dute eredu horietan.  
 
Ez da erraza emakume etorkinek ekonomian zer eragin izan duten jakitea; izan ere, zaila da datu 
banakatuak lortzea eta kontuan hartu behar da hainbat lotura daudela emakume etorkinen 
ekoizpen-jardueren eta kontsumoaren artean eta gizartean eta eremu pribatuan egiten duten 
lanaren artean.  
 
Migrazio-prozesu berrienek eragina dute soldatapeko biztanleen sektorekako banaketan eta denbora 
kudeatzeko moduan, batez ere arlo hauetan: ahalmen-urritasuna dutenen arreta, kontsumo-
ereduak, garraioa, zerga-sistema (diru-sarrerak eta gastuak), etxebizitza-eskaria eta azpiegiturak 
eraikitzeko plangintzak. Batzuetan, prozesu horiek arlo horietan guztietan eragiten dituzte 
kontraesanak eta anbibalentziak.  
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Lehenik eta behin, atzerriko emakume etorkinek EAEn duten eragin ekonomikoaren faktore nagusiak 
aztertuko ditugu, baina datuak banakatu gabe. Zehazki, gai hauek aztertuko ditugu: 
 

• Zer eragin duten emakume etorkinek demografian. 

• Zer balio erantsi sortzen duten emakume etorkinek. 

• Zer ekarpen egiten dioten biztanleen ongizate orokorrari.  

• Zer eragin duten zerga-sisteman. 

• Zer eragin duten giza kapitalari dagokionez. 
 
4.1. Atzerriko immigrazioa lagungarria da biztanleriaren zahartzea berdintzeko. 

 
XX. mendearen amaieran, 2000. urtean, espainiar herritartasuna zuten 1.962.000 pertsona zeuden 
EAEn. 1.482.000 pertsona lan egiteko adinean zeuden, eta gainerako 498.000 pertsonak gazteegiak 
(291.000) edo zaharregiak (207.000) ziren lan egiteko.  
 
Hamar urte geroago, espainiar herritartasuna duten 1.340.000 pertsona soilik daude lan egiteko 
adinean. 15 urtetik beherako 284.000 mendeko pertsona daude, eta 415.000 adindu, XX. mendearen 
amaieran baino bi aldiz gehiago.  
 

13. taula. EAEko biztanleria, herritartasunaren eta adinaren arabera. Guztizkoak eta ehunekoak 
 Total 0-15 años 16-44 años 45-64 años 65 años y más 

2000 

Española 1.962.008 290.687 958.197 510.796 206.976
Extranjera 21.140 2.426 13.918 3.493 1.303
Total 1.983.148 293.113 972.115 514.289 208.279

2010 

Española 2.038.970 283.572 754.161 586.040 415.197
Extranjera 139.369 21.047 96.430 19.433 2.459
Total 2.178.339 304.619 850.591 605.473 417.656

2000 

Española 98,9 14,7 48,3 25,8 10,4
Extranjera 1,1 0,1 0,7 0,2 0,1
Total 100 14,8 49,0 25,9 10,5

2010 

Española 93,6 13,0 34,6 26,9 19,1
Extranjera 6,4 1,0 4,4 0,9 0,1
Total 100 14,0 39,0 27,8 19,2

Iturria: EIN, udal erroldaren berrikuspena 
 
Besteen mende dauden pertsonen kopuruak gora egin du, eta lan egiteko adinean dauden biztanleen 
kopuruak, berriz, behera. Bilakaera demografiko horrek zaildu egingo zukeen ekonomiaren 
kudeaketa ―inoiz ez bezalako gainbehera soziala eta ekonomikoa ekarriko zukeen―, baldin eta 
euskal gizartean 118.000 atzerritar sartu izan ez balira. Atzerritarren % 83 lan egiteko adinean daude. 
 
Batez ere langile andana horrek dinamizatu du euskal ekonomia azken hamarkadan. Haiei esker 
kudeatu ahal izan dira emakume asko eta asko lan-merkatuan sartzeak eta biztanleriaren zahartzeak 
―oso arazo larriak eragin ditu biztanleriaren zahartzeak― ekarritako egitura-aldaketa handiak.  
 
Emakume etorkinen laguntza ezinbestekoa izan da bi prozesu horiei aurre egiteko.  
 
4.2. Atzerriko emakume etorkinek balio erantsia sortzen dute 

 
EAEn, atzerritarren immigrazioak funtsean lanarekin du zerikusia. Penintsulako beste zonalde 
batzuetan ez bezala, hemen bizi diren atzerritar pasiboen kopurua ez da batere handia. 
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Horrek esan nahi du emakume etorkinek lan egin egiten dutela, legezko ekonomian edo 
klandestinoan, eta, langile diren aldetik, aberastasuna eta errenta sortzen dutela EAEn.  
 
Halaber, zergak ordaintzen dituzte: zerga zuzenak, baldin eta haien lana legezkoa bada; edo 
zeharkako zergak, kontsumo-jardueren bitartez. 
 
AEI 2010 inkestaren datuen arabera, EAEn atzerriko 39.061 emakumek egiten dute lan, eta 14.112 
langabezian daude.  
 
Horrek esan nahi du EAEn bizi diren hamar emakume etorkinetik zazpik lan egiten dutela. Tasa 
horrek emakumeen egoera orokorrarekin kontrastatzen du. BAIk 2001eko lehenengo hiruhilekoan 
konputatzen dituen 1.088.000 emakumetik 700.000 emakumek lan egiteko adina zuten, eta 
horietatik 492.800 emakume soilik zeuden aktibo lan-merkatuan; hau da, EAEn, hamar emakumetik 
lauk soilik egiten du lan, eta hogeitik bat bakarrik ari da lan bila.  
 

6. grafikoa. EAEko emakumeak, lan-egoeraren eta herritartasunaren arabera 
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Iturria: EIN: Biztanleria Aktiboaren Inkesta, 2011ko 3. hiruhilekoa 
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Halaber, kontuan hartu behar dira datu hauek: nahiz eta 24.222 emakumek beren burua “ez-
aktibotzat” jo, 8.969 emakumek diote “ez dutela lan egin nahi” eta 59.253 emakumek diote EAEn lan 
egiten dutela edo noizbait lan egin dutela; hau da, 2010ean langabezian egon zitezkeen edo lanean 
zeuden emakumeen kopurua baino 6.079 emakume gehiagok diote EAEn lan egiten dutela edo 
noizbait lan egin dutela. 
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Atzerriko emakume etorkinak EAEko emakumeen % 6 dira, eta emakume etorkin langileen % 8 
(aktibo, lanean edo langabezian daudela aitortzen duten emakumeak soilik kontuan hartuta). 
 
Atzerriko 52.569 emakumek diru-sarreraren bat jaso zuten; 26.003 emakumek, ordea, ez. Lana da 
diru-iturri nagusia, balioaren eta emakume kopuruaren aldetik. 
 

7. grafikoa. Atzerriko emakumeak eta diru-sarrerak: zenbatek jasotzen dituzten eta zer-nolako 
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Iturria: AEI 2010 

 
14. taula. Diru-sarrerak jasotzen dituzten atzerriko emakumeen kopurua eta diru-sarrera motak 

Sí No Trabajo o rentas Otros

52.569 26.003 37.262 15.307
% sobre total población extranjera 50% 58% 50% 51%

Iturria: AEI 2010 
 
Emakume etorkin langileen erdiek laneko diru-sarrerak jasotzen dituzte, eta herenak diru-sarrerak 
jasotzen ditu langabezian egoteagatik. Diru-sarrerarik jasotzen ez duten etorkinen artean, gizon 
baino emakume gehixeago daude (% 58). Halaber, emakume etorkinak gehiengo dira diru-sarrerak 
bermatzeko errenta, doako pentsioa (DP) (% 64) eta Ahalmen Urrikoak Gizarteratzeko Legean 
ezarritako laguntza (LISMI) (% 80) jasotzen duten pertsonen artean.  
 

 

15. taula. EAEn bizi diren atzerritarren diru-sarrera mota nagusiak 

Mujeres Total Mujeres/total

Trabajo o rentas 37.263 74.872 49,8

Desempleo 3.543 10.824 32,7

Pensión de jubilación, viudedad 1.177 1.822 64,6

Pensión de invalidez 367 942 39,0

PNC, LISMI y similares 324 403 80,4

Pensión de alimentos 204 430 47,4

RGI 9.219 14.354 64,2

Otras ayudas sociales 472 1.196 39,5

Sin ingresos 26.004 44.642 58,3
Total 78.573 149.485 52,6  

Iturria: AEI 2010 
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AEI 2010 inkestaren datuen arabera, 37.262 emakume etorkinen hileko soldataren batura 
33.825.780 euro da, eta urteko soldataren batura, 405.909.359 euro. 
 
Ia 406 milioi euroko lan-errenta horri lanean daudela eta gizarte-segurantzari kotizatzen diotela 
aitortzen duten emakume etorkinen (% 79) gizarte-kotizazioa erantsiz gero, 549,3 milioi euro dira 
guztira: 2010ean EAEko soldatapeko langile guztiek batera eskuratutako ordainsariaren % 1,2, hain 
zuzen ere. Hortaz, esan dezakegu langile etorkinek euskal ekonomian sortzen den errentaren % 1,7 
sortzen dutela gutxienez.5 
 
Espainiako Eskualde Kontabilitatearen arabera, EAEko BPG 66.900 milioi euro izan zen 2010. urtean. 
Horrek esan nahi du emakume etorkin langileek sortzen duten balio ekonomikoa 1.120,7 bat milioi 
euro dela. 
 

16. taula. Atzerriko emakumeen diru-sarrerak, iturriaren eta xedearen arabera  

(€ eta atzerritarren diru-sarreren guztizkoaren %) 

Ingresos anuales

Al presupuesto 

del hogar

A gastos o ahorro 

propio

A la familia de 

origen

Ingresos de trabajo o rentas 405.909.359 332.173.524 32.181.360 38.159.400

Otros ingresos 142.331.771 133.640.148 4.435.740 4.255.872

Total 548.241.131 465.813.672 36.617.100 42.415.272

Ingresos de trabajo o rentas 42,0% 41,0% 40,0% 55,0%

Otros ingresos 52,0% 52,0% 52,0% 54,0%

Total 44,0% 43,0% 41,0% 55,0%

Iturria: AEI 2010 
 
Halaber, AEI 2010 inkestaren datuen arabera, emakume etorkinen soldataz kanpoko diru-sarreren 
batura 11.860.981 euro da; hau da, urtean, 142.331.771 euro. Horrenbestez, EAEko emakume 
etorkinek jasotzen dituzten 4 eurotik 3 laneko diru-sarrerak dira.  
 
Datuek agerian uzten dute, halaber, emakumeek gizonek baino lanaz kanpoko diru-sarreren premia 
handiagoa dutela eta diru-sarreren ehuneko handiago bat erabiltzen dutela sorterriko familiei 
laguntzeko.  
 
4.3. Emakume etorkinek zergak ordaintzen dituzte eta, egiten duten ekarpena kontuan hartuta, 

gizarte-zerbitzu gutxi erabiltzen dituzte. 

 

Emakume etorkin langile gehienek lan-egoera arautua dute. AEI 2010 inkestaren datuek erakusten 
dutenez, 39.062 emakume etorkin daude lanean; horietatik, 30.969 emakumek (% 79) gizarte-
segurantzari kotizatzen diote.  
 
Gutxiago dira laneko diru-sarreraren bat edo errentak jasotzen dituztela aitortzen duten emakumeak 
(37.263), lanean daudela aitortzen duten emakumeak baino. Laneko diru-sarreraren bat edo errentak 
jasotzen dituztela aitortzen dutenen aldean, % 83k kotizatzen du. Azken batez, lanean dauden 
emakumeak edo laneko diru-sarrerak jasotzen dituztela aitortzen duten emakumeak kontuan 
hartzen baditugu, lan egiten duten hamar emakume etorkinetik zortzik lan-jarduera arautuak egiten 
dituztela ondorioztatuko dugu inkesta horretatik.6 

                                                           
5 Espainiako Eskualde Kontabilitateak 2010. urteko BPGaren lehenengo kalkuluak aurkeztu ditu azken edizioan ―2011n izango da 
eskuragarri―, bai eta 2009. urteko soldatapeko langileen ordainsariaren (SLO) kalkuluaren aurrerapen bat ere. 2000. urtetik eta 2009. 
urtera arte SLOk batez beste zer pisu izan duen kalkulatu dugu, 2010. urteko BPGan izan dezakeen pisuaren lehen kalkulua egiteko. Hortaz, 
kalkuluen arabera, 2010. urtean, soldatapeko langileen ordainsaria 32.788.489.143 euro da.  
6 Mikrodatuak xehe-xehe aztertu ez ditugun arren, badirudi AEI 2010en taula orokorretako datuak ez datozela guztiz bat. 39.062 
emakumek diote lanbide bat dutela eta lanean daudela, baina 37.262k soilik diote laneko diru-sarrerak edo errentak dituztela. 3.543k diote 
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17. taula. Atzerriko emakumeen lan-egoera 

Ocupadas 39.062

Cotizan a la Seguridad Social 30.969

No cotizan a la Seguridad Social 8.094

Potencialmente paradas 14.112

Inactivas 24.222

Reciben ingresos de trabajo o rentas 37.263

Reciben ingresos de desempleo 3.543  
Iturria: AEI 2010 

 
Zergei dagokienez, emakume etorkin langileek hiru modutara laguntzen dute gastu publikoa 
finantzatzen:  

� Laneko diru-sarreren eta errenten bidez eskuratutako 406 milioi euroek 143,4 milioi euroko 
gizarte-kotizazioa dakarte.7 

� PFEZari dagokionez, 28,6 bat milioi euro biltzen dira emakume etorkin langileen lan-
errentetatik.8 

� Emakume etorkinek 502 milioi euroko kontsumoa egiten dute. Kalkuluen arabera, beraz, 
BEZaren zerga 45,2 milioi euro izan daiteke9. 

 
Laburbilduz, emakume etorkin langileen ekoizpen- eta kontsumo-jarduera ekonomikoak bide ematen 
du zergatan 217,2 milioi euro baino gehiago biltzeko. 
 
EAEko emakume etorkinen bizkar bildutako zergen gutxi gorabeherako zenbateko hori 1,5 aldiz 
handiagoa da emakume etorkinek lanaz kanpo eskuratzen dituzten diru-sarreren guztizko 
zenbatekoa baino. Lanaz kanpoko diru-sarrerak, batez ere, gizarte-laguntzak eta langabeentzako 
laguntzak dira, eta AEI 2010 inkestaren arabera, 142,3 milioi euro dira. 
 
Bien arteko aldea handia da, eta, beraz, esan dezakegu emakume etorkinak EAEko Ogasunaren 
zergadun garbiak direla. 
 

8. grafikoa. 2010. urtean, atzerriko emakumeek EAEn izan duten eragin ekonomikoa eta 

monetarioa (milioika €) 

                                                                                                                                                                                     
langabetuentzako diru-laguntza jasotzen dutela. Beraz, guztira 40.806 emakume aktibo daude. Bestalde, beren burua ez-aktibotzat jotzen 
duten 1.125 emakumek diote inkesta baino urtebete lehenago 6 hilabetez edo gehiagoz lan egin dutela. 
7 Kalkulu hori egiteko, kontuan hartu dugu, Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko 26/2009 Legearen arabera, kontingentzia komunen 
kotizazioa % 28,30 dela. Ildo beretik, kontratu mugagabearen langabezia-kontingentzia % 7,05 da; lanaldi osoko kontratu mugatuen 
langabezia-kontingentzia, % 8,30, eta lanaldi erdikoena, % 9,3 (lanean igarotako denbora guztia kontuan hartuta); Soldatak Bermatzeko 
Funtsaren kotizazioa, % 0,20; eta lanbide-heziketaren kotizazioa, % 0,70. Zifra horien batura 0,79rekin biderkatu dugu legez kanpoko 
enplegua kanpo uzteko; izan ere, ez du kotizatzen.  
8 Kalkulu hori egiteko, atzerriko emakume langileek 2007. urteko PFEZ aitorpenean aitortutako batez besteko kuota likidoa (10.893 euro) 
biderkatu dugu BPGek 2007. urtetik 2010. urtera izan duen hazkuntza tasarekin eta errentak jasotzen dituzten emakumeen kopuruarekin. 
9 Kalkulu hori egiteko, gastuaren (aurrezkiak barne) herena etxean kontsumitzen dela jo dugu, BEZ tasa oso murriztua duten produktuetan, 
tasa murriztua duten produktuetan eta 2010eko uztailetik indarrean den tasa normala duten produktuetan (produktuen herena): 
0,3x(0,04+0,08+0,18)*(Gastua). 
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Iturriak: AEI 2010 (soldatak), EEK (BPG), Eustat (oinarri likidagarriak PFEZ) eta egileek egina 
 
4.4. Emakume etorkinek biztanleriaren bizi kalitatea hobetzen dute 

 
Atzerriko langileak sektore jakin batzuetan lan egitera etorri dira. Edozein motatako lanetan aritzen 
diren arren, etorkin gehienak lau sektoretan aritzen dira: eraikuntzan, merkataritzan, ostalaritzan eta 
etxeko zerbitzuan. 

 
18. taula. Lanean ari diren atzerritarren kopurua, jarduera-sektorearen arabera 

Hombres % Mujeres %

Agricultura 1.141 3,0 0 0,0

Pesca 679 1,8 12 0,0

I. alimentación 611 1,6 179 0,5

I. papelera 150 0,4 21 0,1

I. petroquímica 114 0,3 0 0,0

I. caucho 382 1,0 31 0,1

I. otros no metálicos 235 0,6 92 0,2

Metalurgia 1.595 4,2 26 0,1

Cons. Maquinaria 1.841 4,9 24 0,1

Mat. Eléctrico 298 0,8 88 0,2

Mat. Transporte 410 1,1 254 0,7

I. manuf. Diversas 1.404 3,7 415 1,1

Pr. energía 116 0,3 0 0,0

Construcción 10.736 28,3 198 0,5

Comercio 4.460 11,8 4.572 11,7

Hostelería 4.364 11,5 8.562 21,9

Transp-comunic. 2.507 6,6 178 0,5

Ins. Financieras 0 0,0 46 0,1

Serv. Empresas 1.962 5,2 3.217 8,2

Admon. Pública 321 0,8 152 0,4

Educación 949 2,5 1.345 3,4

Sanidad-serv. Sociales 946 2,5 3.241 8,3

Otros serv. Comerciales 1.526 4,0 1.185 3,0

Serv. Doméstico 1.193 3,1 15.175 38,8

Org. Extraterritoriales 0 0,0 28 0,1

No precisado 0 0,0 21 0,1

Total 37.940 100 39.062 100  
Iturria: AEI 2010 

 
Eraikuntzaren sektorean, batez ere gizonezkoek egiten dute lan; etxeko zerbitzuan, berriz, 
emakumezkoek. Ostalaritzan eta merkataritzan, gizonezkoak eta emakumezkoak aritzen dira. Hortaz, 
duela gutxitik EAEn bizi dugun egoera ekonomikoarekin lotutako bi lan-nitxotan egiten dute lan 
emakume etorkin gehienek: 
 

• Hamar emakume etorkinetik lauk etxeko zerbitzuan egiten dute lan. 
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Etxeko zerbitzuan gero eta emakume etorkin gehiagok egiten dute lan, eta hori argi eta garbi dago 
lotuta azken hamarkadan, Europar Batasunak ezarritako ildoei jarraiki, emakumeak lan-merkatuan 
sarrarazteko egindako ahaleginarekin. 
 
9. grafikoa. EAE: lanean ari diren emakumeen ehunekoa (16-64 urte) eta etxeko langileak dituzten 
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Iturria: Eustat 

 
Emakume etorkinak familietan sartu dira, sukaldari- edo garbitzaile-lanak egiteko, edo haurrak edo 
mendeko adineko pertsonak zaintzeko. Emakume etorkinek egiten duten soldatapeko etxeko lanari 
esker, euskal emakume askok lan-merkatuan aritzeko astia dute. 

 

• Hamar emakume etorkinetik 3,5ek merkataritzan eta ostalaritzan egiten dute lan. 
 

Sektore horietan aritzen da lan egiten duten bost euskal biztanletik bat, eta lan egiten duten lau 
emakumetik bat. Bi sektore horiek langile asko behar izaten dituzte, eta soldatak baxu samarrak izan 
ohi dira. EAEn langile eskasia zegoenean, etorkin andana handi bati iritsi zen, eta haiei esker ―batez 
ere, emakume etorkinei esker―, sektore horiek zabaldu egin ziren. 
 
Emakume etorkinek sektore horietan egiten duten lanari esker, jardueren zabalkunde-erritmoari 
eutsi ahal izan diogu, eta lehiakortasunak gora egin du; izan ere, langile gehiago daude, eta horrek 
soldataren presioa jaitsi du bi sektore horietan.  
 

10. grafikoa. Atzerriko emakume langileen lanbidea, jarduera-sektorearen arabera 
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4.5. Atzerriko emakume etorkinei esker, giza kapital gehiago dago EAEn 

 

EAEko hiru emakume etorkinetik bik erdi- edo goi-mailako prestakuntza dute: 18.656 emakume 
(emakume guztien % 24) LH 2ren baliokideak diren ikasketak edo maila gorenekoak egiten ari dira 
edo eginda dituzte. 32.349 emakumek (% 41) bigarren mailako ikasketak dituzte, edo LH 1en 
baliokidea den lanbide-prestakuntza.  
 
14.009 emakume etorkinek (% 18) aitortu dute ikasketaren bat egiten ari direla. 
 
Horrenbestez, lan-indar hori prest dago gero eta malguagoa eta balioaniztunagoa den sistema 
ekonomikoan sartzeko. AEI 2010 inkestaren arabera, lan egiten duten 18.421 emakume etorkinek 
aitortu dute une jakin batean EAEko lan-merkatuan lan egin dutela, eta adierazi dute izan dituzten 
lanpostuak beren prestakuntza-mailaren azpitik daudela.  
 
Hau da: EAEn emakume etorkin langileen herena gai da oraingo edo iraganeko lanpostuen bidez 

sortzen dutena baino balio erantsi handiagoa sortzeko. 
 
4.6. Ondorioak  

 
Hein handi batean, lan-jarduerarekin lotutako arrazoiak direla-eta daude etorkinak EAEn. Hamar 
emakume etorkinetik zazpik egiten dute lan. EAEko emakume guztiak kontuan hartuz gero, 
hamarretik lauk baino ez dute lan egiten. 
 
Atzerritik etorritako langile andana handia izan da azken hamarkadan EAEko jarduera ekonomikoa 
dinamizatu duen faktore nagusia. Zehazki, EAEra lanera etorri diren emakume etorkinei esker 
kudeatu ahal izan dira emakume asko eta asko lan-merkatuan sartzeak eta biztanleriaren zahartzeak 
―oso arazo larriak eragin ditu biztanleriaren zahartzeak― ekarritako egitura-aldaketa handiak.  
 
Emakume etorkin langileek EAEn sortzen den aberastasun ekonomikoaren % 1,2 sortzen dute. 
Aberastasun horrek gora egin zuen 2010. urtean, eta lehenengo kalkuluen arabera, 828,2 milioi euro 
izan zen. Zenbateko horretatik, emakume etorkin langileek 205,9 milioi euro jaso zituzten soldaten 
edo errenten bidez. 
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EAEko emakume etorkinek jasotzen dituzten 4 eurotik 3 laneko diru-sarrerak dira. Diru-sarrera horiek 
zerga-ekarpenak dituzte: 2010ean, 105,3 milioi euro bildu ziren gizarte-kotizazioen bidez, eta 28,6 
milioi euro, errentaren gaineko zergaren bidez. 
 
Kalkuluen arabera, emakume etorkinen kontsumo-jarduerek, BEZa dela eta, 2010ean 45,2 milioi 
euroko zerga-sarrerak sortu zituzten, eta haien zerga-ekarpena 224,1 milioi euro izan zen. Lanaz 
kanpoko errenten bidez ―esate baterako, gizarte-laguntzen eta langabeentzako laguntzen bidez― 
142,3 milioi euro eskuratu zituzten 2010ean. Hortaz, zerga-ekarpena askoz handiagoa da lanaz 
kanpoko diru-sarreren zenbatekoa baino. 
 
Emakume etorkin langileek batez ere etxeko zerbitzuan, merkataritzan eta ostalaritzan egiten dute 
lan. Haien lanak EAEko emakumeen laneratzea erraztu du. 1998an EAEko emakumeen % 38,7k egiten 
zuen lan; 2010ean, berriz, % 58,7k. Horretaz gainera, haiei esker, langile asko behar dituzten 
zerbitzuen hazkundeari eta lehiakortasunari eutsi ahal izan diogu. 
 
EAEko hiru emakume etorkinetik bik erdi- edo goi-mailako prestakuntza dute, eta EAEn emakume 
etorkin langileen herena gai da oraingo edo iraganeko lanpostuen bidez sortzen dutena baino balio 
erantsi handiagoa sortzeko. 
 

Atzerritik etorritako langile andana handia izan da azken hamarkadan EAEko jarduera ekonomikoa 
dinamizatu duen faktore nagusia. Zehazki, EAEra lanera etorri diren emakume etorkinei esker 
kudeatu ahal izan dira emakume asko eta asko lan-merkatuan sartzeak eta biztanleriaren zahartzeak 
―oso arazo larriak eragin ditu biztanleriaren zahartzeak― ekarritako egitura-aldaketa handiak. EAEn 
azken hamarkadan gertatutako immigrazio-prozesua ez da Espainian gertatutakoa bezain jendetsua. 
Edonola ere, Espainiara baino etorkin gehiago etortzen dira EAEra lan-jarduerarekin lotutako 
arrazoiak direla-eta.  
 
Emakume etorkin gehienak lanarekin lotutako arrazoiak direla-eta etortzen dira EAEra. Hamar 
emakume etorkinetik zazpik egiten dute lan. EAEko emakume guztiak kontuan hartuz gero, 
hamarretik lauk baino ez dute lan egiten. Emakume etorkin langileek batez ere etxeko zerbitzuan, 
merkataritzan eta ostalaritzan egiten dute lan. Haien lanak EAEko emakumeen laneratzea erraztu du. 
1998an EAEko emakumeen % 38,7k egiten zuen lan; 2010ean, berriz, % 58,7k. Horretaz gainera, haiei 
esker, langile asko behar dituzten zerbitzuen hazkundeari eta lehiakortasunari eutsi ahal izan diogu. 
 
Emakume etorkinek, langileak eta kontsumitzaileak diren aldetik, eragina dute ekonomiaren 
egoeran.  
 
Emakume etorkin langileek EAEn sortzen den aberastasun ekonomikoaren % 1,2 sortzen dute. 
Aberastasun horrek gora egin zuen 2010. urtean, eta lehenengo kalkuluen arabera, 828,2 milioi euro 
izan zen. Zenbateko horretatik, emakume etorkin langileek 205,9 milioi euro jaso zituzten soldaten 
edo errenten bidez. EAEko emakume etorkinek jasotzen dituzten 4 eurotik 3 laneko diru-sarrerak 
dira.  
 
Kalkuluen arabera, emakume etorkinen kontsumo-jarduerek, BEZa dela eta, 2010ean 45,2 milioi 
euroko zerga-sarrerak sortu zituzten. 
 
Emakume etorkinek aberastasuna sortzen dute, eta merkatuaren eskariari erantzuten diote, eta 
horrek guztiak eragina du zergetan, noski. Emakume etorkinen diru-sarrerek sortzen dituzten zerga-
ekarpenei dagokienez, 2010ean, 105,3 milioi euro bildu ziren gizarte-kotizazioen bidez, eta 28,6 
milioi euro, errentaren gaineko zergaren bidez. Kalkuluen arabera, EAEko emakume etorkinen zerga-
ekarpena 224,1 milioi euro izan zen. Lanaz kanpoko errenten bidez ―esate baterako, gizarte-
laguntzen eta langabeentzako laguntzen bidez― 142,3 milioi euro eskuratu zituzten 2010ean. Hortaz, 
zerga-ekarpena askoz handiagoa da lanaz kanpoko diru-sarreren zenbatekoa baino. 
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Hiru emakume etorkinetik bik erdi- edo goi-mailako prestakuntza dute, eta EAEn emakume etorkin 
langileen herena gai da oraingo edo iraganeko lanpostuen bidez sortzen dutena baino balio erantsi 
handiagoa sortzeko. 
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5. EAEko EMAKUME ETORKINAK: LAN ARLOA 
Silvia Carrizo 
 
Mundu osoan, emigranteak gero eta gehiago dira emakumeak. Familiako eginkizunek mugak 
gainditzen dituzte eta nazioz haraindiko familia-harremanak sortzen dira. Horren ondorioz, beste 
ikuspuntu baten arabera antolatu behar dira komunitateetako bizitza eta familiak.  
 
Genero-desberdintasuna dela eta, gizonek eta emakumeek ez dute berdin bizi migrazioaren 
esperientzia. Migratzeko erabakiak, migratzeko erabiltzen diren sareek eta herrialde hartzailean 
laneratzeko prozesuak ez dute eragin bera gizonengan eta emakumeengan. Emakumeen migrazioa 
handitzea estrategia bat da, bai eta erantzun bat ere: familien iraupenerako estrategia bat eta 
informaltasunean oinarritutako ekonomia duten herrialdeek krisialdiari ematen dioten erantzun bat, 
hain zuzen ere. Herrialde horietan, gizonek ez dute beren gain hartzen familiako erantzukizunik, eta 
horren ondorioz, emakume askok bakarrik mantendu behar izaten dute familia. Gizarte hartzailean, 
“agindutako paradisuak” hainbat aurpegi izango ditu, emakumeak zer egoeratan sartzen diren. 
Migrazio-proiektuaren alderdi positiboak dira oinarrizko eskubideak izateko aukera (esate baterako, 
osasun-zerbitzuak), seme-alabentzako hezkuntza eta lan ordaindua izatea, dirua irabaztea eta 
aukeratu ahal izatea. Bestalde, beste gizarte bati aurre egiteak bultzatu egingo ditu emakumeak 
beren identitateari eta estatus sozialari buruz hausnartzera.  
 
Krisiak gertatzen direnean, migrazio-mugimenduek abaila hartzen dute; izan ere, Cristina Reynak 
dionez, "Europako krisi ekonomikoak berariaz eragin die emakumeei. Ekonomia indartsuen luxu bat 
da aniztasuna. Argudio hori dela eta, Europako emakume asko etxera itzuli dira eta bazter utzi 
dituzte etxeko lanetan aritzen ziren emakume etorkinak. Horren ondorioz, emakume etorkinek ez 
dute diru-sarrerarik. Eskariak behera egiten duenez, prezioek ere behera egiten dute, eta horren 
erruz, lan bera soldata txikiagoaren truk egiten da. Batzuek Europako beste herrialde batzuetara 
joatea erabakitzen dute, han egoera hobea delakoan, eta erabaki horrek beste migrazio-prozesu bat 
ekarriko du10. Hori dela bide, emakumeek berriro ekiten diote bidaiari eta berriro bizitzen dute 
prozesu osoa, bai eta prozesu horrek dakartzan galerak eta estutasuna ere. 
 
5.1. EAEko migrazioaren bilakaera. Emakumeen migrazioa: gogoeta orokorrak  
 
XXI. mendearen hasieran EAEn izandako immigrazioa ez da izan Estatuko gainerako autonomia-
erkidegoetakoa bezain jendetsua; ehunekotan emanda, Estatuko batez bestekoa baino aski baxuagoa 
da. Guztira, 179.58211 atzerritar bizi dira EAEn; hau da, EAEko biztanleria osoaren % 8,2. Estatuan, 
aldiz, biztanleria osoaren % 12,2 da atzerritarra. Alde horretatik, zera aipatu behar da: EAEn dauden 
etorkinen ehunekoa Estatuko etorkinen batez besteko ehunekoa baino baxuagoa izan arren, 
migrazio-fluxuak ez dio hazteari utzi azken urtean. Etorkin gehienak Latinoamerikako 
herrialdeetakoak dira; etorkin guztien % 46,9. Talde horretatik, % 29,2 herrialde hauetakoa da: 
Kolonbia, Ekuador, Peru, Bolivia eta Paraguai. % 8 Brasilekoa, Venezuelakoa eta Dominikar 
Errepublikakoa da, eta % 4,5, Argentinakoa, Txilekoa eta Uruguaikoa. Gainerako % 5,2 
Latinoamerikako gainerako herrialde batzuetakoa da. Etorkinen % 22,3 Europar Batasuneko (EB) 
herrialderen batekoa da. % 11,9 Mendebaldeko EBko herrialdeetakoa da, eta % 10,4, Errumaniakoa 
eta Ekialdeko EBko beste herrialde batzuetakoa. Bestalde, etorkinen % 21,7 Afrikakoa da. Aipagarria 
da % 15,2 Magrebeko herrialdeetakoa dela. % 1,8 Senegalekoa da, eta % 4,7, Afrikako gainerako 
herrialdeetakoa12. 
 

Sexu-banaketari dagokionez, gizonezkoen kopurua eta emakumezkoena antzekoak dira. Dena den, 
gutxigatik bada ere, emakumeak gehiengo dira: aipatutako inkestaren arabera, % 51,6. 
Latinoamerikako etorkinen artean dira emakumeak gehiengo, hain zuen ere. Gainerako 

                                                           
10 Feminización de las migraciones. Cristina Reyna (2010) 
11 Eusko Jaurlaritzako Gizarte Gaietako Sailak egindako AEI 2010 inkestaren datuen arabera. 
12 Euskal gizartean bizi diren atzerriko emakume etorkinei buruzko azterlan-proiektua. Xabier Aierdi eta José A. Oleaga (2011ko uztaila) 
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herrialdeetako etorkinen artean, % 55 baino gehiago da gizonezkoa. EAEko etorkinak, Estatuko 
gainerako etorkinak bezala, gazteak dira: % 47k 25 urtetik 44 urtera bitarteko adina du; % 34 25 
urtetik beherakoa da. Adinak ezaugarri nabarmen bat jartzen du agerian: etorkinak langile-klasekoak 
dira, eta bizitzako garai emankorrean daude. Gizarte hartzaileek, ordea, askotan ez dute hori balio 
nabarmen eta positibotzat aintzatesten, balioesten eta onartzen.  
 
Etorkinen ezaugarri batzuei buruzko zertzelada batzuk eman ondoren, emakume etorkinengan 
jarriko dugu arreta. Bat nator Sara Cuentas ikerlariaren definizioarekin: “emakumeen migrazioaren 
ezaugarri bereizgarrietako bat da munduko ekonomiaren esparruan etengabe erreproduzitzen eta 
erabiltzen diren genero-desberdintasunetan oinarritzen dela. Emakume etorkin langile gehienek 
"emakumeen lanak" egiten dituzte; hau da, haurtzainak, etxeko langileak edo sexu-langileak dira. 
Lan-nitxo desatseginenak dituzte, ordainsariari, lege-babesari, gizarte-aintzatespenari eta lan-
baldintzei dagokienez. Hala, generoa da herrialde hartzaileetan lan-merkatua antolatzen duen 
printzipioa; indarrean diren genero-ereduak, emakumeak baztertzen dituztenak, erreproduzitu eta 
indartu egiten dira. Dena den, kontua ez da lan horiek emakumeek egitea soilik, baizik eta klase, 
jatorri edo/eta herritartasun jakin bateko emakumeek egitea. Hala, genero-desberdintasunari beste 
zapalkuntza mota batzuk gehitzen zaizkio, errazagoa izan dadin emakume etorkinak ekonomikoki 
esplotatzea eta mirabe (etxeko langile) izatera eta gizarteak mespretxatzen dituen lanak (sexu-
langileak) egitera behartzea”. 
 
“Emakumea izatea, etorkina izatea, nortasun etniko jakin bat izatea eta etxeko langilea izatea: lau 
bereizkeria mota horiei egin behar diete aurre, hain zuzen ere, Espainiara aukera bila datozen 
emakume gehienek. Emakume izateak ia esklusiboki mugatzen ditu etxeko langile izatera eta 
pertsonak zaintzera” 13.  
 

Emakume etorkinek gizarte hartzaileetan aurkitzen duten predeterminismo sozialari, hots, haien 
gaitasun profesionalak, ikasketak eta trebetasunak ukatzen dituen predeterminismo sozialari, 
atzerritartasun-legeen murrizketak eta ekitate eza gehitu behar zaizkio. Horrek are gehiago zailtzen 
du, oro har, etorkinen eta, batez ere, emakumeen garapen pertsonala, laneko garapena eta parte-
hartzea. Estatuak garatutako immigrazio-politikek erraztu egin die enplegu-emaileei langile etorkinak 
esplotatzea eta abusatzea. Hala, milaka eta milaka emakume behartzen dituzte irregulartasuna, 
prekarietatea eta ikusezintasuna pairatzera. Gaur egun, 14.632 pertsona daude egoera horretan; 
horietatik, erdiak baino gehiago (% 52,6) emakumeak dira. Administrazio-egoerari (arautua/arautu 
gabea) dagokionez, egoitza-egoera arautzeak (besteak beste, lanerako eskubidea izateko), 
herritartzeak edo ikasketak eta lanbideak homologatzeak ez du zuzenean hobetzen enplegu-kalitatea 
eta mota, ez eta egoitza-baimena edo herritartasuna izanda ere. Entzute aitortua duten ikerketen 
arabera, etxeko enplegua da emakume etorkin langileen lan-nitxo nagusia, eta gero, ostalaritza eta 
merkataritza-zerbitzuak. 
 
5.2. Emakume etorkin langileen lan-baldintzak  

 
Emakume etorkin langileek azken hamarkadan zer-nolako lan-baldintzak izan dituzten aztertzeko, 
beharrezkoa da 2008. urteko eta ondorengo urteetako ekonomiaren testuinguruari erreparatzea; 
izan ere, garai hartan jo zuen munduko krisiak Europako ekonomia. Halaber, ezin dugu ahaztu 
Espainiako ekonomian, bai eta gainerako herrialdeetako ekonomietan ere, langabe kopuruak gora 
egin zuela izugarri, ekonomia-sektore batzuk guztiz hondoratu zirela, milaka enpresek porrot egin 
zutela eta gobernuek kezkatzeko moduko zorrak egin dituztela munduko merkatuen eskariak 
arintzeko. Politika horiek, ekoizpen- eta finantza-oinarria ez ezik, gizarte-ordena ere aldatu zuten 
poliki-poliki, bai eta pertsonen izaera eta jokabidea ere, desberdintasunaren eta langabeziaren 
ondorioz. Ildo horretatik, Vicenç Navarro, Juan Torres López, Alberto Garzón Espinosa eta beste 
ekonomialari batzuek lan-merkatuaren bi ezaugarri aipatu dituzte, espainiar estatuan lanaren 

                                                           
13 Mujeres trasnacionales Actoras del Cambio Social. Sara Cuentas Ramírez eta Patricia Vera. Diáspora Solidaria (2010) 
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kalitatearen berezitasuna zein den azaltzeko, eta hauxe azpimarratu dute: “lan-merkatuan emakume 
gehiago daude. Horren ondorioz, haien jarduera-tasak gora egin du: 1996an % 45,1 zen; 2006an, 
aldiz, % 60,2. Dena den, behar adina berdintasunerako politika eta bazterkeriaren aurkako legezko 
mekanismo abian jarri ez direnez, batez besteko soldatak behera egin du. Halaber, azken urteotan 
etorkin asko sartu dira, eta hori dela eta, soldatak beren horretan gelditu dira, inoiz baino baxuago. 
Horren ondorioz, langileek lanaldi luzeagoak egin behar izan dituzte, nahiz eta hori berez produktiboa 
ez izan. Alde horretatik, 1960an, soldatek (faktoreen kostuari erantsitako) BPGan zuten parte-hartzea 
% 68 izan zen; 1975ean, parte-hartzea azken 35 urteetako handiena izan zen: % 73,63, hain zuzen 
ere; 2008an, berriz, parte-hartzeak behera egin zuen: % 60,21 izan zen. ELGAko gainerako 
herrialdeetan ez bezala, Espainian soldata errealak ez dira hazi azken hamabost urteotan. Soldatek 
pisua galdu dute, eta horren ondorioz, Europaren barruan, generoen arteko desberdintasun 
handiena duten herrialdeetako bat da Espainia” 14. 
 
Egoera horrek eta EAEko lan-merkatuak badute elkarren antzik. Emakume etorkinei eta lan arloari 
buruz hitz egiten hasteko, lehenik eta behin, etxeko zerbitzuaren sektoreari lotuko gatzaizkio, sektore 
horretan aritzen baitira emakume etorkin langileak. Hona hemen emakume etorkinek sektore 
horretan egiten duten lanari buruzko datu adierazgarri batzuk. 2007ko martxoan, EAEko hainbat 
erakundek bat egin eta zera esan zuten: "etxeko barne-langile etorkinek sektoreko lan-baldintza 
okerrenak dituzte: % 79k hamar ordu baino gehiago egiten du lan, eta % 21ak, zortzi ordutik hamar 
ordura artean. 789 € da batez besteko soldata. Askotan, janaria eta lo-tokia ematen zaie, soldatatik 
kenduta. Atseden-egunei eta oporrei dagokienez, % 41ari ez dizkiote oporrak ordaintzen, edo ez du 
oporrik. % 64k ez du atsedenik lanaldien artean, eta bostetik batek ez du egun batez ere atseden 
hartzen"15.  
 
Sektore horretako lan-baldintzek azken urteetan izan duten bilakaerari dagokionez, nabarmentzekoa 
da langile batzuek bertakotzeagatiko lan-baimena eskuratu eta lan-egoera arautu zutela. 2012tik 
aurrera, etxeko langileak gizarte-segurantzaren erregimen orokorrean sartuko dira ―dena den, muga 
batzuk izango dituzte―. Horri esker, lehen zuten erregimen bereziaren lan-baldintzak asko hobetuko 
dira. Hori gorabehera, Etxeko Langileen Bizkaiko Elkarteak (ELE – ATH ) gai horren inguruan urtero 
egiten duen txostenen arabera, etxeko barne-langile etorkinen lan-baldintzak ez dira askorik aldatu: 
oraindik ere esplotatu egiten dituzte. 
 
Etxeko lana baldintza berezi batzuetan egiten denez, zaila da lan-baldintzak eta -kalitatea ebaluatzea. 
Arlo horretan, gidaritzat hartzekoa da ELE – AHT elkarteak egiten duen jarraipen-lana; izan ere, 
egunero-egunero kudeatzen ditu gai horrekin lotutako kasuak. Nahiz eta partziala izan, etxeko 
langileen egoerari buruzko informazioa ematen digu. Elkarte horrek emandako datuak 2010eko 
azarotik 2011ko urrira bitarteko aldiari dagozkio. Kudeatutako 241 kasuetatik, "% 87 etorkina zen, 
eta % 46, barne-langilea. Barne-langile guztiak etorkinak ziren, eta beren eginkizun nagusia 
mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzea zen"16

. 
 
Lanaldiari dagokionez, etxeko langileen erregimenaren arabera, etxeko langileek jarraian 36 orduko 
atsedena izateko eskubidea dute. Gehienek, ordea, ez dute halako atsedenik. % 21ak ez zuen 
atseden-egunik izan. Eguneroko atsedenaldiari dagokionez, % 51ak ez zuen atseden-ordurik izan 
lanaldi osoan. Soldatari dagokionez, inkestaren arabera: langileen “% 50aren soldata (aparteko 
ordainsariak barne) 951 eurotik 1.200 eurora artekoa da, eta % 30aren soldata, 600 eurotik 950 
eurora artekoa”. Inkesta horretan azpimarratzen denez, barne-langileak pertsona adinduak zaintzen 
aritzen dira, etxeko eginbehar guztiak egiten dituzte eta 15 orduko lanaldiak izaten dituzte17.  
 

                                                           
14 Hay alternativa. Vicensc Navarro, Juan Torres López eta Alberto Garzón Espinosa. 
15 Manos que mueven el mundo. Malen Etxea elkartea. Silvia Carrizo (2008) 
16 http://www.ath-ele.com/doc/estadisticas_2011.pdf 
17 Bizkaiko Etxeko Langileen Elkartearen (ATH-ELE) aholkularitza-zerbitzuen 2011ko urriko estatistika. 
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Ikusten dugunez, nahiz eta urteak igaro eta sentsibilizazio-kanpainak egin, lan-baldintzek ez dute 
nabarmen egin onera, etxeko lana ez da lehen baino gehiago aintzatesten eta gizarteak ez ditu 
balioesten emakume etorkin langileak. Estratifikazio etnikoa eta desberdintasunak (generoen 
artekoak, generoaren baitakoak eta klaseen artekoak) dira emakume etorkinentzako lan-
merkatuaren ezaugarriak.  
 
Esparru orokorrean, etxeko zerbitzuaren sektoretik kanpo, emakume etorkinen lan-merkatuaren 
egoera zein den jakiteko, besteak beste, UGT – Huelvak Berdintasunerako eta Gizarte Politikarako 
idazkaria den Francisco Javier Pérez Barbosaren bidez emandako datuak erabil ditzakegu. Francisco 
Javierrek hauxe esan zuen emakume etorkinei buruz: “diskriminazio ekonomiko itzela dago; izan ere, 
bertako emakumeen urteko soldataren batez bestekoa baino % 51,4 gutxiago kobratzen dute. 
Bertako emakumeek batez besteko urteko soldataren % 14,3 gutxiago kobratzen dute” 
(bajomilenguaje.blogspot.com 2010eko uztailaren 17)”. 
 

EAEn, erreferentziatzat darabilgun inkestaren arabera (AEI 2010), lan egiten duten etorkinetatik, 
emakumeen % 37,3k lan-baldintzekin lotutako arazoren bat duela aitortu du: % 31,3k dio 
lanaldiarekin, soldatarekin eta kontratuarekin lotutako arazoak dituela; % 4,3k, baztertu egiten 
dutela etorkina izateagatik; % 4,2k, umiliatua izan dela; % 7,4k, ezin dituela aldi berean seme-alabak 
zaindu; % 7,7k, legez kanpo lan egiten duela, nagusiak hala erabaki duelako; % 6,6k, ez dela asteko 
atsedenaldia betetzen; eta % 10,6k, lan bat baino gehiago dituela. Horretaz gainera, % 20,7k ez dio 
gizarte-segurantzari kotizatzen (gizonen % 8,4k ez dio kotizatzen gizarte-segurantzari). Hitz batez, 
lan-merkatuaren azken kate-maila dira emakume etorkin langileak.  
 
Jarduerari dagokionez, emakume etorkin langileen % 50,5 lanean dago, % 18,2 langabezian dago eta 
% 31,3 ez-aktiboa da. Emakume etorkin langileen lan-merkatua haien jatorriaren arabera aztertzen 
badugu, ikusiko dugu hor ere estratifikazio etnikoa dagoela eta emakumeak diskriminatu egiten 
direla jatorriaren arabera. Lehen esan dugun moduan, emakume etorkin langile gehienek (% 96,5) 
zerbitzuen sektorean egiten dute lan. Senegaleko emakumeen kasua berezia da: hango emakume 
etorkin langileen % 43k industrian egiten du lan. 
 
Latinoamerikako (Argentinako, Txileko, Uruguaiko, Kolonbiako, Peruko, Ekuadorreko, Boliviako eta 
Paraguaiko) emakume etorkinek dute jarduera-tasarik handienetako bat (% 60 eta % 75 artean). 
Berez, Txinako emakume etorkinek dute jarduera-tasa handiena, baina asko ez direnez, ez dute 
Latinoamerikako emakumeek bezainbesteko eragina. Jarduera-tasaren arabera, gero Brasileko 
emakume etorkin langileak daude; ondoren, Venezuelakoak, Dominikar Errepublikakoak, Ekialdeko 
EBkoak (% 47) eta, azkenik, hamar puntu baino beherago, Senegalekoak eta Mendebaldeko EBkoak. 
Langabeen eta ez-aktiboen tasei dagokienez, aipatzeko da Magrebeko emakumeen egoera (% 62,2 
ez-aktiboa da) eta Senegaleko emakumeen egoera (% 38,9 langabezian dago). Mendebaldeko EBko 
emakume etorkinen % 46,1 ez-aktiboa da. Horrek, baina, zerikusia du etorkin-talde horren 
ezaugarriekin; besteak beste, adinarekin eta egoera ekonomikoarekin. Lanari dagokionez, emakume 
etorkin langile gehienek (% 55,2) ez dute kontraturik edo kontratu mugagaberik. Lana aurkitzeko 
denborari dagokionez, Magrebeko emakumeek (% 46,6) eta Senegalekoek (% 41,2) behar izaten dute 
denbora gehien (urtebete edo bi urte), eta ondoren, Boliviakoek (% 35,6 ). Lan-merkatua 
diskriminatzailea da, eta Magrebeko emakumeek bizi dute egoera okerrena. Kontuan hartu behar da 
% 70ak gutxi gorabehera ez duela inoiz EAEn lan egin. Hori dela eta, langileek isolamendua, 
mendekotasuna eta gutxiespena pairatzen dute. 
 
5.3. Emakume etorkinen lan-egoera: kontuan hartu beharreko alderdi batzuk  

 
Politika publikoak garatzen hasi zirenean, arazo hau jarri zen mahai gainean: emakume etorkinak ez 
ditugu ikusten, kontuan hartzen eta aintzatesten bertako herritarrekiko dugun berdintasun eta 
bereizkeria eza berarekin. Erakunde politikoen arabera, hauxe dira “emakume etorkinak”: “arazoak 
sortzen dituen talde bat, bazterketa-egoeran dagoena edo gizartetik baztertua izateko arriskua 
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duena”. Gizarte-eragileek sortutako kategoriek definizio hori indartzen dute. Eragile horiek abian jarri 
zituzten prestakuntza-programen bidez, neurri esklusiboak (edo baztertzaileak) eta homogeneoak 
hartu dira ―orain arte― etorkin guztientzat. María García Cano Torricok dioenez: “hausnartu eta 
zalantzan jarri behar da zer lortzen dugun ekimen horiek abian jartzearekin. Praktikan, ekimen horien 
bidez ―batez ere, emakumeentzat soilik diren ekimenen bidez―, emakume etorkinek ez dute 
lortzen gizarteratzea edo beste lan-sektore batzuetan sartzea; hots, etxeko zerbitzuaren eta 
pertsonen zaintzaren sektoreak ez diren sektoreetan sartzea. Aitzitik, zera esatera ausartzen naiz: 
ekimen horiek Espainiako lan-merkatuan dagoen lan-segmentazioa (generoa, etnia eta klasea) 
berregitera garamatzate” 18. 
 
Emakume etorkinak, oro har, langileak dira, eta nahiz eta generoarekin eta klasearekin lotutako 
berariazko arazoak pairatu (bereizkeria, soldata baxuak, hitzartutako lan-eskubideak ez betetzea), 
emakume eta herritar diren aldetik, bereizkeria jasaten dute eta baztertuak diren gainerako 
emakume langileen behar berberak dituzte. Batzuetan, emakume etorkinen kolektiboa uniformetzat 
hartzen da, “langile funtzionalen multzotzat”. Ez diogu jaramonik egiten banan-banan edo denek 
batera dituzten premia zehatzei; egoera pertsonalarekin, lege-egoerarekin, jatorriarekin, 
hizkuntzarekin, kulturarekin eta abarrekin lotutako premiei. Hori dela eta, zera azpimarratu zen: lan 
arloa aztertzean gogoan hartu behar ditugula emakume etorkinen bizi kalitatean eragina duten 
zeharkako alderdiak, eta alderdi horiek kontuan hartu behar direla politika publikoak eta gizartean 
eragina izateko ekimenak egitean. 
 
5.4. Emakume etorkinen lan-bizitzan eragina duten alderdiak 

 

5.4.1. Etxeko langileak. Soldaten gainbehera, lan-baldintzak ezegonkortzea. Lanpostuak galtzea. 

 

Emakume etorkinen lana eta EAEko ekonomiaren garapenari egiten dioten ekarpena ia ikusezinak 
dira. Ez dugu aitortzen emakume etorkinak gizarte hartzailearen funtsezko oinarriaren euskarri 
direla (besteak beste, pertsonak zaintzen dituztelako); izan ere, haien lana ez dugu oraindik 
aintzatesten. Ez dugu aitortzen lan prekarioak eta kaskarrak hartzen dituztela eta lanean baldintza 
baztertzaileak izaten dituztela; hau da, ez dute paperik, gizarte-segurantzarik, lan-baldintza 
txarrak dituzte, ordu asko lan egin eta gutxi kobratzen dute, eta batzuetan, ez dute oporrik, 
jaiegunik eta gizarte-onurarik. Halaber, nahiz eta haien egoera prekarioa izan, aintzat hartu behar 
dugu emakume etorkinek dirua bidaltzen dietela beren familiei eta, hala, hemen egiten duten 
lanaren bidez jatorrizko herrialdeetako ekonomiaren garapena bultzatzen dutela. Haien lanaren 
bidez, herrialde hartzailean eta igorlean politika publikoen arloan dagoen hutsunea betetzen da, 
bai eta, Europan, mendekotasuna duten pertsonen, batez ere pertsona adinduen, zaintzari 
buruzko politika publikoen arloan lanaren merkatu globalak duen hutsunea ere. 
Erantzunkidetasun-politiken eta laneko eta familiako bizitza uztartzeko politiken porrotari aurre 
egiteko bide bat da, hain zuzen ere, haien jarduera. Bertako emakumeak behartuta daude lana 
eta familia uztartzera; ezin dituzte konpondu familia-egituran bere horretan jarraitzen duten 
genero-desberdintasunak. Hori dela eta, etorkin bat kontratatzen badute, familia barneko 
tentsioak baretu ditzakete. Bertako gizonek, orain arte bezala, ez dute ugalketaren arloko 
zereginetan parte hartzen. Emakume etorkinek dirua bidaltzen dute sorterrira, eta hala, han 
dagoen osasun-, hezkuntza- eta etxebizitza-politika publikoen gabeziari aurre egiten diote eta 
senideen premiak betetzen dituzte; hots, seme-alaben, gurasoen, bikotekideen eta neba-arreben 
premiak betetzen dituzte.  
Nahiz eta lana prekarioa izan, emakume etorkinek diote pozik daudela gizarte hartzailean egiten 
duten lanarekin; izan ere, lan horri esker, beren familiaren oinarrizko premiak betetzen dituzte 
eta beren komunitatean edo familian inoiz bizi izan ez duten autonomia-maila dute. Horren 
ildotik, azpimarratu egin behar da krisiaren ondorioz lan prekarioaren merkatua aldatu egin zela 
eta, aldaketa horren ondorioz, bertako emakume pobretuek ekonomia murgildura jo behar izan 

                                                           
18 Manos que mueven el mundo. Lehen ere aipatu dugu lan hori. 
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zutela lan bila. Hori dela eta, bertako etxeko langileek eguneko langileak ziren emakume 
etorkinen lekua hartu zuten. Bertako langileek barne-langileen postuak hartu ez dituzten arren, 
merkatu murgilduan eskariaren gorakadaren ondorioz izan den aldaketak, lan prekarietateak eta 
ziurgabetasunak lan-baldintzak are gehiago ezegonkortzen dituzte, eta soldatak jaisten. Hitz 
batez, horren erruz, nagusiek lehen baino gehiago esplotatzen dituzte, eta estortsio handiagoa 
egiten diete.  

 
5.4.2. Irregulartasuna, gerora sortutako legez kanpokotasuna: baimenak galtzea kontratua ez 

izateagatik 

 

Espainiar estatuan eta Europar Batasunean ahalak eta leherrak egiten dituzte immigrazioa 
kontrolatzeko eta murrizteko. Horretarako, mugak eta gizabanakoak kontrolatzeko migrazio-
politikak abiarazten dituzte. Horren lekuko dira Atzerritarrei buruzko Legean etengabe egiten 
diren aldaketak. Egoera politiko horrek, baina, kontraesana dakar; izan ere, lan-merkatuak bere 
horretan malgutzen eta ezegonkortzen ari badira ere, etorkin langileei ekonomia arautuaren 
baitako kontratuak exijitzen zaizkie lan- eta egoitza-baimenak eskuratzeko. Hori dela eta, zaila da 
paperak lortzea edo berritzea19. 
 
Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioak aditzera emandako datuen arabera, 2010eko urrian 
lehen baino 31.300 kotizatzaile etorkin gutxiago egon ziren. Kotizatzaile guztietatik, 182.774 
etxeko langileen erregimenean daude, eta horietatik 8.674 EAEkoak dira. Datu bakan hori 
garrantzitsua da une honetan; izan ere, altei eta bajei esker, badakigu lan-merkatuak nola 
jokatzen duen eta badakigu gutxi gorabehera zenbat emakumek duten laneko kontratu bat eta 
zenbat langilek kotizatzen dioten gizarte-segurantzari.  
 
Estatistiken bidez ezin da adierazi zenbat etorkin langilek ordaintzen duten Gizarte Segurantzaren 
kuotaren % 100 lan- eta egoitza-baimena berritu ahalko dutela bermatzeko. Ohiko bilakatu den 
kuota horrek kostu handia eragiten du langileen soldatan; izan ere, (900 euroko soldatatik) 
164,40 euro ordaindu behar dituzte lan egiten duten herrialdean gelditu ahal izateko, ez beste 
ezertarako. Kuota horren bidez, BPGaren hazkundea sustatzen dute. Bestalde, langile multzo 
handi samar batek ezin du halakorik egin; gerora sortutako legez kanpoko egoeran daude; hau 
da, lan- eta egoitza-baimena eskuratu duten arren ―gehienetan, arautu gabeko egoeran hiru 
urtez bizi ondoren―, ez dute behar adina kotizazio-denbora eta ez dute lan-kontraturik, eta 
horren ondorioz, ezin dute lan-baimena berritu; izan ere, eskakizun horiek ezinbestekoak dira. 
Hitz batez, batez beste lau urtez lan egin ondoren, etorri zireneko lege-baldintza berberetan 
daude.  
 
Alde horretatik, krisiak eraginda, egoerak okerrera egingo duela iragartzen dugu. Partido 
Popularraren gobernuaren bozeramaleek atzerritartasun-arauak aldatuko dituztela esan zuten. 
Rafael Hernandok, immigrazio-gaietan alderdiaren parlamentuko bozeramaile denak, 
komunikabideei azaldu dienez, gobernuaren helburua da erregularizazio masiboak bertan behera 
uztea eta ahalik eta gehien murriztea, eta horretarako, bertakotzeagatiko baimenak 
deuseztatzea eta lanarekin loturiko immigrazio-sistema bat ezartzea, etorkinak lanera etor 
daitezen eta lana amaitzean sorterrira itzul daitezen.  
 
Gerora sortutako legez kanpoko egoeran dauden emakumeak ez ezik, EAEn bizi eta legez 
kanpoko administrazio-egoeran dauden emakumeak ere kontuan hartu behar dira. Aipatutako 
inkesta egin zenean, guztira ia 7.600 emakume zeuden egoera horietako batean; gehienak 
Latinoamerikakoak ziren, eta ehuneko txikiago batean, Senegalekoak. Bestalde, kontuan hartu 
behar dugu emakume etorkin langile gehiago iritsiko direla eta hemen daudenek lan- eta egoitza-
baimenak galduko dituztela; izan ere, horren ondorioz, gero eta gehiago izango dira “paperik 

                                                           
19 Empleo doméstico, género e inmigración. María Florencia García Paz (2009) 
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gabeko" emakumeak. Krisia eta biztanleriaren sektore horrek duen babes-gabezia direla medio, 
emakume etorkin langileek prekarietatea, esplotazio eta abusu handiagoa pairatuko dute. 
 
Emakume etorkin gehienak laneko errentatik bizi da. Tamalez, diru-sarrerak bermatzeko 
errentaren aldaketek eta garai bateko INEMen eta Lanbideren bategiteak eragin negatiboa izan 
dezakete emakume etorkin langileengan. Lehenik eta behin, kontuan hartu behar da lehen zilegi 
zela Lanbiden lan-baimenik gabe izena ematea eta lan-eskaintzetara sarbidea izatea. Orain, 
ordea, ez dago aukera hori. Horrenbestez, "legez kanpoko" langileek GKEtara eta lagunengana jo 
behar dute lana bilatzeko. Neurri horiek eta Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legean 
ezarritako baldintza gogorrak ―izan ere, gogortu egin dituzte― lege-sare baten parte dira; 
gizakion oinarrizko eskubideak murriztea helburu duen lege-sare baten parte. Halaber, 
autonomia-erkidegoek Estatuaren migrazio-politikaren ildoak sendotzen dituzte neurri eta 
baldintza horien bidez. Estatuaren migrazio-politika baztertzailea, arbitrarioa eta sexista da, eta 
herritarren eskubideak kontuan hartu beharrean merkatuaren premiak soilik hartzen ditu 
kontuan.  
 

5.4.3. Migrazio-prozesua, ahalduntze-prozesu bat den aldetik  

 
Emakume etorkin langile gehienek bost urte baino gehiago daramate EAEn lanean eta bizitzen, 
eta denboraren joanarekin, aldatu egin dute beren migrazio-prozesuaren iraupena, bai eta 
helburuak ere. Batzuek bizpahiru urte gelditzea pentsatzen zuten. Dena den, gaur egun, askok 
denbora gehiago gelditzeko asmoa dute, bai eta betiko gelditzeko asmoa ere; izan ere, emakume 
etorkin langileentzat migrazioa ahalduntze-prozesu bat da. Sorterrian ahultasun-egoeran bizi izan 
ondoren, gizarte hartzailean sorterrian baino baldintza eta aukera hobeak aurkitu dituzte. 
 
Migrazio oro migratu duen emakumearen historia biografikoa da. Dena den, emakume askok 
antzeko ibilbidea egiten dute, batez ere Latinoamerikako emakumeek. Sorterritik kanpo denbora 
gehiago igarotzeko eta gizarte hartzailean betiko bizitzeko erabakia hartzeko, zenbait urrats egon 
ohi dira. Lehengo urratsa bidaiatzeko txartela eskuratzea da: “joan, gauzak nola dauden ikusi eta 
bueltan etorriko naiz”; bigarren urratsa, txartela berritzea: “joan eta erabakiko dut”. Prozesu hori 
abian zela, krisiak sorterriko familien eta komunitateen premiak areagotu ditu, eta gizarte 
hartzailean izandako laneko arazoak direla eta, migrazioaren iraupena eta helburuak aldatu egin 
dira. Edonola ere, aldaketa hori ez du ekonomiak soilik eragin, migrazioak abiarazitako 
ahalduntze-prozesuak ere eragin du. Ahalduntze-prozesuak, gizabanakoarentzat ez ezik, 
gizartearentzat ere balio handia du. Emakume etorkinen lan-jarduerak birmoldatzeko ildoak 
ezarri behar ditugu. Emakume etorkinak hurbileko zerbitzuetara eta ugalketaren arloko 
zerbitzuetara mugatuko ez dituzten trebakuntza- eta prestakuntza-programak abiarazi behar 
ditugu. Trebakuntza eta prestakuntza jasotzeko aukera izan ezean, emakume etorkin langileek 
esplotatuak izateko arrisku handia dute ―arrisku hori handiagoa da krisi-garaietan―. 

 
5.4.4. Magrebeko eta Afrikako emakumeak 

 

Ezinbestean aipatu beharreko egoera berezia bizi dute Afrikako emakume etorkinek. Afrikako 
emakumeak Magrebeko eskualdeetan edo Saharaz hegoaldeko herrialdeetan multzokatu ohi dira, 
edo bestela, herrialdearen arabera. Beste emakume etorkinek baino bazterkeria handiagoa 
pairatzen dute; beste emakume etorkinek baino jarduera-tasa baxuagoa dute, eta langabezia-tasa 
handiagoa; eta zirkulu itxietan bizi dira; hori dela eta, aukera gutxi dituzte besteekin harremanak 
egiteko, garatzeko eta autonomoak izateko. Ipar Afrika astintzen duten prozesu politikoek ziur 
asko Europarako migrazioa eragingo dute, eta eskualde horietako emakumeak Estatuko eta EBko 
hiri eta eskualdeetarako joko dute. 
 
Eredu horiek aldez aurretik oso ongi zehaztuta daude. Halaber, lan-merkatua sexista eta 
baztertzailea da. Horregatik, ezinbestekoa da migrazio aldatzeko ikuspegi bat proposatzea eta 
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bertako eta kanpoko emakume langileen artean batasun feminista lortzeko bideak bilatzea, 
gizarte hartzaileek emakume etorkinei ematen dizkien lan-nitxoen mugak hausteko. Ildo 
horretatik, Cristina Reynak zera proposatu du: herrialde hartzailean emakume etorkinek langile 
diren aldetik dituzten eskubideak aitortzea; familia, seme-alabak eta abar atzean utzi eta 
erbestera joatera bultzatu zituen sistema identifikatzea; isolamendutik ateratzea emakume 
bakoitza eta emakume diren aldetik ahalduntzea; sorterrian, emakume antolatuak sustatzea eta 
haiei laguntza ematen jarraitzea. Emakume horiek komunitateak aldatzen ari dira, gizarte 
ahaldundu bat lortzeko eta emakumeek gizartean, politikan eta ekonomian erabateko parte-
hartzea izan dezaten20.  
 
Laburbilduz, lan arloari dagokionez, emakume etorkinek dituzte merkatuko baldintza okerrenak. 
Politika publikoek estigmatizatu eta arazoak dituen kolektibotzat hartzen dituzte; hots, 
“baztertuta edo gizarte-bazterkeria pairatzeko arriskuan” dagoen kolektibotzat. Ikuspegi hori da, 
hain zuzen ere, politika publikoek egiten dituzten ekimenen ardatza; ahaztu egiten dute hein 
handi batean gizartean dagoen bereizkeriak eragiten duela bazterkeria hori. Gizarteak naturaltzat 
hartzen ditu estratifikazio etnikoa, sexuaren araberako lan-banaketa, generoaren baitako 
desberdintasunak eta klase-desberdintasunak. Emakume etorkin langileen administrazio- eta 
lege-egoera, prestakuntza eta lanbidea edozein dela ere, eta ikasketen homologazioa edo 
espainiar hiritartasuna izan edo ez, gizarteak naturaltzat hartzen dituen desberdintasun horien 
erruz, haien lan-baldintzek ez dute hobera egiten, eta balio eta kualifikazio gutxien duten lanak 
izaten jarraitzen dute etxeko zerbitzuaren, ostalaritzaren eta sexu-zerbitzuen sektoreetan; gizarte 
hartzaileak eman eta zehaztutako lekuan, hain zuzen ere. Gizartearen oinarriak berdintasuna eta 
ekitatea izatea eta pertsona guztiek eskubide berak izatea nahi badugu, langile-klasearen 
harremanak eta tirabirak konpondu behar ditugu.  

 
 
5.5. Ondorioak 

 
Migrazioa eta lana aztertu dugu, eta lehenengo datu aipagarria da Euskadiko etorkinak gazteak 
direla: % 47k 25 urtetik 44 urtera bitarteko adina du; % 34 25 urtetik beherakoa da. Adinak ezaugarri 
nabarmen bat jartzen du agerian: etorkinak langile-klasekoak dira, eta bizitzako garai emankorrean 
daude. Gizarte hartzaileek, ordea, askotan ez dute hori balio nabarmen eta positibotzat aintzatesten, 
balioesten eta onartzen. 
 
Sara Cuentas ikerlariak dioenez: “emakumeen migrazioaren ezaugarri bereizgarrietako bat da 
munduko ekonomiaren esparruan etengabe erreproduzitzen eta erabiltzen diren genero-
desberdintasunetan oinarritzen dela. Emakume etorkin langile gehienek "emakumeen lanak" egiten 
dituzte; hau da, haurtzainak, etxeko langileak edo sexu-langileak dira. Lan-nitxo desatseginenak 
dituzte, ordainsariari, lege-babesari, gizarte-aintzatespenari eta lan-baldintzei dagokienez. Generoa 
da herrialde hartzaileetan lan-merkatua antolatzen duen printzipioa; indarrean diren genero-
ereduak, emakumeak baztertzen dituztenak, erreproduzitzen eta indartzen ditu. Dena den, kontua ez 
da lan horiek emakumeek egitea soilik, baizik eta klase, jatorri edo/eta herritartasun jakin bateko 
emakumeek egitea. Hala, genero-desberdintasunari beste zapalkuntza mota batzuk gehitzen zaizkio, 
errazagoa izan dadin emakume etorkinak ekonomikoki esplotatzea eta mirabe (etxeko langile) izatera 
eta gizarteak mespretxatzen dituen lanak (sexu-langileak) egitera behartzea. Emakumea izatea, 
etorkina izatea, nortasun etniko jakin bat izatea eta etxeko langilea izatea: lau bereizkeria mota 
horiei egin behar diete aurre, hain zuzen ere, Espainiara aukera bila datozen emakume gehienek. 
Emakume izateak ia esklusiboki mugatzen ditu etxeko langile izatera eta pertsonak zaintzera”. 
 
Emakume etorkinek gizarte hartzaileetan aurkitzen duten predeterminismo sozialari, hots, haien 
gaitasun profesionalak, ikasketak eta trebetasunak ukatzen dituen predeterminismo sozialari, 

                                                           
20 Feminización de las migraciones. Lehen aipatutako lana. 
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atzerritartasun-legeen murrizketak eta ekitate eza gehitu behar zaizkio. Horrek are gehiago zailtzen 
du, oro har, etorkinen eta, batez ere, emakumeen garapen pertsonala, laneko garapena eta parte-
hartzea. Estatuak garatutako immigrazio-politikek erraztu egin die enplegu-emaileei langile etorkinak 
esplotatzea eta abusatzea. Hala, milaka eta milaka emakume behartzen dituzte irregulartasuna, 
prekarietatea eta ikusezintasuna pairatzera.  
 
Gaur egun, EAEn 14.632 etorkin bizi dira; horietatik, erdiak baino gehiago (% 52,6) emakumeak dira. 
Administrazio-egoerari (arautua/arautu gabea) dagokionez, egoitza-egoera arautzeak (besteak beste, 
lanerako eskubidea izateko), herritartzeak edo ikasketak eta lanbideak homologatzeak ez du 
zuzenean hobetzen enplegu-kalitatea eta mota, ez eta egoitza-baimena edo herritartasuna izanda 
ere. Entzute aitortua duten ikerketen arabera, etxeko enplegua da emakume etorkin langileen lan-
nitxo nagusia, eta gero, ostalaritza eta merkataritza-zerbitzuak. 
 
ELE - AHT elkarteak 2010ko azarotik 2011ko urrira bitarteko aldiari buruz egindako estatistiken 
arabera, 241 langiletik, “% 87 atzerritarra da, eta % 46, barne-langileak. Barne-langile guztiak 
etorkinak ziren, eta beren eginkizun nagusia mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzea 
zen."  
 
Lanaldiari dagokionez, etxeko langileen erregimenaren arabera, etxeko langileek jarraian 36 orduko 
atsedena izateko eskubidea dute. Erdiek baino gehiagok, ordea, ez dute halako atsedenik izan. % 
21ak ez du izan atseden-egunik. Eguneroko atsedenaldiari dagokionez, % 51ak ez du atseden-ordurik 
izan lanaldi osoan. Soldatari dagokionez, inkestaren arabera: langileen “% 50aren soldata (aparteko 
ordainsariak barne) 951 eurotik 1.200 eurora artekoa da, eta % 31ren soldata, 600 eurotik 950 eurora 
artekoa”. Halaber, inkesta horretan azpimarratzen da barne-langileek pertsona adinduak zaintzen, 
etxeko eginbehar guztiak egiten eta 15 orduko lanaldiak izaten dituztela.  
 
Ikusten dugunez, nahiz eta urteak igaro eta sentsibilizazio-kanpainak egin, lan-baldintzek ez dute 
nabarmen egin onera, etxeko lana ez da lehen baino gehiago aintzatesten eta gizarteak ez ditu 
balioesten lan egiten duten emakume etorkinak. Estratifikazio etnikoa eta desberdintasunak 
(generoen artekoak, generoaren baitakoak eta klaseen artekoak) dira emakume etorkinentzako lan-
merkatuaren ezaugarriak.  
 
EAEn, erreferentziatzat darabilgun inkestaren arabera (AEI 2010), lan egiten duten etorkinetatik, 
emakumeen % 37,3k lan-baldintzekin lotutako arazoren bat duela aitortu du: % 31,3k dio 
lanaldiarekin, soldatarekin eta kontratuarekin lotutako arazoak dituela; % 4,3k, baztertu egiten 
dutela etorkina izateagatik; % 4,2k, umiliatua izan dela; % 7,4k, ezin dituela aldi berean seme-alabak 
zaindu; % 7,7k, legez kanpo lan egiten duela, nagusiak hala erabaki duelako; % 6,6k, ez dela asteko 
atsedenaldia betetzen; eta % 10,6k, lan bat baino gehiago dituela. Horretaz gainera, % 20,7k ez dio 
gizarte-segurantzari kotizatzen (gizonen % 8,4k ez dio gizarte-segurantzari kotizatzen). Hitz batez, 
lan-merkatuaren azken kate-maila dira emakume etorkin langileak.  
 
Lanari dagokionez, emakume etorkin langileen % 50 lanean dago; % 18, langabezian; eta %31 ez-
aktiboa da. Dena den, emakume etorkinen lan-merkatua jatorriaren arabera aztertuz gero, ikusiko 
dugu estratifikazio etnikoa dagoela eta emakumeak jatorriaren arabera diskriminatzen direla. 
 
Latinoamerikako (Argentinako, Txileko, Uruguaiko, Kolonbiako, Peruko, Ekuadorreko, Boliviako eta 
Paraguaiko) emakume etorkinek dute jarduera-tasarik handienetako bat (% 60 eta % 75 artean). 
Berez, Txinako emakume etorkinek dute jarduera-tasa handiena, baina asko ez direnez, ez dute 
Latinoamerikako emakumeek bezainbesteko eragina. Jarduera-tasaren arabera, gero Brasileko 
emakume etorkin langileak daude; ondoren, Venezuelakoak, Dominikar Errepublikakoak, Ekialdeko 
EBkoak (% 47) eta, azkenik, hamar puntu baino beherago, Senegalekoak eta Mendebaldeko EBkoak. 
Langabeen eta ez-aktiboen tasei dagokienez, aipatzeko da Magrebeko emakumeen egoera (% 62,2 
ez-aktiboa da) eta Senegaleko emakumeen egoera (% 38,9 langabezian dago). Mendebaldeko EBko 
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emakume etorkinen % 46,1 ez-aktiboa da. Horrek, baina, zerikusia du etorkin-talde horren 
ezaugarriekin; besteak beste, adinarekin eta egoera ekonomikoarekin. Lanari dagokionez, emakume 
etorkin langile gehienek (% 55,2) ez dute kontraturik edo kontratu mugagaberik. Lana aurkitzeko 
denborari dagokionez, Magrebeko emakumeek (% 46,6) eta Senegalekoek (% 41,2) behar izaten dute 
denbora gehien (urtebete edo bi urte), eta ondoren, Boliviakoek (% 35,6 ). Lan-merkatua 
diskriminatzailea da, eta Magrebeko emakumeek bizi dute egoera okerrena. Kontuan hartu behar da 
% 70ak gutxi gorabehera ez duela inoiz EAEn lan egin. Hori dela eta, langileek isolamendua, 
mendekotasuna eta gutxiespena pairatzen dute. 
 
Laburbilduz, lan arloari dagokionez, emakume etorkinek dituzte merkatuko baldintza okerrenak. 
Politika publikoek estigmatizatu eta arazoak dituen kolektibotzat hartzen dituzte; hots, “baztertuta 
edo gizarte-bazterkeria pairatzeko arriskuan” dagoen kolektibotzat. Ikuspegi hori da, hain zuzen ere, 
politika publikoek egiten dituzten ekimenen ardatza; ahaztu egiten dute hein handi batean gizartean 
dagoen bereizkeriak eragiten duela bazterkeria hori. Gizarteak naturaltzat hartzen ditu estratifikazio 
etnikoa, sexuaren araberako lan-banaketa, generoaren baitako desberdintasunak eta klase-
desberdintasunak. Emakume etorkin langileen administrazio- eta lege-egoera, prestakuntza eta 
lanbidea edozein dela ere, eta ikasketak homologatuta izan eta espainiar hiritartasuna izan edo ez, 
gizarteak naturaltzat hartzen dituen desberdintasun horien erruz, haien lan-baldintzek ez dute 
hobera egiten, eta balio eta kualifikazio gutxien duten lanak izaten jarraitzen dute etxeko 
zerbitzuaren, ostalaritzaren eta sexu-zerbitzuen sektoreetan; gizarte hartzaileak eman eta 
zehaztutako lekuan, hain zuzen ere. Gizartearen oinarriak berdintasuna eta ekitatea izatea eta 
pertsona guztiek eskubide berak izatea nahi badugu, langile-klasearen harremanak eta tirabirak 
konpondu behar ditugu.  
 
Emakume etorkinen lan-bizitzan eragina duten alderdiak. 

1. Etxeko langileak. Soldaten gainbehera, lan-baldintzak ezegonkortzea eta lanpostua 
galtzea. 

2. Irregulartasuna, gerora sortutako legez kanpokotasuna: baimenak galtzea kontratua ez 
izateagatik. 

3. Migrazio-prozesua, ahalduntze-prozesu bat den aldetik. Ezinbestean aipatu beharreko 
egoera berezia bizi dute Afrikako emakume etorkinek. Afrikako emakumeak Magrebeko 
eskualdeetan edo Saharaz hegoaldeko herrialdeetan multzokatu ohi dira, edo bestela, 
herrialdearen arabera. Beste emakume etorkinek baino bazterkeria handiagoa pairatzen 
dute; beste emakume etorkinek baino jarduera-tasa baxuagoa dute, eta langabezia-tasa 
handiagoa; eta zirkulu itxietan bizi dira; hori dela eta, aukera gutxi dituzte besteekin 
harremanak egiteko, garatzeko eta autonomoak izateko. 
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6. EMAKUME ETORKINAK: EAE ETA KULTURA 

Izaskun Sáez de la Fuente 
 
Atal honen xedea da tresnak ematea emakume etorkinen egoera kulturaren ikuspuntutik aztertzeko. 
Kultura konplexua da, eta alderdi asko ditu, eta hein batean, ekonomiaren, hezkuntzaren, 
emakumeak abusuen biktima bilakatzearen eta beste hainbat alderdiren mende dago. 
 
Lau urrats hauei jarraitu diegu hausnarketa egiteko: 

1. Kulturaren ezaugarri nagusiak zein diren zehaztuko dugu, eta kulturak genero-
ikuspegiaren aldetik zer bereizkeria egiten dituen nabarmenduko dugu. 

 
2. Kultura- eta erlijio-aniztasuna kudeatzeko ereduak aztertuko ditugu, eta feministen 

eskakizun hau defendatuko dugu: asimilazio-ereduaren etnozentrismoa eta 
multikulturalismo akritikoa gainditzea; izan ere, zinez iraingarria da emakumeen hiritar-
eskubideentzat. Beste aukera bat aurkeztuko dugu: kultura arteko paradigma bat, 
teorian eta praktikan sexu-arauak eta -estereotipoak gainditzen lagunduko diguna. 

 
3. EAEn bizi diren emakume etorkinen kulturaren eta erlijioaren ezaugarri nagusietako 

batzuk aipatuko ditugu. 
 

4. Azterlan-proiektua garatzeko metodologiaren faseetan zer elementu kontuan hartu 
behar ditugun aztertuko dugu. 

 
6.1. Kultura definitzeko gakoak 

 
Hausnarketa-eremua zedarritzeko, ezinbestekoa da kultura terminoak zer esanahi eta irismen duen 
argitzea. Antropologiaren ikuspegiaren arabera, elementu material eta immaterial batzuen multzoa 
da kultura (esate baterako, balioak, tradizioak, ohiturak, hizkuntza eta jokamoldea); elementu horiek 
belaunaldiz belaunaldi transmititzen dira gizartean, eta beste giza talde batzuengandik bereizten 
dute giza talde bat. “Zentzu hertsian, kultura dela esateko, ezinbestekoa da elkarrekiko 
mendekotasuna egotea elementuetako bakoitzaren eta dagokion kultura-sistemaren, hots, 
gizartearen kultura globalaren, artean, eta elementuak elkarri lotuta egotea"21. 
 
Plog eta Bates (1980) antropologoen kontzeptualizazio klasikoaren arabera, kulturak bost ezaugarri 
nagusi ditu: 

1. Ikasitako jokamolde bat da, gizabanakoen eta kolektiboen nortasuna moldatzen duena eta, 
errealitateari zentzua emate aldera, errealitatea interpretatzeko eta esanahia emateko modu 
bat (ideiak, sinesmenak, balioak, etab.) aurresuposatzen duena. Sozializazio-prozesuek hau 
guztia “inposatzen” digute: hizkuntza jakin bat, denbora eta espazioa egituratzeko modu 
jakin batzuk, jateko eta janzteko ohitura jakin batzuk, aginteari eta botereari buruzko 
ikusmolde jakin batzuk eta ikuspegi ideologiko eta erlijioso jakin batzuk.  

2. Sinbolikoa da. Sinboloak ―hizkuntza, bai eta hitz gabeko mintzaira ere― elementu 
arbitrario, malgu eta aldakorren bidez eratzen dira. 

3. Sistema baten moduan egituratuta dagoen osotasun bat da, eta jarraibideak ditu. Ohiturak, 
erakundeak, balioak eta sinesmenak elkarri lotuta daude. Hori dela eta, alderdiren bat 
aldatzen denean, beste alderdiak ere aldatu egiten dira modu batean edo beste batean. 

4. Gizarte jakin bateko giza taldeek modu jakin batean partekatzen dute ―hainbat subkultura 
daude―, eta, hortaz, bere horretan izaera anitza du.  

5. Egokitzeko tresna bat da; aldatu egiten da erronka berriei aurre egiteko. Ez dago kultura 
pururik: kultura guztiak dira mestizoak; izan ere, beste mundu-ikuskera batzuk bereganatuz 
eta historian zehar beste kultura batzuekin izandako hartu-emanen ondorioz sortzen dira. 

                                                           
21 Zenbait egile, Enciclopedia Universal, Salvat, Madril, 2009, IX. liburukia, 4.155-4.156 or. 
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Kultura arteko gatazkak aztertzen dituzten ikerketa psikosozialek badute muga bat: gatazkak 
aztertzean, kultura modu estatikoan hartzen dute; hau da, kulturen arteko aldeetan jartzen 
dute arreta. Badago, ordea, kultura ulertzeko beste modu bat, kulturen arteko aldeak 
ezkutatzen ez dituena, harremanei eta dinamikei garrantzia ematen diena eta kulturak 
aldatzeko duen gaitasuna azpimarratzen duena. Kulturak aldatu egiten dira, horren lekuko 
dira migrazio-fluxuak; izan ere, migrazio-fluxuak direla eta, hibridazioa gertatzen da; hau da, 
sorterriko kultura ez da besterik gabe gizarte hartzailean txertatzen; kulturak ez dira 
elkarrengandik banatuta gelditzen.  

 
Erlijioak, sozializatutako sinesmenak diren aldetik, kulturek dituzten mundu-ikuskeren oinarrizko 
osagaietako bat dira. Erabat sekularizatutako gizarte askotan ―gure gizartean, esate baterako― 
sinesmenak urritu egin dira. Dena den, sinesmen horietatik eratorritako unibertso sinbolikoak 
eragina du kultura jakin baten imaginario kolektiboan eta kultura horren eguneroko praxian. Eragina 
hainbat arlotan igartzen da; esate baterako, espazioa eta denbora banatzeko moduan, jateko eta 
janzteko ohituretan, sexuen arteko harremanetan eta beste kultura batzuekiko harremanetan. 
 
Nork sortu dute, baina, kulturen engranajea? Historikoki, gizonek sortu, zabaldu eta aldatu dituzte 
balioak, arauak eta praktikak, ia emakumeen parte-hartzerik gabe. Gizonak nagusi dira munduan; 
hori legitimatzen dute politikek, kulturek eta erlijioek. Emakumeak objektu sinboloko bilakatu 
dituzte. Hori dela eta, gizonen presentziak eta onespenak baldintzatu izan du emakumeen 
autoestimua. Gizonek goretsi eta gutxietsi egiten dituzte emakumeak, eta haiei buruzko diskurtso 
kulturalek, beraiek sortzen eta kontrolatzen ez dituzten diskurtsoek, objektu bilakatzen22. 
 Kultura-ereduen artean aldeak badaude ere, emakumeak, oro har, besteentzako izakiak bilakatu 
dira, eta horren kausaz, identitate negatiboak eman zaizkie, baztertu egin dira, eta ikusezin bilakarazi 
hainbat bortizkeria motaren bidez (fisikoa, psikologikoa, afektiboz, sinbolikoa...). 
Purutasunaren/ezpurutasunaren, sufrimenduaren, sakrifizioaren eta erruaren printzipioen mende 
dauden imaginario ideologiko, kultural eta erlijiosoak elikatzen dute emakumeen aurkako bortizkeria. 
Erruari dagokionez, jatorrizko bekatua da erruaren iturburua ―Evak pertsonifikatzen du errua―; 
emakumeak errudun sentitzera behartuta daude lan-merkatuan sartzearen ondorioz etxetik kanpo 
daudelako eta sekularizazio-prozesua bultzatu izana leporatzen zaielako.  
 
6.2. Kultura- eta erlijio-aniztasuna kudeatzeko eredu etikoak eta politikoak 

 
Bere garaian esan zen Mendebaldearen bihotzean egindako atentatu islamistak ―New Yorken 
irailaren 11an egindakoa izan zen lehena― aniztasuna kudeatzeko asmoz abian jarri ziren ereduen 
porrotaren erakusgarri zirela. Eredu batzuek asimilazioa zuten oinarri, eta beste batzuek, kultura-
aniztasuna. Bestalde, atentatu horiek bide eman zioten Huntingtoni apokalipsiari buruzko tesiak 
egiteko; izan ere, haren ustez, Gizarteen arteko gatazkak ekarriko du apokalipsia. Atentatu horien 
ondorioz, eredu horiek zalantzan jarri ziren, eta horrek hutsune bat sortu zuen. Estatu-nazioen 
politikek bestearekiko beldurra erabili dute hutsune hori betetzeko, bai eta terrorismoarekin lotutako 
erradikalismoa zabalduko delako beldurra ere. Atzeraldiaren mamuak beldur hori areagotu du. 
Rodríguez Zapaterok eta Tayyip Erdoganek ―Turkiako errepublikako lehen ministroa eta Justizia eta 
Garapena alderdi islamistako burua― komunikabideen aurrean bostekoa emanez gauzatu zuten 
Zibilizazioen arteko aliantza, NBEk eskatu eta babestu zuena, oraingoz politikan eraginik ez duen 
asmo oneko adierazpen bat besterik ez da23. Aliantza hori gorabehera, hainbat ikerketa-korrontek eta 
erakundek ―esate baterako, Unescok eta Europako Kontseiluak― urteak daramatzate kultura arteko 
elkarrizketa bultzatzeko gakoak lantzen24. Eredua aldatzeko, antropologiaren eta etikaren ikuspegia 

                                                           
22 Ikus MARÍA ANTONIA GARCÍA DE LEÓN, Herederas y Heridas. Sobre las élites políticas femeninas, Cátedra, Valentzia, 2003, 85. Hain zuzen, 
alienazio, reifikazio eta gauza bihurtze terminoak erabiltzen dira historian zehar emakumeak kultura guztietan gizonen mende egon direla 
azpimarratzeko ―lehenengo terminoa hegelianismotik dator; bigarrena, marxismotik; eta hirugarrena, existentzialismotik―. 
23 Zapatero eta Erdogan sentsibilitate aski ezberdinen ikur dira erlijioaren eta politikaren arteko loturei dagokienez. Zapatero eredu laiko 
trinko baten ordezkaria da; eredu horrek kontu pribatutzat hartzen ditu erlijioak. Erdoganek, aldiz, islamaren presentzia publikoa 
aldarrikatzen du ―bere ibilbidea horren erakusgarri da―. Hori da, hain zuzen ere, Turkia EBn sartzeko eztabaidagai nagusietako bat. 
24 2008. urtea kulturen arteko elkarrizketaren europar urtea izendatu zuten. 
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aldatu behar da. Horri buruz arituko gara, hain zuzen ere, gero. Dena den, aipa dezagun, diskurtso 
politikoki zuzenak alde batera utzita, gutxi daudela aldaketa horren alde. 
 
Hiru eredu arauemaile daude. Sailkapena egiteko, kontuan hartu dugu eredu horiek zer erantzun 
publiko eta politiko ematen dizkieten gero eta konplexuagoak diren errealitate sozial, kultural eta 
erlijiosoei. Nolanahi ere, ereduak ezin dira guztiz bereizi, elkarrekin nahastea gerta baitaiteke. 
Ereduak labur-labur deskribatuko ditugu. Batez ere, hau hartuko dugu kontuan: oinarri etikoa, 
ikuspegi juridikoa eta politikoa, erlijioaren eta politikaren arteko harremanei buruzko ikuspegia eta 
ondorio sozialak. 
 

1. koadroa: Kultura- eta erlijio-aniztasuna kudeatzeko eredu etikoak eta politikoak 
Kultura-aniztasuna  

Monokulturalismoa Multikulturalismoa Kulturartekotasuna 

 

 

 

Eredu arauemaileak 

 

 

 

 

Baliabide publikoen 

kudeaketa 

 

 
 

Eguneroko bizitza 

� Asimilazionismoa 
(noranzko bakarreko 
integrazioa) 

� Berdintasunerako 
eskubidea zuzenbide- 
eta berdintasun-
arloan (frantziar 
liberalismoa) 

� Arriskuak:  
-Bazterkeria, 
bereizkeria eta 
ghettoak sortzea 
-Laikotasun 
baztertzailea 
-Patriarkalismo 
moderatua 

 

� Desberdintasunerako 
eskubidea 

� Aintzatespen-politikak 
(britaniar 
komunitarismoa) 

� Arriskuak:  
-Bazterkeria, 
bereizkeria eta 
ghettoak sortzea 
-Atzera egitea xede 
duten eredu 
konfesionalen 
bertsioak 
-Patriarkalismo latza 

� Berdintasunerako 
eskubidea 

� Desberdintasunerako 
eskubidea 

� Kulturen arteko 
elkarrizketa/hartu-eman 
positiboak/negoziazioa (bi 
noranzkoetan) 

� Laikotasun inklusiboa 
� Parekotasunaren aldeko 

borroka, kontuan harturik 
patriarkatua menderatze-
sistema transkultural bat 
dela 
 

Iturria: egileek egina 
 
6.2.1. Asimilazio-eredua 

 
Frantziako Iraultzan ezarri zen eredu juridiko eta politiko liberal zorrotza da. Eredu horren arabera, 
kulturen eta erlijioen arteko aldeak eremu pribatuan gelditu behar dira. Hori dela eta, Estatuak ez 
ditu kontuan hartzen, ez a priori arauemaileetan, ez kudeaketan (laikotasun baztertzailea). 
Asimilazio-ikuspegia, inposatuz gero, etnozentrikoa, legez kontrakoa eta demokraziaren aurkakoa 
izango da, eta kulturaren uniformetasuna helburu duenez, bazterkeria eragingo du. Badago, dena 
den, halakorik eragiten ez duen erdibideko asimilazio-ikuspegi bat, giza eskubideetan oinarritzen 
dena. Ikuspegi horren aldekoak jabetzen dira eskubide horiek ez direla porrot egin zuen Ilustrazio 
eurozentrikoaren hondarrak, baizik eta diskurtso eta jardun sozialen egokitasun etikoa ebaluatzeko 
erreferente nagusia. Ildo horretatik, Celia Amorós Filosofiako katedradunak kanon feminista ilustratu 
eta multikulturala adierazpena erabiltzen du zera azpimarratzeko: Ilustrazioak eta hari esker sortu 
zen feminismoak asko zor diotela mundu-ikuskeren artean egon diren eta egon behar diren kontraste 
kulturalei.  
 
 
6.2.2. Multikulturalismoa 

 
Izaera komunitarista duten ereduetan oinarritzen da. Hein batean, kultura-aniztasunerako eskubidea 
onartzen du. Eskubide hori dela eta, kultura-aniztasuna aintzatesteko politikak, eremu pribatuan 
autonomia errespetatzeaz harago doazenak, sortu behar dira. Modernitatearen arabera, 
gizabanakoak subjektu arrazionalak eta autosufizienteak dira. Eredu horren arabera, ordea, 
gizabanakoak talde baten partaideak ere badira. Horregatik abiarazi behar dira, hain zuzen ere, etnia-
, kultura- eta erlijio-aniztasunarekin bat datozen politika publikoak. Eredu horren arrisku nagusia da 



45 

konpartimendu estankoz (ghetto) osatutako gizarteak sortzea ―konpartimendu batzuk beste batzuk 
baino bakartuago egongo dira―. Kultura- edo erlijio-talde bakoitzak bere arauei jarraituko diete, 
taldeen arteko harremanak urriak eta azalekoak izango dira eta estatuaren zeregina gatazkak 
saihestea izango da. Horrek, baina, gizarte-kohesioa eta bizikidetza zailduko du.   
 
Multikulturalismoak desberdintasuna eta bazterkeria eragiten ditu; izan ere, kulturen edo/eta 
erlijioen arteko aldeak aintzatesteko politiken defentsa erlatibista gogorra egiten du. Horrelako 
planteamenduen oinarrian uste hau dago: kultura oro errealitate esentzial, puru eta harmoniatsu bat 
da, komunitate etniko, nazional edo erlijioso bateko kideek partekatzen dituzten balio, sinesmen, 
arau eta jokabideez osatua dagoena. Kultura barneko gatazkak ezkutatzen dira, bai eta baliabide 
materialak eta sinbolikoak eskuratzeko desberdintasunean oinarritutako gizarte-harremanak, eta 
ados ez egoteko eskubidea zapaltzen da. Hortaz, kulturaren ikuspegi esentzialista gailentzen da. 
Ikuspegi horren arabera, hauxe da kultura: "sortzen gaituen zerbait [...] gorde beharreko gordailu 
antzeko bat”25. Kultura-eredu horretan, belaunaldien arteko harreman asimetrikoak sendotu eta 
erradikalizatu egiten dira, eta harreman horiek direla medio, emakumeak identitate-
desberdintasunaren azken gotorleku bilakarazten dira. Hori lortzeko, sakratutzat jotzen dira tradizio 
jakin batzuentzat funtsezkoak diren ikur ugari. Ikur horiek azpiratu egiten dituzte emakumeak: haiei 
ematen zaie kulturaren “gordailua” zaintzeko eginkizuna, bai eta kulturen eta erlijioen ikurrak 
zabaltzeko eginkizuna ere26. Horretaz gainera, kapitalismoaren, patriarkatuaren eta 
neokolonialismoaren aliantza perfektu eta bidegabe bat dela medio, Lurreko leku gehienetan 
miserian bizitzera behartuta daude. Gauzak horrela, ezkondu aurretik birjintasuna eskatzea 
emakumeen sexualitatea ideologikoki eta sozialki kontrolatzeko modu pribilegiatu bat da; izan ere, 
liburu-erlijioen tradizio guztien arabera, emakumeak lizunak eta hezigaitzak dira. 
 

“Kultura-aniztasunaren ikuspegi sendoetan ―ikuspegi horiek ez dira feminismoaren ikuspuntutik 
aztertu, noski―, ‘emakumea’ kulturaren metafora da, kultura-komunitatearen iraupenaren 
irudikapen material eta sinbolikoa. Kultura jakin bat desagertuko delako beldurra gailentzen 
denean ―kultura nagusiak eraso egiten diolako eta asimilatua izatera kondenatuta dagoelako―, 
gizonezkoek lerroak estutzen dituzte ‘beren emakumeen’ gainean duten dominazioa 
defendatzeko. Gizonezkoek emakumeengan duten dominazioa da beren kultura-komunitatearen 
iraunkortasunaren muin ukiezin eta negoziaezina” 27. 

 
6.2.3. Kulturartekotasuna 

 
Kutsu errepublikanoa duten ereduetan oinarritzen da ―gogoratu Jürgen Habermasek gai honi buruz 
egindako diskurtsoak―. Eredu horiek kultura eta erlijio ezberdinen arteko sinergiak bilatzen dituzte 
elkarrizketa ekitatiboen bidez ―elkarrizketak hainbat gunetan eta erakundetan egiten dira―, 
bizikidetza demokratikorako proiektuak egiteko, eskubideak pertsona guztiek izan ditzatela 
bermatzeko eta herritarren betebeharrak (hiritar etika) pertsona guztiei exijitu ahala izateko28. 
Herritarrek erlijio-aniztasuna errespetatzea ontzat hartzeak ez du inola ere eragozten herritarrak 
hiritartasun sozialaren partaide izatera bultzatzea. Integrazioa banatze-justiziaren eta, beraz, gizarte-
eskubideen bidez bideratzen da (esate baterako, hezkuntza, osasuna, gizarte-laguntzak eta 
etxebizitza). Horrek, azken finean, esan nahi du kudeaketa politikoak uneoro izan behar dituela 
kontuan biktimak29; izan ere, kultura arteko ikuspegiari atxikitzen gatzaizkiola esateak ez du 
ezertarako balio, baldin eta bereizkeriak eta segregazioak hor jarraitzen badute.  
 

                                                           
25 XABIER ETXEBERRIA, Sociedades multiculturales, Mensajero-Alboan, Bilbo, 2004, 35. or. 
26 Esate baterako, talde fundamentalisten ustez, beren emakumeak estaltzea beren nortasunari osorik eusteko modu bat da. Hala zertzen 
dute, hain zuzen ere, purutasunaren eta ezpurutasunaren legeek agintzen duten segregazioa (lana sexuaren arabera banatzea eta 
espazioak bereiztea). (Ikus IZASKUN SÁEZ DE LA FUENTE, “Fundamentalismo religioso en el mundo actual y perspectiva de género”, Iglesia Viva 
235 [2008] 90). 
27 ROSA COBO (Ed.), Interculturalidad, feminismo y educación, Catarata-Ministerio de Educación, Madril, 2006, 13-14 or. 
28 Victor Campsen eta Salvador Gineren aburuz, hiritar orok adierazi beharko luke bat datorrela gutxieneko etika horrekin (Ikus VICTORIA 

CAMPS y SALVADOR GINER, Manual de civismo, Ariel, Barcelona, 1998, 9) 
29 Zenbait egile, La laicidad en los nuevos contextos sociales. Diziplina arteko azterlana, Sal Terrae, Santander, 2007, 314. or. 
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“Bestea” solaskide egokitzat hartzea da kulturartekotasunaren printzipioa. Horrek ez du esan nahi, 
ordea, planteamendu eta ohitura onartezinak onesten edo argi eta garbi arbuiatzen ez dituenik, 
batez ere emakumea gutxiesten dituztenak (esate baterako, ezkontza behartuak, genitalen 
mutilazioa, bortizkeria matxista eta etxean giltzapetu eta ikusezin bilakaraztea) eta beste ohitura 
batzuk; esatea baterako: hiyab erabiltzea, baldin eta nahita erabiltzen dela frogatzen ez bada. Kasu 
horietan, beharrezkoa da iritziak elkarrizketaren bidez adieraztea eta bitartekotza erabiltzea. Nahiz 
eta agian politikoki zuzena ez izan, ezinbestekoa hau azpimarratzea:  
 

“[...] kultura guztiek ez dute begirune bera merezi: begirune handiagoa merezi dute giza 
eskubideak errespetatzen dituzten kulturak; izan ere, berdintasuna sustatzen dute kulturaren 
izenean legezkoak ez diren pribilegioak sustatzen eta hierarkiak zein estratifikazioak sendotzen 
dituzten kulturetan [...] ‘emakumeen mendekotasuna eta eginkizun estereotipatuak auzitan jarri 
dituzten kulturak hobeak dira halako gaiak inoiz auzitan jarri ez dituztenak baino'." 30 

 
Kulturartekotasunak zentzua izan dezan, askotariko bizikidetzaren eredu gisa hartu behar dugu 
(bizikidetza hutsetik harago joan behar dugu). Eredu horrek gizarte osoan izan behar du eragina, eta 
ez etorkinengan eta gutxiengoan dauden kulturetako zein erlijioetako pertsonengan soilik. Berriro 
diogu: eredu horren azpian kultuaren ikuspegi dinamiko bat dago, kultura prozesutzat hartzen 
duena. Prozesu hori barneko tirabirek eragindako aldaketen (kultura barneko une erabakigarriak) eta 
beste kulturekiko harremanen (kultura arteko une erabakigarriak) mende dago. 
 
6.3. EAEn bizi diren emakume etorkinak. Ondorio soziologiko adierazgarriak 

 
Ez dago EAEn bizi diren emakume etorkinei buruzko azterlan monografiko espezifikorik. Horregatik 
da garrantzitsua, hain zuzen ere, Emakunde abian jartzen ari den lana. Oraingoz, emakume etorkinen 
errealitatera kulturaren ikuspuntutik hurbiltzeko, besteak beste, hiru erreferentzia enpiriko hauek 
ditugu: a) Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiak 2007an atzerritarrei egindako inkesta; b) 
Eusko Jaurlaritzako Gizarte Gaietako Sailak 2010ean egindako Atzerriko etorkinen gaineko inkesta 
(AEI); eta c) Bilboko Elizbarrutiko Teologia eta Pastoraltza Institutuak (ETPI) eta EDE Fundazioak 
2008an argitutako Inmigración, identidades religiosas y diálogo intercultura azterlan kualitatibo 
orokorra, zenbait gizabanakorekin banan-banan kultura- eta erlijio-identitateei buruz izandako 
elkarrizketa sakonetan oinarritutakoa.  
  
6.3.1. Ezaugarri etnikoak zein nazionalak eta azpian dautzan migrazio-proiektuak  

 
Datuen arabera, migrazio-fluxuetan nolabaiteko etnifikazio generiko eta diferentzial bat ari da 
gertatzen. Oro har, EAEn bizi diren etorkinen artean, gizon baino emakume gehixeago daude. 
Latinoamerikako herrialdeetako etorkinen artean, emakumeak dira gehiengo (talde mestizoa eta 
latinoa); Senegaleko (Saharaz hegoaldeko Afrika) eta Magrebeko etorkinen artean, aldiz, gizonak. 
Errumaniako, Ekialdeko EBko beste herrialde batzuetako, Afrikako gainerako herrialdeetako eta 
Txinako etorkinen sexu-banaketa orekatuagoa da.  
 
Halaber, etxean komunikatzeko, emakumeek gizonek baino gehiago erabiltzen dute gaztelania eta 
gizonek emakumeek baino gehiago erabiltzen dute arabiera. Beste datu interesgarri bat: etorkinak, 
oro har, ondo edo nahiko ondo moldatzen dira gaztelaniaz eguneroko bizitzan. Magrebeko, 
Senegaleko eta, batez ere, Txinako emakumeek dute zailtasun handien gaztelaniaz aritzeko31 
(Magrebeko eta Senegaleko gizonak, aldiz, ongi moldatzen dira). Gizarte hartzailearen hizkuntza ez 
jakiteak taldearen endogamia areagotzen du, eta bertako herritarrekin harremanak egitea zailtzen.  
 

                                                           
30 ROSA COBO (Ed.), lehen aipatutako lana, 17. or. 
31 Kasu honetan ere, gizonezkoek emakumeek baino zailtasun handixeagoa dute, baita Magrebeko eta Senegaleko emakumeek baino 
zailtasun handixeagoa ere. 
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Gizarte hartzaileetan emakume etorkinek dituzten ezaugarri etnikoek eta nazionalek lotura estua 
dute sorterritik ateratzera bultzatu zituzten faktoreekin. Migrazio-prozesu orok izaera soziala du. 
Alde horretatik, familia-estrategien eginkizuna oso garrantzitsua da. Askotan, nork migratuko duen 
erabakitzeko, taldearen barruko boterearen hierarkia hartzen da kontuan, bai eta hainbat 
testuingurutan dauden genero-estratifikazioak ere32. Faktore baldintzatzaile horiek direla medio, 
emakumeak izaten dira hainbat migrazio-prozesuren eragileak ―nahiz eta bertako herritarrek 
berdintzat hartu ohi dituzten emakume etorkin guztiak―. EAEn bizi diren etorkin askok erabaki 
pertsonal bat dela bide emigratu dute; batez ere, Afrikako gizonek eta Frantziako eta Boliviako 
emakumeek. Afrikako gizonen migrazio-ereduak ezaugarri hauek ditu: gizonek, emigrazioaren bide-
erakusle diren aldetik, garrantzi handia dute; emigratu ostean, familia sortzen dute; gizonen arteko 
harremanek garrantzi handia dute; migrazio-sarea aitaren bidetik sortzen da; eta gizonenak izan ohi 
diren lanbideak egiten dituzte. Bestalde, Latinoamerikako emakumeen migrazioak ezaugarri hauek 
ditu: Latinoamerikako etorkin gehienak emakumeak dira ―aukeraketa-irizpideei dagokienez, estatus 
sozioekonomikoa baino garrantzitsuagoa da sexua―; emakumea da nagusi; amatasun transnazionala 
eta emakumeen migrazio-sareak sortzen dituzte; eta gizarte hartzailean, ia esklusiboki emakumeenak 
diren lan-nitxoetan egiten dute lan33. 
 
EAEra duela gutxi etorri diren emakumeen eta gizonen artean, familia-bateratze gutxiago gertatzen 
dira, eta gehiago dira “lan hobea bilatzea” helburu duten etorkinak. Etorkinak beren prozesuen 
eragile aktiboak direla eta ongizate handiagoa bilatzen dutela pentsatzera garamatza horrek. Edonola 
ere, emakume etorkin batzuen kasuan, batez ere Aljeriako emakumeen kasuan, familiak ―zehazki, 
senarrak― eragin handia du oraindik ere. Alde horretatik, haien immigrazioak bateratze-prozesuekin 
du zerikusia.  
 
Berriro diogu: emakumeen arteko alde horiek lotuta daude genero-estratifikazioen arloan kulturen 
artean dauden aldeekin. Askotan, Latinoamerikako emakumeak (bai eta Marokoko emakume 
alargunak edo bananduak ere, etikarekin eta erlijioarekin zerikusia duten arrazoiak tarteko beren 
herrialdetik irtetera behartuta daudenak) familia gurasobakarren buru bilakatzen dira edo familia 
ugarien eta zabalen mantenu ekonomikoaz arduratzen diren emazteak dira. Besteak beste, besteak 
zaintzen dituzte, eta etxetik kanpo lan egin edo ez, erabat esplotatuta bizi dira. Alde horretatik, bizi 
baldintzek okerrera egin dute familia gurasobakarretan. Emakume etorkin asko errudun sentitzen 
dira; izan ere, emigrazioa dela eta, ezin dira zuzenean arduratu ugalketarekin eta seme-alaben 
hazkuntzarekin lotutako eginkizunez34. Nahiz eta sorterrian familia asko desegituratuta egon, 
etorkinek mitologiara jotzen dute eta gizarte hartzaileetan patriarkatua berriro ezartzea xede duten 
prozesuak bultzatzen dituzte35. Edonola ere, kasu batzuetan, komunitate transnazional hori sortzea 
eta emakumeek dirua kontrolatzea positiboa izan daiteke; izan ere, horrek genero-rolak berriro 
definitzea ekar dezake. Hala, atzerrian ezkonduko diren etorkinen harremanak berdintasunean 
oinarrituko dira; hau da, erantzukizunak eta betebeharrak partekatuko dituzte.  
 
Herrialde periferikoetako (esatea baterako, Argentinako) hiri-eremuetako herritarren artean eta 
Marokoko ezkongabeen eta unibertsitateko ikasleen artean, gero eta gehiago dira ongizate 
ekonomikoa hobetzeko asmoz emigratzen duten gizabanakoak. Haien helburua da norberaren 
ongizatea hobetzea, edo familiari laguntzea. Kasu horietan soilik dute etorkinek diruaren gaineko 

                                                           
32 Herrialde batzuetan (Dominikar Errepublikan eta Filipinetan), familia-egiturek eta -ideologiek besteak beste emakume nekazari 
ezkongabeak emigratzera bultzatzen dituzte; beste herrialde batzuetan, aldiz, oztopatu egiten dute hori (Marokon) (Ikus COLECTIVO IOE, 
Inmigrantes, trabajadores y ciudadanos.  
 Una visión de las migraciones desde España, Valentziako Unibertsitatea-Patronat Sud-Nord, Valentzia, 1999, 187. or.). 
33 CARMEN GREGORIO, Migración femenina. Su impacto en las relaciones de género, Narcea, Madril, 1998, 263. eta 264. or. 
34 “(...) amatasun transnazionalaren ondorio negatiboei buruzko diskurtso bat egin da. Egin ez ezik, zabaldu ere egin da komunikabideetan 
eta erakunde publikoetan (hori da Filipinetako emakumeen kasua). Dena den, migrazioei buruzko literaturan ez da txintik esaten aitatasun 
transnazionalari buruz. Familia transnazionalen esparruan, inork ez du zalantzan jarri aitatasuna; ez dago erreferentziarik seme-alabak 
sorterrian utzi dituen ‘aita etorkin txarrari’ buruz”. (Ikus LAURA OSO, “Migración, género y hogares transnacionales” in JOAQUÍN GARCÍA ROCA 
eta JOAN LACOMBA [Ed.], La inmigración en la sociedad española. Una radiografía multidisciplinar, Bellaterra, Bartzelona, 2008, 571-572 or.) 
35 PEDRO MARCOS eta IZASKUN SÁEZ DE LA FUENTE, “La perspectiva de género en las prácticas de mediación intercultural e interreligiosa”, 
Soziologiaren eta Zientzia Politikoen VII. Euskal Kongresua, Bilbo, 2009, 5 (CD formatuan eskuragarri). 
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benetako kontrola eta erabakiak hartzeko ahalmen handiagoa, nahiz eta familiako gizonek izan 
agintea jatorrizko gizartean. Generoari buruzko iritziek eragin handia dute oraindik ere. Kultura 
askotan, emakumeei dagokie senitartekoak zaintzea eta haiez arduratzea. 
 
Maroko emakume landatarren eta, oro har, herrialde musulmanetako emakumeen artean, ohikoa 
da oraindik ere familiarekin bateratzeko asmoz immigratzea. Dena den, emakume horiek bide 
ezberdinak egiten dituzte. Emakume batzuk, nahiz eta senarrari jarraitu, sorterriko lan-merkatuan 
lan egindakoak dira, eta badakite, beraz, zer den gizarte-eskalan gora egitea. Beste batzuek, berriz, 
gizarte hartzailearen ezegonkortasun ekonomikoa dela eta, senarraren baimena eskuratzen dute 
etxetik kanpo lan egiteko. Horrek, baina, ez ditu zalantzan jartzen sistema patriarkalaren funtsak: 
emakumeek etxetik kanpo lan egin dezakete, baldin eta arau moralak eta erlijiosoak errespetatzen 
badituzte eta emazte eta ama diren aldetik dituzten betebeharrak betetzen badituzte. Muturreko 
kasu batzuetan, emakume batzuk erabateko mendekotasunean eta gizartetik bakanduta bizi dira. 
Horren kausaz, zaila da emakume horiek gizarte hartzailearekin harremanak egitea eta bizi 
estrategiak berriro definitzea. Isolamendu hori areagoa da baldin eta sorterriko hizkuntzak ez badu 
gaztelaniarekin zerikusirik eta, batez ere, analfabetoak badira eta ez badute ikasketarik; izan ere, 
senarraren edo seme-alaben mende egongo dira inguruarekin edozein motatako komunikazio 
izateko. Kontua are gehiago korapilatzen da baldin eta, itxura fisikoa edo janzkera dela-eta, estigma 
bat bilakatzen bada emakume atzerritarra izatea (esatea baterako: hiyab daramaten Marokoko eta 
Aljeriako emakumeak). Halaber, jatorri bereko etorkin-taldeak ez badu urratsik ematen egokitzeko 
eta gizartearen onespena lortzeko, baztertua izateko arriskua era esponentzialean handitzen da, eta 
norbanakoaren integrazioa korapilatu egiten da. Hori gertatzen denean, badirudi immigrazioa, 
egoera bat izan beharrean, zera aldagaitz bat dela, odolaren purutasuna bezain ezaugarri ezabagaitz 
bat36.  
 
Garrantzitsua da herrialde bakoitzetik zenbat emakume eta zenbat gizon etorri diren jakitea. Izan 
ere, datuez harago, "aditzera ematen digu familiak nola osatuta dauden, laguntza-sareek zer 
ezaugarri dituzten, gizarte hartzailean nola banatzen dituzten genero-rolak emakume eta gizon 
etorkinek etxe barruan nahiz gizartean eta gizarte hartzaileak nola hautematen eta aintzatesten 
dituen gizon eta emakume etorkinak” 37. Normalean, jatorri jakin bateko etorkinen gehiengoa sexu 
batekoa izateak zaildu eta galarazi ere egiten du jatorrizko herrialdeko kultura-ereduari eustea. 
Aldiz, etorkinen artean familia osoak badaude, aukera gehiago daude jatorrizko herrialdeko familiari 
buruzko ideologian oinarritutako ereduak sendotzeko. Ez dezagun ahaztu, baina, emakume etorkin 
askorentzat familia ez dela zapaldua izateko leku bat, baizik eta beste bereizkeria batzuk 
indargabetzen dituen "kolpe-motelgailu" bat, nahiz eta familiaren barruan ideologia patriarkala 
nagusi izan. 
 

6.3.2. Sorterriko erlijio-loturak  

 

Etorkinak sozializazio erlijioso eta kultural jakin bat duten herrialdeetatik etortzen dira. Familia 
zabaletako emakumeek oso eginkizun garrantzitsua dute; izan ere, haiek arduratzen dira sozializazio 
hori belaunaldiz belaunaldi transmititzeaz. Mundu-ikuskera andozentrikoek emakumea, ama, 
zaintzailea eta sinestuna kontzeptuak lotu eta tradizioen gordetzailetzat hartu izan dituzte 
emakumeak.  

                                                           
36 Fadela Amara Ni putes ni soumises (ez putak ez otzanak) mugimendu feministaren buruak ―Frantziako langile etorkinen auzoetako 
mugimendu horri 2003. urtean eman zitzaion hasiera Frantzia osoan egin zuten martxa baten bidez― berari gertatuko zerbait kontatzen du 
immigrazioaren ikuspegi esentzialista desegitea zeinen zaila den azpimarratzeko: “Halabeharrak hala aginduta, [Frantziako] Errepublikaren 
arragoan ―haurtzaroko eskolan― sentitu nintzen arrotz lehenengo aldiz, noiz eta andereño batek ikasle atzerritarren zerrenda bat egin 
behar zuela eta, ondo beharrez zalantzarik gabe, eskua altxatzeko eskatu zidan egunean. Baina nik (...) Frantziar herritartasuna nuen (...) Ez 
nuen bidegabekeria hura onartzen. Horregatik, ahaleginak egin nituen bestearen ikuspegia aldatzeko; hots, ni nire jatorri sozial eta 
etnikoekin sistematikoki lotzen nindutenen ikuspegia aldatzeko. Frogatu egin nahi nuen, ezberdintasunak ezberdintasun, elkarrekin bizi 
gintezkeela errepublika laiko batean, eta errepublika horretan biztanle guztiek eskubide berak izan zitzaketela" (Ikus F. AMARA, Ni putas ni 
sumisas, Cátedra-Feminismos, Madril 2004, 32. or.).  
37 JUAN LUIS FUENTES eta TRINIDAD L. VICENTE, La población magrebí en el País Vasco. Situación y perspectivas, Arartekoa- Juan San Martin giza 
eskubideen bilduma, Bilbo, 2007, 35. or. 
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Horretaz gainera, erlijioa EAEn guztiz desinstituzionalizatuta38 dagoenez, EAEko erlijioek ez dute 
sorterrian duten sekularizazio-maila eta kulturarekiko, politikarekiko eta eguneroko bizitzarekiko 
lotura estua. Islamean nabarmentzen da gehien erlijioak bizitzaren arlo ezberdinetan duen 
nonahikotasuna. Alde horretatik, etorkin musulmanek otoitz asko egiten badute ere ―ia ez dago 
alderik belaunaldien artean―, katolikoen eta ortodoxoen artean, emakumeek otoitz askoz gehiago 
egiten dute gizonek baino39. Edonola ere, erlijio bereko etorkinen artean ere aldeak daude. Esate 
baterako, Kolonbiako emakume katolikoen sekularizazio-maila eta Argentinako emakume 
katolikoena ez da bera. 
 
Aniztasun etnikoari eta nazionalari dagokionez, generoak eragin handia du identitate erlijioso 
nagusietan. 2007an, erlijio musulmanean, gizon sinestunen kopurua emakume sinestunen kopurua 
halako hiru zen; erlijio katoliko erromatarrean, emakume sinestunen kopurua gizon sinestunen 
kopurua baino ia hogei puntu handiagoa zen; eta erlijio ebanjelikoan, emakume sinestunak gehiengo 
ziren, nahiz eta emakumeen eta gizonen arteko aldea aurreko kasuan bezain handia ez izan.  
 
Mestizaje etnikoa eta kulturala aski arrunta da etorkinen jatorrizko herrialdeetan. Edonola ere, 
Afrikan beste inon baino aniztasun handiagoa dago, sekta eta erlijio-talde ugari daude eta. 
Erlijiozkotasun tradizionalenean, gizartearen eta erlijioaren aldetik garrantzitsuak diren balioak 
daude; esate baterako, pertsona adinduekiko errespetua eta Latinoamerikako herritarrek Andre 
Mariari dioten debozioa. Halaber, erlijioak jokabide-kode jakin bat dakar berarekin ―batez ere, 
Magrebeko herritarrengan ikusten da hori argien― eta egoera zailetan segurtasuna ematen du, bai 
eta egoera horietara egokitzeko laguntza ere. Latinoamerikako emakume etorkinen artean, aldaketa 
bat gertatzen ari da belaunaldien artean: nahiz eta batzuek erlijio tradizionalari eutsi, beste batzuk 
fedea argitzen eta arrazionalizatzen hasi dira. Sorterrian elizak haurrez eta gaztez beteta dauden 
arren, Hego Amerikako gazteentzat erlijioa jadanik ez da eztabaidatu ezin den zerbait; hau da, 
jakintzat ematen den zerbait. 
 
6.3.3. Herrialde hartzailearen mikroegitura soziala 

 

Gizartean zabaldutako estereotipo baten arabera, etorkinek ―batez ere, emakumeek― ikasketa-
maila baxua dute, eta horrek laneratzea eta gizarteratzea zailtzen ditu. Datuek, haatik, estereotipo 
hori zalantzan jartzera behartzen gaituzte: hamar etorkinetik ia seik bigarren mailako ikasketak egin 
dituzte gutxienez, eta % 8k soilik ez du ikasketarik. Oro har, emakumeek ikasketa-maila handiagoa 
dute. Salbuespen bakarra Magrebeko emakumeen kasua da; izan ere, emakumeen ikasketa-maila 
gizonena baino pixka bat txikiagoa da. Dena den, esan beharra dago Magreben beste inon baino 
pertsona gehiago daudela lehen mailako ikasketarik edo batere ikasketarik gabe. Bestalde, gizon 
etorkinen artean, Senegaleko gizonak dira prestakuntza gutxien jaso dutenak (Senegaleko etorkinek 
dute prestakuntza-maila txikienetakoa). 
 
Eremua (auzoa), gizarte-klasea (pobrea) eta jatorria (etorkina) elkarri lotzen dira modu arriskutsu 
batean, eta horren erruz, etorkinen segregazio espaziala areagotu egin ohi da. Espainian ez dago 
etorkinen ghettorik; hau da, ez dago hiri-eremurik non talde bat, gehiengo diren bertako biztanleez 
osatuta ez dagoena, demografikoki gailentzen den. Hala eta guztiz ere, egia da etorkinak bi auzo 
motatan biltzen direla: hiriko parte zaharrean (infraetxe ugari egiten dira bertan) edo hiri 
kanpoaldean. Bi auzo mota horiek ezaugarri berberak dituzte: etxebizitzak merkeagoak dira eta 
bertako biztanleria zahartzen ari da. Etorkinei zer nahiko luketen galdetu eta zera erantzuten dute: 
zerbitzu egokiak dituzten auzoetan bizi eta erabat hondatutako auzuneetatik alde egin. Edonola ere, 

                                                           
38 Desinstituzionalizazioak zera esan nahi du: erlijio-esperientzia eta esperientzia hori bideratzeko bitartekari lanak egin izan dituzten 
instituzioak ―gure inguruan, Eliza Katolikoa― bereiztea xede duen prozesua. 
39 Urtetan zehar sozialismo errealismoa bizi ondoren, Errumaniako etorkinen erlijio-ohiturak indarberritzen ari direla hauteman dugu. 
Sinestunek asko balioesten dute hori. Horrek, jakina, zerikusia du nazionalismoarekin; izan ere, herrialde hartan, hertsiki lotuta daude 
etniarekin eta nazioarekin lotutako alderdiak eta erlijioa.  
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talde etniko eta nazional batzuek (esate baterako, Aljeriako emakumeek) beste etorkinek baino 
garrantzi handiagoa ematen diote aberkidez inguratuta bizitzeari.  
 
Etorkinen gehiengoak dio aisialdian mota guztietako pertsonekin egoten dela40; ia % 30ak, 
familiarekin soilik egoten dela; eta gutxiengoak, bere sorterriko edo kulturako pertsonekin soilik 
egoten dela41. Txinako etorkinek (gizonek zein emakumeek), Senegaleko etorkinek (gizonek 
emakumeek baino gehiago), Magrebeko emakume etorkinek eta Paraguaiko gizon etorkinek beste 
etorkinek baino joera handiagoa dute aisialdiko jarduerak herrikideekin egiteko. Bestalde, azterketa 
kualitatiboek azpimarratzen dute ez dagoela etnia arteko harremanik etorkin-taldeen artean. Alde 
horretatik, beste etorkin-taldeen ―batez ere, musulmanen eta beltzen― ezaugarri 
estigmatizatzaileak nabarmentzen dituzten etiketak eta estereotipoak erabiltzen dituzte; esate 
baterako, “Arabiarrak bortitzak dira, eta arazoak sortzen dituzte"42. Emakumeen kasuan, batzuetan 
hiru motako bereizkeria pairatzen dute: emakume izateagatik, atzerritarra izateagatik eta beltza edo 
kaukasoar zuria ez den kolore batekoa izateagatik: “Leku pila batera bidali dut curriculuma, baina 
inork ez dit hots egin. Ba al dakizu zergatik? Arabiar izena dudalako eta musulmana naizelako”43. 
Halaber, arrazoi horiek direla medio, gerta daiteke lanean abusatzea edo sexualki abusatzea.  
 
Errepara diezaiegun xehetasun handiagoz etorkinen familiei. Nahiz eta seme-alabak dituzten familiak 
nagusi izan, familia gurasobakarren buru diren emakumeen ehunekoa, batez bestekoaren aldean, 
kontuan hartzekoa da. Datu horrek zerikusia du bikote-harreman motekin: EAEn bizi diren etorkinen 
erdiak ezkongabeak dira, eta hamarretik ia lau ezkonduta daude. Gizonen artean, gero eta handiagoa 
da ezkontzen diren gizonen ehunekoa. Emakumeen artean, berriz, gora egin du ―beren pisu 
estatistikoari dagozkion marjina estuen barruan, betiere― bananduta, dibortziatuta eta alargun 
dauden emakumeen ehunekoak. Emakume askok familia dute. Dena den, kontuan hartzekoa da 
harreman bat bertan utzi duten emakumeen kopurua. Gure aburuz, harreman bat bertan behera 
uztea da migrazio-prozesua abiarazten duen faktoreetako bat ―horretan lagungarria izan daiteke 
behinik behin― edo distantziaren eta bizitzako helburuak berriro zehaztearen ondorioetako bat; izan 
ere, emigrazioak bizitzako helburuak berriro zehaztera eramaten gaitu.  
 
Asoziazionismo-maila oso txikia da. Gizarte-testuinguruak ezartzen dituen mugak ez ezik (euskal 
gizarteak ez du elkarteak sortzeko joera handirik), gizarteratze eskasaren ondorioz etorkin askok 
dituzten zailtasunak ere kontuan hartu behar dira; esate baterako, gerta daiteke baliabide 
ekonomiko gutxi izatea, elkarteko bilera-orduak laneko ordutegiarekin bateragarriak ez izatea, 
elkartea etxetik urrun egotea edo etorkin-taldeak heterogeneoak izatea. Askotan, etorkinak egoera 
jakin bati buruzko laguntza eskatzera joaten dira elkarteetara, baina ez dira elkarteko kide bilakatzen. 
% 4k soilik parte hartzen du etorkinen talde informaletan (gizonek gehixeago emakumeek baino), 
etorkinei laguntza emateko elkarteetan eta heziketa- eta kultura-taldeetan (azken horretan, 
emakumeek gehixeago gizonek baino). Bestalde, gizonen eta emakumeen % 8k soilik parte hartzen 
du erlijio-taldeetan. Magrebeko44 eta, oro har, Afrikako etorkinen artean, gero eta emakume 
gehiagok parte hartzen dute halako taldeetan.  
 

                                                           
40 Gizon baino emakume etorkin gehixeago ibiltzen dira mota guztietako pertsonekin aisialdian; izan ere, bakarrik iristen dira, eta ez dute 
sorterriko gizarte-sareen laguntzarik izaten.  
41 Etorkinen % 8 edo gutxiago. 
42 G4-Saharaz hegoaldekoak Ikus ALFONSO PÉREZ AGOTE, BENJAMÍN TEJERINA eta MARGARITA BARAÑANO, Barrios multiculturales: relaciones 
interétnicas en los barrios de San Francisco (Bilbao) y Embajadores/Lavapiés (Madrid), Trotta, Madrid, 2010, 120. Egileen arabera, etika eta 
estereotipo horiek horma ikusezinak eraikitzen dituzte, eta horma horiek jatorri ezberdineko gizabanakoen eta taldeen arteko harremanak 
eragozten eta galarazten dituzte: “horren kausaz, ezinezkoa da ‘3 beltz, 2 ijito eta arabiar 1’ elkarrekin ikustea, eta gero eta zailagoa da 
morala sendotzea gure gizarteetan”. 
43 G-1: Marokoko emakume bat. Ikus ALFONSO PÉREZ AGOTE, BENJAMÍN TEJERINA ETA MARGARITA BARAÑANO, lehen aipatutako lana, 233. or. 
44 Dena den, parte-hartzearen ezaugarriei dagokienez, emakume gutxik hartzen dute parte magrebtar elkarte-sarean. “Emakumeei 
portaera horri buruz galde egin genienean, haietako batzuk oso zorrotz agertu ziren esatean ez dutela elkarte mistoetan lagundu nahi eta 
emakume etorkinen talderik ez dagoela [gero ikusiko dugunez, EAEko erlijio-aniztasunari buruzko azterlanaren arabera, badaude halako 
elkarteak] (...) elkarte-mugimenduan parte-hartzerik ez izateak agerian uzten du berriro eremu publikoan komunitateak agertzen duen 
sexuaren araberako banaketa. Horrela, emakumeek, ahal dutenean, bere egingo dituzte gizonei utzitakoak ez diren eremu eta jarduerak.” 
(Ikus JUAN LUIS FUENTES eta TRINIDAD L. VICENTE, lehen aipatutako lana, 199-200 or.). 
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6.3.4. Kultura- eta erlijio-nortasunari eutsi edo aldatu 

 
Inkesten emaitzen arabera, EAEn bizi diren etorkinen hiru laurdenek diote ez dutela bere burua talde 
batekin identifikatzen. Dena den, etorkinen artean alde handiak daude jatorriaren arabera. 
Senegaleko gizonen % 60k (eta emakumeen % 40k) eta Magrebeko emakumeen eta gizonen % 50ak 
(emakume baino gizon gutxixeagok) dio erlijioaren bidez identifikatzen duela bere burua. Bestalde, 
batez beste, % 5ak soilik du lurralde-lotura. Dena den, Txinako etorkinen artean, ehuneko hori 
boskoiztu egiten da. Halaber, gutxik identifikatzen dute beren burua etniarekin eta kulturarekin, 
Magrebeko eta Senegaleko etorkinak salbu. Bi leku horietan, erlijioa eta kultura aski lotuta daude. 
Oro har, etorkinek ez dute bazterkeriarik pairatzen atzerritarrak izateagatik, arrazagatik edo 
erlijioagatik. Dena den, hori aldatu egiten da generoaren eta jatorrizko herrialdearen arabera. Hauek 
dira, hurrenez hurren, estigmatizatuen sentitzen diren emakumeak: Latinoamerikako emakumeak 
―batez ere, aurpegiera indigena dutenak―, Magrebekoak eta errumaniarrak45.  
 
Gizon eta emakume etorkin gehienek ohiturei eutsi nahi diete hurbileko eremuan eta eremu 
intimoan eta pribatuan; esate baterako, familian eta lagunartean. Dena den, emakumeek irmotasun 
handiagoz eusten diete ohiturei: etxea sorterriko kultura eta erlijioa gordetzeko leku pribilegiatu bat 
bilakatzen da, babes-leku bat; izan ere, askoren ustez, kaltegarria da etxetik kanpo dagoena46. 
Halaber, etorkin gehienek (ez dago alderik gizonen eta emakumeen artean) sorterriko sinesmenei eta 
erlijio-ohiturei eusten diete; batez ere, etorkin musulmanek. Ildo horretatik, Senegaleko gizonek, 
Aljeriako eta Marokoko emakumeek eta Txinako47 etorkinek eusten diete zintzoen liturgia zibil eta 
erlijiosoei. Etorkinei galdetu diegu ea beren kulturari eta ohiturei uko egingo lieketen soldata eta 
gizarte-posizio hobeago baten truk. Emaitzak bat datoz aipatutako datuekin. Emakume musulmanek 
beste taldeek baino gehiago defendatzen dituzte beren tradizioak. Nekez uzten dute % 15 eta % 20 
arteko tartea (gizon musulmanak eta gainerako erlijioetako kideak tarte horretan daude). Halaber, 
musulmanek eta ortodoxoek beste erlijioetako kideek baino sinesgarritasun handiagoa ematen diote 
asimilazioaren tesiari. Tesi horren arabera, onartuak izan daitezen, beren kulturari uko egiteko 
exijitzen die euskal gizarteak. 
 
Etorkinen ehuneko handi bat hemengo janaria eta edariak kontsumitzera ohitu da. Magrebeko 
emakumeek dute zailtasun handien gure ohitura gastronomikoetara ohitzeko. Halaber, inkesta egin 
dutenen erdiek baino gehiagok diote hemen bizi arren maiz janzten direla sorterriko jendea bezala. 
Sexuen arteko aldeak, oro har, ez dira adierazgarriak. Edonola ere, Aljeriako etorkinen kasua 
paradigmatikoa eta berezia da: hamar emakumetik zortzik jatorrizko herrialdeko jantziak erabiltzen 
dituzte; aldiz, gizonen erdiak besterik ez du hori egiten. Emakumeen eta gizonen arteko aldeak argi 
uzten du sorterriko gizarte-aldaketek edo/eta immigrazioak ez dutela eragin bera emakumeengan 
―kultura- eta erlijio-tradizioen ikur nagusia dira― eta gizonengan. Ikuspegi dogmatikoenaren 
arabera, emakumeen janzkerak familiaren eta gizartearen egonkortasunari eusteko balio du. 
Emakumearen gorputza bekatua da. Alde horretatik, emakumeen jantzi tradizionalen helburua da 
gizonek haragizko bekatua ez egitea. Halaber, jantzi horien bidez, hainbat gauza lortzen dira: 

                                                           
45 Errealitate hori beste ikuspuntu batetik ikusita, Kolonbiako, Ekuadorreko eta Peruko gizonen eta emakumeen ia erdiek diote 
arrazismoarekin edo xenofobiarekin lotutako esperientziaren bat pairatu dutela ―esperientzia batzuk beste batzuk baino larriagoak badira 
ere―. Magrebeko etorkinen ia % 30ak dio halako esperientzia bat pairatu duela; dena den, Magrebeko etorkinen artean, emakume baino 
gizon gehiagok diote halako jarrerak pairatu dituztela. Hona hemen bereizkeria-egoera larrien estatistika-datu batzuk: emakumeen % 40k 
dio irain, jokabide, aurreiritzi eta esamesa arrazistak eta xenofoboak pairatu dituela, eta % 18k, erasoak, jazarpenak, tratu txarrak eta 
indarkeria pairatu dituela. Horren kontrara, emakumeek eta gizonek ez dute arrazakeriarik eta gaitzespenik pairatu erlijioaren kausaz. 
46 Emakume etorkin batek esan zuenez “Etxean, ateko etxea ireki bezain pronto, ahaztu egiten duzu Espainian zaudela, atea ireki, sartu eta 
itxi, eta ordurako ez zaude Bilbon, Marraketxen zaude, marokoar estiloko pisua, marokoar estiloko egongela, marokoar janaria, arabieraz 
besterik ez dugu hitz egiten" (Ikus ALFONSO PÉREZ AGOTE, BENJAMÍN TEJERINA ETA MARGARITA BARAÑANO, lehen aipatutako lana, 104. or.) 
47 Senegaleko emakumeen % 86 eta gizonen % 65; Aljeriako emakumeen % 66; Marokoko emakumeen % 59; Txinako emakumeen % 68 eta 
gizonen % 60. Beste etorkin-taldeen aburuz, Txinako etorkinen komunitatea oso itxia da: ez dute gaztelaniaz hitz egiten, eta beren etnia- 
eta kultura-taldeko kideekin soilik izaten dituzte harremanak eta sortzen dituzte negozioak. “Beren saltokiak dituzte, eta dena beren artean 
egiten dute. Langileak eta isilak direla esaten dute”. 
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emakumeak edertasun fisikoarekin soilik ez lotzea, zaintzarekin lotutako genero-rolak sendotzea eta 
gizonek emakumeei eraso ez egitea48.  
 
Edonola ere, azpimarratu behar da erlijioek emakumeei jantzarazten dizkieten beloek ―bai eta moja 
kristauen beloak ere― emakumeen mendekotasuna adierazten dutela sinbolikoki janzkeraren bidez. 
Hala lortzen da emakumeak ikusezin izatea eta gizonengandik bereiztea; hori agintzen dute liburu-
erlijio (kristautasuna, judaismoa eta islama) guztietan aipatzen diren purutasunaren eta 
ezpurutasunaren legeek, hain zuzen ere. Gizonen eta emakumeen arteko bereizketa horren adibide 
da dikotomia hau: sakratua / gizonezkoa / publikoa / purua vs. profanoa / emakumezkoa / pribatua / 
ezpurua.  
 
 Islamiarren artean, hainbat belo mota daude. Belo horiek emakumeen gorputza estaltzen dute, 
batzuek beste batzuek baino gehiago. Belo mota bakoitzak oihartzun ezberdina du iritzi publikoan. 
Egunero erabiltzen duten emakumeentzat ere esanahi ezberdinak ditu. Batzuek beren gizartearen 
ohitura bat delako jartzen dute edo/eta beren kultura-nortasunari eusteko elementu bat delako edo 
beren burua babesten laguntzen dielako ―ez ditzaten gogait, irain, gaizki trata, etab―. Beste batzuk 
kentzera behartuta daude, indarkeriaren arrazistaren, xenofobiaren eta islamofobiaren beldur 
direlako, ondorio negatiboak dituelako lanpostu bat eskuratzeko edo lanetik bota ez ditzaten49. 
Horrenbestez, ez dira libre jartzeko, ez eta ez jartzeko ere. Horiek horrela, komunitate etniko eta 
erlijioso itxietan bizi eta gizarte-kontrola handia duten emakumeen kasuan, zaila da jakitea 
zenbateraino jartzen duten beloa nahita edo zenbateraino behartuta. Gutxiengoan dagoen emakume 
batzuek mundu modernoari uko egiteko erabiltzen dute; izan ere, haien ustez, mundu modernoan 
dena azalkeria hutsa da, eta balio estetikoak soilik hartzen dira kontuan. Beste emakume musulman 
batzuk jatorrizko herrialdeetan espazio publikoak okupatzeko hasi dira beloa erabiltzen; izan ere, 
beloa erabiltzeak horretan laguntzen diela konturatu dira. Hortaz, islamiar emakumeek ez dute 
amaren belo tradizionala hartzen; izan ere, haientzat, ezjakintasunaren, superstizioaren, itxita 
bizitzearen eta hezkuntzaren bidez atzean utzi duten guztiaren ikurra da. Alderantziz, arbasoekiko 
lotura mozteko erabiltzen dute "hiyaba"50. Dena den, ez dezagun ahaztu belodun emakume 
musulmanek defendatzen duten proiektua, muturreko kasuetan, arriskutsua dela demokraziarentzat, 
eta, beraz, emakumeen eskubideentzat. 
 
Beren ohituren arabera jateko, janzteko, orrazteko, sorterrian dagoen jendearekin komunikatzeko 
eta, oro har, behar kulturalak asetzeko, etorkinek irabazi-asmorik gabeko saltokiak sortzen eta 
kudeatzen dituzte. Saltoki horiek taldearen kohesioa indartzen dute: “ilea moztea nahi ez duen 
jendea, baina hara joaten da hitz egitera” 51. Bestalde, jatorri bereko etorkinen ohiko 
erlijiozkotasunari eta erlijioaren antolamendu instituzionalari esker, batzuetan loturak sortzen dira 
etorkinen artean ―lotura batzuk beste batzuk baino estuagoak izan ohi dira―; izan ere, erlijioak 
habitat pribilegiatuak bilakatzen dira. Erlijioei esker, beren kultura bizitzen dute, beren hizkuntzaren, 

                                                           
48 “Janztean, emakumeek ez dute beren gorputzaren silueta nabarmendu behar... Bai, hobe da hala. Begira! Munduko emakume guztiak 
hala jantziko balira, nire ustez orain gertatzen diren emakumeen aurkako egintza kriminalak ez lirateke gertatuko. Emakumea zera da... 
familiaren oinarria, hark agintzen du etxean, hark hezten (Ikus JOSÉ LUIS FUENTES eta TRINIDAD L. VICENTE, lehen aipatutako lana, 117-118 or.). 
49 Bertako biztanleek hezkuntzarik eta prestakuntzarik ez izatearekin lotzen dute zapia erabiltzea: “Emakume batekin hitz egiten ari naiz 
eta, esate baterako, zera esaten dit, oso ondo hitz egiten duzu gaztelaniaz; gaztelaniaz, ingelesez, frantsesez eta arabieraz hitz egiten dut, 
bai eta marokoeraz, bereberez eta beste hainbat hizkuntzatan, harritu egiten dira. Baina, nola liteke? Zapia daramazu eta hizkuntza horiek 
guztiak hitz egiten dituzu. Baina, zer ikusia du zapiak nortasunarekin? Ez du itxurarekin zerikusirik. Literatura ingelesa ikasi dut 
unibertsitatean; Turismoa ikasi dut Marokon, Turismoko goi-mailako institutuan (G-3 Magrebtarra, Ikus ALFONSO PÉREZ AGOTE, BENJAMÍN 

TEJERINA eta MARGARITA BARAÑANO, lehen aipatutako lana, 126-127 or.). Latinoamerikako emakume indigenentzat, bi ahoko ezpata da jantzi 
tradizionalak erabiltzea: onuragarria da artisauen merkataritzan bezeroak erakartzeko, baina desegokia da bestelako lanak egiteko.  
50 “(...)emakume islamistek, konpromiso eta militantzia erlijiosoaren bidez, emakumearen estatutu tradizionala aldatu dute. ‘Hiyaba’ 
erabiltzen hasten direnean ―batez ere, norberaren kulturaren alde egiteko balio du; zehazki, emakumeei sentiarazten die beren kultura 
eta zibilizazioa berreraikitzearen alde ari direla―, islamarekin hartzen duten konpromisoari esker, militante diren aldetik zenbait jarduera 
egin ditzakete bizitza publikoan ―esate baterako, emakumeen artean proselitoak lortu―. Nahiz eta gizonek haien esku utzitako jarduerak 
izan (...) haien gizarte-ingurune murritzean kostata izango luketen eginkizun bat ematen diete (...) Erlijioaren eta ideologiaren bilakaera 
horrek emakumearen banakotasuna sortzea dakar. Bestalde, islamaren izenean egiten denez, bat ez datozenen desadostasuna hutsaren 
hurrengo bilakatzen da; izan ere, esparru sakratu batean, hots, erlijioaren esparruan, egiten da" (GENMA MARTÍN, “Fundamentalismo 
islámico y violencia contra las mujeres. Las razones de un falso debate” in MARÍA DOLORS RENAU -konp-, Integrismos, violencia y mujer, Pablo 
Iglesias, Madril, 1996: 56-57 or.). 
51 G-4 Saharaz hegoaldekoak Ikus ALFONSO PÉREZ AGOTE, BENJAMÍN TEJERINA ETA MARGARITA BARAÑANO, lehen aipatutako lana, 105. or. 
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irudien, kultura- eta erlijio- festen eta identitate etnikoa eta erlijiosoa sendotzen duten eguneroko 
ohituren bidez. Zehazki, erlijioek ondasun materialak ematen dituzte, eta ondasun horiek baliagarriak 
izan daitezke etorkinentzat atzerrian finkatzen laguntzeko, sustapen sozioekonomikoa bultzatzeko, 
existentziaz seguru egoteko eta komunitate baten kide direla sentiarazteko. Hala eta guztiz ere, beste 
alde batetik ikusita, erlijioa beren bizitzan sartu aurretik, etorkinek bizitzan egonkortasuna lortu 
behar dute ―”lehenengo ogia eta gero arrosak” esloganak laburbiltzen du ideia hori―. Zenbat eta 
gizarte-botere handiagoa izan etorkinen kolektiboek, hainbat eta instituzionalizatuago egongo dira 
erlijioak; izan ere, presioa egiteko eta negoziatzeko ahalmena izango dute, eta hala, baliabide 
materialak eta sinbolikoak eskuratu ahalko dituzte52. Halaber, erlijio-komunitate jakin bateko kide 
izateak erreakzio bortitzak, neopatriarkalak eta defentsazkoak eragin ditzake, baldin eta ingurunea 
etsaitasunez hartzen bada. Talde barruko ezberdintasunak sinplifikatu egiten dituzte, eta 
ezberdintasun horiek botere-estrategien mende jartzen. Emakumeen duintasuna eta askatasuna 
zalantzan jartzea da botere-estrategia horien funtsa, hain zuzen ere. Etorkin batzuek bertako 
herritarren bizimodua arriskuan jartzen duten galdetu diegu, eta askogatik ez bada ere, gehiengoak 
―batez ere, emakume musulmanek― uste du hori ez dela hala. Edonola ere, laurdenak gauzak beste 
modu batera ikusten ditu. 
 
Erlijioso-kongregazioen eta misiolari-komunitateen laguntza dela bide, Latinoamerikako eta Afrikako 
etorkin katolikoen erritualak oso errotuta daude sorterriko kulturetan. Aski zabaldutako zenbait 
debozio (Andre Mariaganako debozioa)53 eta ohitura (esate baterako, bederatziurrenak eta 
etxebizitzak bedeinkatzea) ez datoz bat EAEko gaur egungo errealitate erlijiosoarekin. Hori dela eta, 
eremu pribatuan edo etxean egiten dituzte. Hala, eremu horiek elkarrekin egoteko espazio 
pribilegiatu bilakatzen dira, batez ere emakumeentzat. Errumaniar sinestunek pribatuan egin behar 
dituzte liturgiak, batez ere, Pazkoko eta Eguberritako liturgiak: batetik, Eliza ortodoxoa EAEn berri 
samarra delako; eta bestetik, liturgia-egutegia eta egutegi zibila ez datozelako bat. Musulmanek 
beren sinesmen eta erritu garrantzitsuenei eusten diete; esate baterako, Ramadan hilabeteko 
baraualdia amaitzeko egiten den festari. Dena den, errituak "ospatzeko modua" aldatzen ari da. Are 
gehiago, festa batzuk alde batera uzten dituzte; izan ere, EAEn Islama ez da gehiengoaren erlijioa, 
eta, beraz, nekez izango du eraginik espazioen banaketan eta egutegi publikoan. 
 
Latinoamerikako etorkinen artean, gizon baino emakume askoz gehiago joaten dira erlijio-
espazioetara. Musulmanen artean, segregazio espaziala eta Islamaren ortodoxiak bultzatzen duen 
bazterkeria direla eta, ia beti gizon gehiago egoten dira meskitetan eta otoiztegietan. Horrek esan 
nahi du emakumeak baztertuta daudela; izan ere, ez dituzte leku horietan sortzen diren harremanak 
eta bizi aukerak54. Dena den, badira emakume musulmanen zenbait elkarte. Elkarte horiek zenbait 
meskita bezain zaharrak dira EAEn55. Egoera hobeto ulertzeko, kontuan hartu behar dugu zer egoera 
bizi duten emakumeek sorterriko gizartean. Ahaidetasun-sistemek eta, hortaz, familia-kode 
patriarkalek baldintzatzen dute haien egoera, bai eta juridikoki eta politikoki ere. Alde horretatik, 
duela hiru hamarkada arte Espainian indarrean zeuden lege-xedapenak eta tradizioak gogorarazten 
dizkigu horrek. Haien zuzen, musulmanen kolektiboan agian beste kolektiboetan baino 
nabarmenagoak dira sektore tradizionalek eta sektore kritikoek hainbat gairi buruz dituzten barneko 
eztabaidak; hala nola, zeinuak eta ikurrak esparru publikoan egoteari, meskiten eta otoiztegien 
segregazioari eta ezkontza mistoei buruzko eztabaidak. Azken batean, emakumeen askatasuna da 

                                                           
52 Véase FERNANDO VIDAL eta JULIO MARTÍNEZ, Religión e integración social de los inmigrantes: la prueba del ángel, Comillas-CEIM-Bancaja, 
Madril-Valentzia, 2006. 
53 Latinoamerikako tradizio katolikoan, Andre Mariaganako debozioa anbibalentea da; batetik, molde patriarkalen eraginpean dagoen 
emakume-eredu bat transmititzen du; eta bestetik, elkartzeko eta sareak ezartzeko modu positibo bat da emakume etorkinentzat. 
54 Ikuspegi tradizionalaren arabera, meskita gizonentzako topaleku bat da soilik, edo, izatekotan, purutasunaren eta ezpurutasunaren 
logikaren arabera bereizitako eremu sakratu bat. Hilekoa dela eta, emakumea ezpurutasunarekin eta bekatuarekin lotuta dago. Bereizketa 
horrek gizarte-eremuan eginkizunak bereiztea bat dakar: gizona/hornitzailea eta emakumea/ugaltzailea. 
55 “Alde horretatik, Safa deritzon emakume musulmanen elkartea aitzindaria da: Eibarko meskitarekin batera sortu zen, eta gaur egun, 75 
kide ditu" (Ikus EDUARDO J. RUIZ VIEYTEZ (zuz.), La diversidad religiosa en el País Vasco. Nuevos retos sociales y culturales para las políticas 
públicas, Deusto Argitalpenak, Bilbo, 2011, 33. or.). 
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eztabaidagaia. Erlijio horretan, ohiturak galtzen ari diren arren, norbanakoaren autonomiak ez du 
arauen eta komunitatearen esparruan argi eta garbi gora egiten, ez eta belaunaldi gazteenetan ere56. 
 
6.4. Balantzea eta azterketaren ikuspegia 

 
Orain arte egindako azterlan enpirikoen bidez, oro har, gehiago dakigu migrazioari buruz eta, batez 
ere, gizartean, ekonomian eta politikan duen eraginari buruz. Kulturaren eta erlijioaren esparruari 
buruz egin izan diren azterlanetan, ez zaio behar adinako garrantzia eman genero-ikuspegiari; ziur 
asko, ez garelako jabetzen zenbateraino erabiltzen dituzten kultura eta mundu-ikuskera erlijioso 
guztiek emakumeak beren kultura edo mundu-ikuskera definitzeko eta iraunarazteko. Horrek azal 
dezake ―eta ez beste ezerk― talde fundamentalistek emakumeak moralki eta sozialki kontrolatzeko 
duten obsesioa. Esparru horretan, bete beharreko hutsune handi bat dago, beraz. 
 
Funtsezkoa da emakumeen migrazio-proiektuetan eta proiektu horietatik sortzen diren gizarte-
sareetan genero-rolek eta ahaidetasun-egiturek zer eragin duten jakitea. Horretarako, argitu egin 
beharko da nola aldatzen diren familia- eta kultura-taldeen barruko botere-hierarkiak gizarte 
hartzailean, eta sakon aztertu beharko dira gurasobakarreko familiak eta familiarekin bildutako 
emakumeak. 
 
Bestalde, aztertu egin behar da zer garrantzi duen mundu-ikuskera erlijiosoak erlijio, etnia eta 
herrialde ezberdinetako etorkinen kulturan, nola aldatu diren erlijioaren, politikaren eta kulturaren 
arteko loturari buruzko gizarte-adierazpenak eta zer eragin izan duten aldaketa horiek etikaren eta 
arauen aldetik emakume etorkinen eguneroko bizitzan. Kontuan hartu behar da emakumeen 
kolektibo batzuek (esate baterako, Magrebeko, Senegaleko eta Txinako emakumeek) sutsuki egiten 
dutela beren kultura-eta erlijio-erroen alde. 
 
Halaber, funtsezkoa da harreman-ohitura endogamikoek eta exogamikoek zer potentzialtasun eta 
muga dituzten aztertzea, bai eta potentzialtasun eta muga horiek estereotipo eta aurreiritzi etniko, 
erlijioso eta kulturalekin zer lotura duten aztertzea ere ―aurreiritziak eztitu egiten dira estatus 
sozioekonomikoaren arabera―. Hain zuzen, etorkinen eta gizarte hartzailearen arteko hartu-emanei 
eta emakume etorkinen gizarteratzeari begira, erlijio-zeinu eta -ikurrek eginkizun garrantzitsua dute. 
Ezin dugu alde batera utzi zeinu eta ikur horiei buruzko eztabaida filosofikoa eta etikoa, funtsezkoa 
da eta. 
 
Ezinbestekoa da bigarren belaunaldiko etorkinei arreta berezia ematea jakiteko zenbateraino diren 
onesgarriak erabateko edo hautazko akulturazioari buruzko tesiak (‘bigarren belaunaldiko etorkina’ 
terminoa ez da guztiz egokia; izan ere, askotan, EAEn jaiotako emakumeak izaten dira). Familia osoen 
luzetarako azterketa bat egitea izango litzateke egokiena. Baina, halakorik ez dagoenez, adina 
kontuan hartu beharko litzateke hipotesiak egiteko, datuak biltzeko eta teoriak kontrastatzeko; izan 
ere, kulturaren ikuspegitik ikusita, adinak garrantzi handia du. 

                                                           
56 Ikus MARCO BOTEMPI, “Individualización y transformación de las identidades religiosas”, Sistema 197-198 (2007ko maiatza) 90. 
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7. EAEko EMAKUME ETORKINEN BIKTIMIZAZIOA 

Ana Pérez Machío eta Laura Pego 
 

Kapitulu honetan, agerian jarriko ditugu EAEko emakume etorkinen biktimizazioaren kausak eta 
hipotesi zehatzak. Kapituluak bi atal ditu.  
 
Lehenengoan, galdera honi erantzungo diogu: zergatik izan ohi dira emakume etorkinak delituen 
biktimak? Hiru funtsezko gai jorratuko ditugu: bat, generoa eta biktimizazioa: biktimizazioa ezin da 
generoaren bidez soilik azaldu; bi, kultura-aniztasuna: kultura-aniztasuna arrisku-faktore bat da; eta 
hiru, emakume etorkinak eta administrazio-egoera: emakume etorkin batzuk legez kanpoko 
administrazio-egoeran daude. 
 
Bigarrenean, emakume etorkinak EAEn zer delituren biktima izan ohi diren zehaztuko dugu. Azterlan 
honetan, lau delitu mota hauetan jarriko dugu arreta: bikotekidearen aurkako indarkeria-delituetan, 
sexu-askatasunaren eta -ukigabetasunaren aurkako delituetan, emakume langileen eskubideen 
aurkako delituetan eta pertsonen legez kanpoko salerosketaren eta trafikoaren delituetan. 
 
Ikerlan batzuen emaitzei egingo diegu erreferentzia. Ikerlan horiek KREIk (EHU) egin ditu “biktimak 
diren emakume etorkinak” ikerketa-ildoaren baitan. Kapitulu honen egileek ikerlan horietan parte 
hartu dute.  
 
7.1. Emakume etorkinen biktimizazioa eragiten duten faktoreen problematika: hurbilketa bat 
 

 

Batek baino gehiagok azpimarratu izan du generoa, hots, emakumeek bizi duten desberdintasun 
estrukturala, dela gizonek emakumeen aurka erabiltzen duten indarkeriaren funtsezko kausa. Dena 
den, kolektibo ahulei buruzkoa bada problematika, ezinbestekoa da biktimizazio-egoera zer 
adierazlek indartzen duten zehaztea. Txosten honen aztergaia, hots, atzerriko emakume etorkinen 
kolektiboa, kolektibo horietako bat da. 
 
Alde horretatik, ez dugu ukatzen generoak edozein motatako indarkeria eragiten duenik57, ez eta 
indarkeria emakumeak mendean jartzeko tresna bat denik ere, beste arrisku-faktore batzuei heldu 
nahi diegu, besterik gabe. Generoak ez ezik, faktore horiek ere jokaera bidegabe jakin batzuen 
biktima potentzial bilakarazten dituzte atzerriko emakume etorkinak.  

 

7.1.1. Kultura anitzeko gizarteetan, emakume etorkinen aurkako indarkeria ezin da generoaren 

bidez soilik azaldu 

 

Gaur egun, mundu globalizatu honetan, tesi hori beste gizarte batzuetako elementuekin osatzen da. 
Gizarte horiek heldutasun demokratikoa lortzen saiatzen ari dira, eta ez dute parte-hartzean eta 
berdintasunean oinarritutako sistema politikorik; hau da, emakumeek eta oro har herritar guztiek 
askatasunak eta eskubideak erabili ahal izatea bermatzen duen sistema politikorik58. 
 
Alde horretatik, zilegi da esatea demokrazia-urritasunaren problematika eta pertsonen oinarrizko 
eskubideak bermatzen ez dituzten gizarte-egituren baldintzatzaileen problematika59 Lehen munduko 

                                                           
57 LARRAURI PIJOAN, Criminología crítica, 32. or. 
58 VALCARCEL, La memoria colectiva y los retos del feminismo, 29. or. Halaber, alde horretatik, Celia Amorosek “La idea de igualdad” 
idazkiko 2. orrialdean azpimarratzen duenez, feminismoa hasi zenetik, “biztanleria” izan da irabazi gabeko apustua. Biztanleria gizonen 
eremua izan da esklusiboki. GERHARD, “Atempause: Die aktuelle Bedeutung der Frauenbewegung”, 6. or.; egile bera, “Frauenbewegung 
und Ehekritik“, 60. or. Egile horrek azpimarratzen duenez, gizartearen esparru guztietan baliozko justizia-ereduak aldarrikatzen dituen 
gizarte-mugimendua den aldetik, feminismoari garrantzi handia eman behar zaio.  
59 DÛRKOPen aburuz (ikus “Feminismus und Labeling-Approach”, 279. or.), emakume guztiak, edozein gizarte-estatus dutela ere, berdinak 
dira, eta horregatik, feminismoaren erronka handiena genero-berdintasuna lortzea dela kontuan hartuta, feminismoak gogor lan egin 
behar du legez kanpoko emakume etorkinen eskubideak bermatzeko; izan ere, haiek daude egoera ahulenean gizartean. HARDINGen 
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herrialde deritzenetara zabaltzen ari direla. Globalizazio-mugimenduaren ondorioz, herrialde horiek 
emakume etorkin kopuru eder bati esker indartzen ari dira egunez egun. Migrazio-fluxuen ordezkari 
diren emakume horiek60, ordea, ez dute askatasunik, berdintasunik eta giza eskubiderik61.  
 
Gaur egungo feminismoak multikulturalismoari egin behar dio aurre. Gizarte demokratikoetan 
gehiengoaren onarpena izateko adinako adimen-maila lortu ondoren ―hasieran, lortu ezina zirudien 
maila horrek―, immigrazioaren eta gizarte globalaren fenomenoek gaur egun beste erronka bat jarri 
dute mahai gainean, eta ez dirudi erronka hori erraz gaindituko dugunik62. Beste herrialde 
batzuetako emakumeak iritsi dira, beren kultura-, erlijio- eta gizarte-ondarea eta guzti, eta horrek 
problematika bat ekarri du berekin. Problematika ez da etorkinak gizarteratzea, baizik eta gizarteak 
onartzea. Alde horretatik, gizarteak bermatu egin behar die Estatuan dauden pertsona guztiei, bai 
eta emakume etorkinei ere, haien giza eskubideak eta, zehazki, berdintasuna errespetatuko direla63. 
Bestela, horrek esan nahiko luke feminismoa klase ertaineko emakume zuri eta heterosexualen 
emantzipazio-mugimendua izan dela64.  
 
Emakumeek bizi izan dituzten mendekotasun- eta desberdintasun-harremanak emakume direlako 
bizi izan dituztela esan izan da, eta halaxe da. Dena den, globalizazioaren eta emakumeen 
lekualdatzeen aroak beste arrisku-faktore batzuk ekarri ditu; esate baterako, kultura anitzeko 
gizarteen kultura- eta erlijio-aniztasuna eta emakume jakin batzuen administrazio-egoera. Faktore 
horiek ere emakume etorkinen biktimizazioa eragiten dute.  
 
7.1.2. Kultura-aniztasuna: kultura anitzeko gizarteetan bizi diren atzerriko emakume 

etorkinentzako arrisku- eta zaurgarritasun-faktore bat  

 
EAEri dagokionez, etengabeko migrazio-fluxuen eta fluxu horiek dakarten kultura-ondarearen 
ondorioz, gure gizarte tradizionala aldatzen ari dira; azken hamarkadetan, kultura-aniztasuna gero 
eta arinago ari da gailentzen. Alde horretatik, kultura-aniztasuna kontzeptuak zera dakar berarekin: 
edonork exijitu ahal izatea kulturen eta ideologien arteko aldeak errespetatzea65.  
 
Kultura anitzeko gizarteen kultura-, gizarte- eta erlijio-aniztasuna aberasgarria da gizartearentzat eta 
gizabanakoentzat. Horregatik, errespetatu egin behar da; betiere, ez badu Giza eskubideen 
aldarrikapen unibertsalaren edukien aurka egiten66. Jakina denez, batzuetan gerta daiteke kultura 

                                                                                                                                                                                     
aburuz (Ikus Feministische Wissenschafstheorie, 13. or.), emakumeak biktima bihurtzen dituzten desberdintasun sozialei buruzko 
ikusmoldea da, hain zuzen ere, gaur egungo feminismoaren erronka nagusia. Ikus, halaber, YOUNG, “Humanismus, Gynozentrismus und 
feministische Politik”, 63. or. 
60 JULIANOk azpimarratzen duenez (ikus Excluidas y marginales, 175. or.), hainbat eta hainbat saiatu dira emakumeen migrazioaren eragina 
gizonen migrazioaren eraginarekin lotzen; dena den, emakumeen migrazioak eragin handiagoa du espazioan eta denboran. Gaur egun, 
eskura ditugun ereduekin ezin dugu eragin hori guztiz ulertu. Ildo beretik, RIBAS, ALMEDA, BODELÓN, Rastreando lo invisible, 50. or.; RUIZ 
OLABUÉNAGA/ARÍSTEGUI FRADUA/VICENTE TORRADO, “La sociedad migrante”, 61. or. 
61 VALCARCELek (ikus La memoria colectiva y los retos del feminismo, 10. or.) feminismoaren bilakaera aztertu du, eta hizpidera ekarri du 
Ilustrazioan feminismoaren hastapenetan gertatutako antzeko egoera bat: emakumeei ez zegokien esparru publikoa eta politikoa, baizik 
eta etxekoa eta pribatua. Emakumeak ez ziren hiritar kategorian sartzen, baizik eta beheragoko kategoria batean, eta Estatuaren barruan 
ordena naturala iraunarazten zuten. Ez ziren hiritarrak, baizik eta amak eta emazteak. Hori bera azpimarratzen dute KIMek (ikus “Die 
Auswirkung der Globalizierung”, 181. or.) eta SMITHek (ikus “Eine Soziologie für Frauen”, 378. or.) 
62 KIMek azpimarratzen duenez (ikus “Die Auswirkung der Globalizierung”, 191. or.), globalizazioa aukera ona izan daiteke, baldin eta 
alderdi guztiek onetsitako gizarteratzea badu xede.  
63 Hain zuzen, gizarte kultura anitzen ezaugarriak ikusita, berdintasunaren errespetua izan behar da gaur egungo feminismoaren kezka. 
Alde horretatik, ikus DÛRKOP, “Feminismus und Labeling-Approach“, 279. or.; GERHARD, “Atempause: Die aktuelle Bedeutung der 
Frauenbewegung“, 12. or.; GOULD, “Private Rechte und Öffentliche Tügenden”, 67. or. ALTHOFF/LEPPELT, “Feminismus und Foucault”, 
109. or. 
64 AMOROS, “La idea de igualdad”, 1. or. Ildo beretik, FRASERek (ikus “Multiculturalidad y equidad entre géneros”, 41. or.) esaten du zuriak 
ez ziren feministek denbora askoan kritikatu zituztela feminismo mota batzuk; beren bizitzak argitzen eta beren arazoak adierazten ez 
zituzten feminismoak, hain zuzen.  
65 SCHÔNING-KALENDERek azpimarratzen duenez (ikus “Multikulturalitât –Versuch ûber Dimensionen von Differenz“, 3. or.), gizarte baten 
kultura-aniztasunak zera esan nahi du: leku eta gizarte berean bizi diren bizimodu eta orientabide-sistema ezberdinak errespetatu behar 
direla; hau da, gizarte jakin batean identitate eta hainbat etnia eta arrazatako gizabanako ugari elkarrekin bizi direla onartu behar dela.  
66 ESCUDERO MORATALLA, “Diversos aspectos de la violencia doméstica”, 42. or. Ildo beretik, VOLZek azpimarratzen duenez, (ikus 
“Zwangsheirat in Deutschland”, 200. or.) adostasunik gabeko ezkontzen ondorioak, funtsean, sexu-abusuak eta presio psikologikoa dira; 
hitz batez, emakumeen giza eskubideen etengabeko urraketa. Hori kultura patriarkalaren ondorio zuzena da, bai eta emakumea gizonaren 
objektutzat hartzearen ondorio ere. 2001. urteaz geroztik, Nazio batuek esklabotzatzat jotzen du emakumea objektutzat hartzea.  
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baten bereizgarri batek giza eskubideak urratzea. Horren adibide nabarmenak dira, besteak beste, 
ablazioa eta ezkontza behartuak; izan ere, nahiz eta emakumeen eskubideak argi eta garbi urratu eta 
Espainiako arauen aurkakoak izan, oraindik ere noizean behin gertatzen dira. 
 
Horrenbestez, kultura-aniztasunaren ikuspuntutik, baiezta dezakegu badaudela faktore batzuk 
elkarri lotuta jokabide bortitzak bultzatzen dituztenak eta, horren ondorioz, emakume etorkinak 
horrelako jokabideen biktima potentzial bilakarazten dituztenak. Oro har, emakumeek eta, zehazki, 
emakume etorkinek jasan behar izan duten mendekotasun-egitura abiapuntutzat hartuta, gaur 
egun, gizarte demokratiko guztien berdintasun- eta askatasun-printzipioak hausten dituzten arrasto 
kultural, erlijioso eta sozialek lehengoan diraute. Emakumeei eginkizun eta rol jakin batzuk ematen 
zaizkie. Emakume izatearen oinarritzat hartu izan diren eginkizun eta rol horiek besteekiko 
mendekotasunean eta sakrifizioan oinarritutako harreman pertsonalak bultzatzen dituzte. Halako 
harremanen ondorioz, emakumea gutxiesten eta, askotan, gizartetik baztertzen da67.  
 
“Gertaera bereizle edo kulturalek” ―hau da, herrialde jakin batzuen aspaldiko ohituretan oinarritu 
eta kolektibo edo talde jakin batean gailentzen diren bereizgarriek― maiz ezkutatzen dute genero-
zapalkuntzan funtsatzen den gizarte-egitura patriarkal jakin bat. Emakumeek zapalkuntza hori jasan 
dute historian zehar: emazte eta ama izatera eta senarraren aginduetara makurtuta bizitzera 
behartuta bizi izan dira, beste ezer egiteko eskubiderik gabe68.  
 
Horrelako ohiturek moral jakin bati eusteko balio dute. Nahi ala ez, emakume guztien helburu 
behinena ezkontzea da. Askotan, ezkontzea da atzerrian legezkotasuna lortzeko modu bakarra. 
Behartuta ezkontzen direnek presio psikologiko gogorra jasan behar izan dute: senideek mehatxatu 
eta behartu egin dituzte, eta indarkeria ere erabiltzen dute. Alde horretatik, kultura- eta familia-
esparru jakin batzuetan onartuta dago indarkeria erabiltzea. Horri kultura- eta erlijio-tradizioak 
galtzearen beldurra gehitu behar zaio; izan ere, askotan gizarte gehiengoa kaltegarritzat jotzen dute, 
eta, hori dela eta, beldur dira tradizioak galduko dituzten.  
 
Acale Sánchezek azpimarratu duenez, faktore horiek bakardadera eramaten dituzte emakumeak, bai 
eta senideekin soilik harremanak izatera ere. Senideak bilakatzen dira emakumeen gizarte-
erreferente bakarrak. Horrek azaltzen du, hain zuzen ere, zergatik egoten diren egoera ahulean eta 
zergatik gertatzen den “migrazioak eragindako bakartzea" deritzon fenomenoa69. Emakume 
etorkinak “azpi-herritarrak” dira: nahiz eta askotan legez kanpo egon, gure munduan daude, baina, 
haatik, ikusezinak dira; izan ere, ezin dute boterearen banaketan parte hartu, ez ditugu pertsonatzat 
aintzatesten eta ezin dituzte erabili pertsonak eta herritarrak izateagatik dituzten eskubideak70.  
 
Ikuspegi horretatik, feminismoak kultura-aniztasunaren erronkari heldu behar dio, eta kultura-
aniztasuna bideratu behar du kultura artekotasuna lortzeko. Emakumeen artean itunak egin behar 
dira “berdintasunaren ideia” indartzeko eta genero-desberdintasuna eta beste desberdintasun 

                                                           
67 ESCUDERO MORATALLA, “Diversos aspectos de la violencia doméstica”, 38. or.; MAQUEDA ABREU, “La violencia de género”, 2. or. 
VELÁZQUEZek ondo baino hobeto esaten duenez (ikus Violencias cotidianas. Violencias de género, 45. or.), emakumeei pasibo, otzan eta 
gizonen mendeko izaten erakutsi izan diete tradizioz, eta horrek zaurgarritasuna eta babesgabetasuna indartzen du, eta biktimizazio-
egoerak bultzatzen.  
68 LEUZE-MOHRek (ikus Häusliche Gewalt gegen Frauen, 331. or.), Alemanian bizi diren atzerriko emakumeei buruz ari dela, esaten du 
kultura-tradizio batzuk azkenean helmuga-herrialdeetara esportatzen direla eta hori dela, hain zuzen ere, arazo nagusietako bat. 
Alemanian, senarrarekin batera iristen diren atzerriko emakume askok ez dute erabateko askatasuna eta berdintasuna izateko beharrezkoa 
den independentzia ekonomikoa; izan ere, gizonek egiten dute lan; emakumeak etxeaz eta familiaz arduratzen dira. Halako egoeretan, 
emakumeak babesgabe egoten dira. Babesgabetasun-egoera hori areagotu egiten da indarkeria pairatzen badute. Ildo beretik, KWONGek 
(“Removing barriers for battered immigrant women”, 140. or.) eta ORLOFF/DUTTON/AGUILAR HASS/AMM egileek (ikus “Battered 
immigrant”, 82. or.) azpimarratzen dute AEBetan dauden asiar kultura gehienentzat oso garrantzitsua dela familia babestea. Ohorea eta 
harreman hierarkikoak direla eta, emakume askok mota guztietako abusuak pairatzen dituzte kexatu gabe; izan ere, familiaren 
egonkortasuna ezin da hautsi; ez dago sozialki onartuta.  
69 Ikus, ACALE SÁNCHEZ, “Mujeres inmigrantes”, 129. or. 
70 Hain zuzen, DE LUCASek "azpi-herritar" kontzeptua erabiltzen du (ikus “Nuevas estrategias de estigmatización”, 215. or.). Haren arabera, 
“azpi-herritarren” estatus juridikoa funtsezko oinarri juridikoen ukapenean datza; izan ere, berez atzerritarrak direnez, etorkinei ez zaizkie 
zuzenbide-estatuaren arauak aplikatzen. Ildo beretik, ikus DE LA CUESTA ARZAMENDI, “Mundialización y Justicia penal”, 73. or. 
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batzuk (klasea, sexualitatea, etnia, arraza eta herritartasuna)71 uztartzeko. Hori da “pobreziaren 
feminizazioari” 72 aurre egiteko bide bakarra.  
 
Horrenbestez, kultura anitzeko gizarteetan egon ohi diren desberdintasun soziokulturalak onartzeko, 
desberdintasun horiek gutxienez Giza eskubideen aitorpena bete dezatela eskatzea zilegi da; batez 
ere, dena delako ohitura emakumeen aurkakoa bada eta kolektibo horren babesgabetasuna agerian 
jartzen duten zaurgarritasun-faktore erabakigarrienetako bat bada (babesgabetasuna diogu; izan 
ere, kolektiboak ohitura hori bere egiten du, eta kultura jakin bateko kide izatearekin lotzen)73.  
 
Amaitzeko, multikulturalismoari, genero-ikuspegi ezari eta horrek sortzen dituen gizarte-jokabide 
zapaltzaile eta baztertzaileei heltzen diegunean topatu ohi dugun oztopo handienetako bat ―gure 
ustez, hala da eta― ekarri nahi dugu hizpidera74. Hain zuzen, Nashek dionez, multikulturalismoak 
berriro sortzen ditu mendekotasun-eskemak75, emakumeen subjektibotasun eza eta kultura-
aniztasunari eta emakumeei buruzko ikuspegi estereotipoak. Alde horretatik, kultura-aniztasunaren 
gaineko eztabaidan ez dira emakumeak aintzatesten eta aztertzen, eta, berez, kultura-aniztasunaren 
esperientzien eragile nagusiak dira. Emakumeek ezkonduta, azpiratuta, gizartetik baztertuta eta 
senarraren aginduen mende egon behar dutela dioen eredu tradizionalari eusten diogu. Eredu hori, 
ordea, giza eskubideak batere errespetatzen ez dituzten estatuei dagokie76. 
 
7.1.3. Legez kanpoko egoera: arrisku-faktore bat 

 
“Herritartasuna” edo/eta “nazionalitatea” kontzeptuei buruzko auzietan sakonduko ez dugun arren, 
ezin dugu ahaztu generoak eta kultura-aniztasunak ez ezik legez kanpoko egoeran dauden 
emakumeen estatus juridikoak ere biktima bilakarazten dituela emakumeak. Alde horretatik, 
kontuan hartu behar da emakumeek “ikusezintasuna” pairatzen dutela eta, legez kanpoko egoera 
dela eta, “kriminalizatu” egiten direla77.  
 
Giza eskubideen unibertsaltasuna alde batera utzita78 ―Giza eskubideen aldarrikapenaren arabera, 
pertsona guztioi pertsona izateagatik dagozkigu eskubide horiek―, legezkotasun-egoerak mugatzen 
du zuzenbidearen aldetik nor diren “herritarrak” eta nor “azpi-herritarrak”. Hain zuzen, ikuspegi 
tradizionalaren arabera, legez kanpoko etorkinek lege-erregimena hausten dute, eta, horregatik, 
erregimen zigortzaile baten mende egotera ez ezik, egoera juridiko okerrago bat izatera ere 
behartuta daude; izan ere, naturaltzat jotzen dugu emakume atzerritarrei legezko egoeran egon 
daitezela exijitzea eskubide batzuk izan eta erabil ditzaten 79.  
 

                                                           
71 FRASER, “Multiculturalismo y equidad entre los géneros”, 36. or. 
72AMOROS, “La idea de igualdad”, 2. or.  
73 Ikuspuntu horretatik, MAQUIEIRAk (ikus “Mujeres, globalización y Derechos Humanos”, 69. or.) aditzera ematen duenez, hainbat gizarte- 
eta kultura-testuingurutako ohiturak onestearen eta legezkotzat jotzearen ondorioz emakumeek pairatzen duten indarkeria estrukturala 
etengabe hazten ari da, eta badaude hori datu fidagarrien bidez frogatzen duten txostenak. 
74 Ildo beretik, GUICHOT REINA, “Revisando el concepto de ciudadanía”, 4. or.; VALCARCEL, La memoria colectiva y los retos del feminismo, 
30. or.; ZIELINSKA, “Gewalt gegen Frauen”, 1.021. or. Ildo beretik, HARDINGek (ikus Feministische Wissenschaftstheorie, 12. or.) ondo baino 
hobeto esaten duenez, diskurtso feministak arrazakeriaren, inperialismoaren eta kapitalismoaren aurkako borrokari heldu behar dio; izan 
ere, ideologia horiek bereizkeria-egoerak sorrarazten dituzte. 
75 COBOk (ikus “Multiculturalismo, Democracia paritaria y Participación política”, 6. or.) aditzera ematen duenez, kultura-aniztasunak 
ezinbestean eragiten dio feminismoari. Kanpora begira, kulturen arteko aldeak edonolakoak direla ere, feminismoak emakume-talde 
horien problematikari eutsi behar dio; izan ere, "herritartzat" jotzen ditugun emakumeek historiako esperientzia latzenetan eta 
zapalkuntza-garaietan bizi izan dutenaren antzeko zerbait bizi dute emakume horiek.  
76 NASH, “Diversidad, multiculturalismos e identidades”, 42. or. 
77 KWONG, “Removing barriers for battered immigrant women”, 137. or.; ORLOFF/DUTTON/AGUILAR HASS/AMMAR, “Battered 
immigrant”, 47. or. 
78 ORAA ORAA/RUÍZ VIEYTEZ/GIL BAZO egileek azpimarratzen dutenez (ikus “El extranjero ante el Derecho”, 281. or.), giza eskubideak 
gizaki guztientzat dira, ezin da bereizketarik egin arrazagatik, sexuagatik, jatorriarengatik, ez eta beste edozein arrazoirengatik ere. Giza 
eskubideak oinarrizko eskubideak dira. Gizaki izateagatik ditugun eskubide unibertsalak, naturalak eta besterenezinak dira, estatuek onartu 
edo ez. Alde horretatik, giza eskubideen doktrinak ez du zuzenesten bertakoen eta atzerritarren artean bereizkeriarik egitea.  
79 Ikus, besteak beste, ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA, “Por una ciudadanía plena”, 4. or.; BORJA, “Ciudadanía y 
globalización”, 4. or.; OCAÑA, “La Unión Europea: el proceso de integración y la ciudadanía europea”, 3. or.  
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Legezko egoeran/legez kanpoko egoeran egoteak dakartzan tratu-desberdintasunak, teorian 
behintzat, zuzenean legezkotasun-egoerarekin lotuta dauden eskubide eta askatasun jakin batzuk 
erabili ahal izatearekin zerikusia du. 1978ko Espainiako Konstituzioaren 13.1 artikulua da, hain zuzen 
ere, atzerritartasun-araudiaren oinarria: "1. Atzerritarrek titulu honek bermatzen dituen askatasun 
publikoak izango dituzte Espainian, itunek eta legeek ezartzen dutenaren arabera […]”. Artikulu 
horren arabera, bertakoek eta atzerritarrek Espainiako Konstituzioaren I. tituluan jasotako askatasun 
publiko ia berak dituzte. Ia diogu; izan ere, atzerritarrek zenbait muga dituzte. Muga horiek 
Espainiako Konstituzioan eta Itunetan ezarrita daude. Doktrinak egiten dituen interpretazioen 
arabera, hau da itun horien funtsa: azpian datzan komunitate politiko burujabearen kide izatea edo 
ez.  
 
Horren arabera, delako muga horiek ez dute zerikusirik giza eskubideekin; bai, ordea politikan parte 
hartzeko eskubideekin (Espainiako Konstituzioaren 13.2 artikulua) eta Konstituzioak legearen bidez 
ematen dituen eskubideekin; hots, “gizarte-eskubide” 80 deritzenekin. Muga horien kausaz, lehen eta 
bigarren mailako herritarrak daude. Bigarren mailako herritarrak "azpi-herritarrak" dira.  
 
Bi eskubide mota horiek erabili ahal izateko, administrazio-egoera arautua izatea exijitzen da. 
Horrek, baina, estigmatizazioarekin, bazterkeriarekin eta gizarte-bazterkeriarekin lotutako prozesu 
osoak eragin ditu. Hori azpimarratu du, bai eta ongi azpimarratu ere, Julianok81. Legez kanpoko 
egoeran dauden emakume etorkinen kasuan, eskubide horiek ez izateak areagotu egin du biktima 
bilakatzeko arriskua. Batez ere, kanporatuak izango direlako beldurrak bilakarazten ditu biktima; izan 
ere, beldur hori dela eta, ez dute justizia-administraziora jotzen, eta hala, delituzko ekintzak zigorrik 
gabe gelditzea gerta daiteke, eta horrek argi eta garbi handitzen du emakumeen zaurgarritasuna. 
 
Alde horretatik, demokrazia kulturaniztunak badu lehentasun bat: aniztasunak dakarren 
konplexutasuna (arriskuak eta aukerak) serioski ulertzea, hain zuzen. Horretarako, gizarte 
uniformeen proiektuari/aurreiritziari lotutako subiranotasun- eta herritartasun-eredua gainditu 
behar da. Eredu hori, askotan, beren burua normaltzat ezarri dutenek adosten eta inposatzen dute. 
Bestalde, estrategia paternalista alde batera utzi behar da, zalantzarik gabe. Estrategia horrek 
adingabetzat hartzen ditu etorkinak, beren kabuz ezer egiteko gai ez diren biktimatzat, edo bestela, 
arazotzat, mehatxutzat, gure arazoen erruduntzat82. Jarrera horiek gainditzeko, jabetu egin behar 
gara zer-nolako zaurgarritasun-egoeran dauden kolektibo batzuk, batez ere emakumeak, legez 
kanpoko administrazio-egoeran egoteagatik.  
 
7.1.4. Laburpena 

 
Kultura anitzeko gizarteak sendotzen ari dira, eta horrek oso argigarria dirudi feminismoa 
emakumeen aurkako indarkeriaren gizarte-ikuspegian egiten ari den aldaketa sakonak balioesteko. 
 
Genero-rolen banaketarekin batera, “kultura- eta erlijio-aniztasunaren” mozorropean emakumeak 
biktima bilakatzen dituzten faktore batzuk agertu dira. Kultura-aniztasunaren babesean-edo 
daudenez, askotan zaila izaten da faktore horiei erreparatzea. Horretaz gainera, problematika horri 
ikuspegi integral baten bidez heldu nahi badiogu, kontuan hartu beharko dugu biktima horietako 
batzuek bizi duten legez kanpoko administrazio-egoera.  
 
Horrenbestez, globalizazioaren fruitu diren kultura anitzeko gizarteek "beste arrisku- eta 
zaurgarritasun-faktore batzuk" dakartzate. Faktore horiek eta genero-ikuspegia kontuan hartu behar 
dira emakumeen berdintasuna lortzera eta genero-indarkeriako egoerak gainditzera bideratutako 
estrategia globalak abiarazteko.  
 

                                                           
80 RUIZ DE HUIDROBO, “El principio de equiparación entre nacionales y extranjeros en el Derecho español”, 76. or. 
81 JULIANO, Excluidas y marginales, 13. or. 
82 DE LUCAS, “Nuevas estrategias de estigmatización”, 218. or. 
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Horretarako, feminismoa eta kultura-aniztasuna uztartzeko, lehenik eta behin, “herritartasun” 
kontzeptua berriro definitu behar da, barne-hartzailea eta integratzailea izan dadin ―gaur egun ez 
bezala―. Etikoki eta politikoki askatasuna eta berdintasuna nahi duten gizarteen funtsa izan behar 
du herritartasun kontzeptu horrek. Hala, gutxiengoek ―kasu honetan, emakume etorkinek― 
pertsona izateagatik dituzten eskubideak libreki erabili ahalko dituzte eta, edozein lekutan daudela 
ere, eskubide horiek ez zaizkie kenduko83.  
 
Horiek horrela, mundu globalizatuaren eskakizunei erantzuteko, politika feministak bi gauza egin 
behar ditu. Lehenik eta behin, berdintasunari eta desberdintasunari buruzko eztabaida bultzatu 
behar du. Eztabaida hori elkarri eragiten dioten joera ugariei buruzkoa eta demokraziaren eta 
gizarte-berdintasunaren aldekoa izan behar da84. Bigarrenik, oro har, emakumeen aurkako 
indarkeria85 eta, bereziki, emakume etorkinen aurkakoa desagerrarazteko lan egin behar du. 
Kontuan hartu behar da emakume etorkinen baldintza sozialen, kulturalen, erlijiosoen eta juridikoen 
atzean desberdintasun- eta bazterkeria-egoerak ezkutatzen direla, eta egoera horiek eta generoak 
haien biktimizazioa areagotzen dutela.  
 
Dena den, feminismoak ez ezik, estatuetako barne zuzenbideek ere beren gain hartu behar dituzte 
“emakumeen arrisku- eta zaurgarritasun-faktore berri horiek”. Estatuek osoko babes-politikak egin 
behar dituzte; politika horien bidez, delako estatu horren barruan dauden emakume guztiek, hots, 
indarkeriaren biktima izan diren emakume guztiek, osoko babes horretatik eratorritako eskubideak 
erabili ahal ditzaten.  
 
Ez da kontu hutsala; izan ere, ikuspegi horretatik, emakume etorkinek bizi duten zaurgarritasun-
egoera berezi hori emakume etorkinen giza eskubideak nazioartekotzeko hainbat tresnatan 
aintzatesten da dagoeneko. Tresna horietan esaten denez, arreta berezia jarri behar da emakume 
horiek babesteko, genero-indarkeriaren biktima baitira.  
 
Horrenbestez, gaur egungo feminismoak hari ezarritako lana egiten duen bitartean, estatuetako 
barne zuzenbideak aipatutako arrisku-faktoreak (generoa, kultura-aniztasuna eta administrazio-
egoera) onartu behar ditu beren herrialdean egon eta indarkeriaren biktima diren emakume guztien 
osoko babesa indartzeko, bai eta legez kanpoko egoeran dauden emakumeena ere. Estatuek 
beharrezko mekanismoak eman behar dizkiete emakumeei biktimizazio-adierazleak gainditzeko, eta 
pairatutako abusu errealen aurka babestu behar dituzte. Horrelako jokabideak errotik eta erabat 
kentzeko, ezinbestekoa da tratamendu juridiko integral eta global bat abiaraztea: integrala, hartu 
beharreko neurriak integralak izango direlako, eta globala, estatu baten barruan dauden biktima 
guztiak kontuan hartuko direlako.  
 
7.2. EAEn bizi diren atzerriko emakume etorkinen aurka egiten diren delitu mota ohikoenak 

 

Aurreko pasartean, atzerriko emakume etorkinen kolektiboak bizi duen biktimizazio-egoera aztertu 
dugu, eta egoera hori azaltzen duten zenbait faktore aditzera eman ditugu. Orain, emakume horiek 
EAEn jasaten dituzten delitu-jokabide zehatzak aztertuko ditugu. Delitu-jokabideen multzoan, 
bikotekideak eragindako indarkeria ez ezik, Zigor Kodeak (ZK) zigortzen dituen beste jokabide batzuk 
ere sartzen dira; esate baterako, sexuarekin zerikusia duten jokabideak, laneko abusuak eta 
pertsonen legez kanpoko salerosketarekin eta trafikoarekin lotutako jokabideak.  
 
Jarraian, lau delitu mota horien ezaugarri bereizgarriak aipatuko ditugu; ez ditugu, ordea, sakon 
aztertuko.  
 
7.2.1. Bikotekidearen aurkako indarkeria 

                                                           
83 COBO, “Multiculturalismo, Democracia paritaria y Participación Política”, 11. or. 
84 FRASER, “Multiculturalismo y equidad entre los géneros”, 55. or. 
85 Ikus, VALCARCEL, La memoria colectiva y los retos del feminismo, 31. or.  
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Genero-indarkeriaren aurka babes osoa emateko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak86 
funtsean aldatu du emakumeek, subjektu pasibo diren aldetik, pairatzen dituzten legez kanpoko 
jokabideen orain arteko panorama, kontuan hartuz bikotekideen esku hiltzen diren emakume 
kopuruaren gorakadak susmoak piztu eta zirrara handia eragin duela gizartean.  
  
Funtsezko aldaketak honetan dautza: egitezko tratu txarren hutsegitea (153. artikulua), mehatxuen 
hutsegite arina (171.4 artikulua) eta derrigortzeen hutsegite arina (172.2) delitutzat joko dira, baldin 
eta hiru hutsegite horien biktima emaztea edo emazte ohia bada edo erasotzailearekin antzerako 
maitasun-harremanak izan dituen emakumea bada, nahiz eta elkarrekin ez bizi. Halaber, 148. 
artikuluari inguruabar astungarri hau erantsi zaio: biktima emaztea edo emazte ohia izatea edo 
erasotzailearekin antzerako maitasun-harremanak izan dituen emakumea izatea, nahiz eta elkarrekin 
ez bizi (148.4 artikulua). 
 
 
Delitu horiek hainbat ondasun juridikoren osotasun morala, osotasun fisikoa, ohorea eta abar 
kaltetzen eta arriskuan jartzen dute. Horren ildotik, zera azpimarratu behar da: une honetan, 
eraginkortasunez jokatzeko, ondasun juridikoek beren gain hartu behar dituzte ―ondasun juridiko 
bakoitzak hari dagokion moduan― zaurgarritasun-egoera berezian dauden pertsonen aurkako 
jokabideak (ondasun juridikoek gauza bilakatzen dituzte pertsona horiek), aintzat hartuta 
erasotzailea nagusitasun-egoeran dagoela eta erasotzaileak biktima umiliatzen duela.  
 
1/2004 LOren eragin-eremutik kanpo egon arren, 173.2 eta 173.3 artikuluak eta aztertu ditugunak 
lotuta daude. Artikulu horietan ere, besteak beste, emakume etorkinen aurkako ohiko tratu txarrak87 
zigortzen dira, baldin eta emakume etorkinak erasotzailearen emazte edo emazte ohi badira edo 
erasogilearekin antzerako maitasun-harremanak badituzte, nahiz eta elkarrekin ez bizi. Horrelako 
jokabideek biktimen osotasun morala zuzenean kaltetzen dutela azpimarratu nahi dugu. Jokabide 
horien oinarri materiala, lehen adierazitako zentzuan, honetan datza: jokabide umiliagarri eta 
laidogarrien bidez biktima gauza eta tresna bilakatzean88.  
 

Jokabide horiek zenbat atzerriko emakume etorkinek pairatzen dituzten aztertzeko, Botere 
Judizialaren Kontseilu Nagusiak Estatu osoko datuak bilduz egin duen txosten hau erabiliko dugu: 
“Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia doméstica en el ámbito 
de la pareja o expareja en 2010” (2010ean bikotekidearen edo bikotekide ohiaren esku hil diren 
genero-indarkeriaren eta etxeko indarkeriaren biktimei buruzko txostena) 89.  Txosten horretan zinez 
datu beldurgarriak ematen dira: 2010ean 73 emakume hil ziren genero-indarkeriaren ondorioz; 
horietatik 28 (% 38) atzerritarrak ziren. Datu hori azpimarratzekoa da; izan ere, emakume etorkinen 
kopurua handia da. Kontuan hartu behar da Espainiako emakumeen biztanleria osoaren % 11,5 
baino ez dela atzerriko emakumea eta ehuneko hori % 9,7 dela, baldin eta 16 urtetik gorako 
emakume atzerritarrak soilik kontuan hartzen baditugu. Hildako emakume etorkinen jatorriari 
dagokionez, gehienak Latinoamerikakoak ziren (hamar emakume), eta gainerakoak Ipar Afrikakoak 
(bederatzi emakume). Esan beharra dago lehen baino askoz Afrikako emakume gehiago hil zituztela 
2010ean (2009an, Ipar Afrikako emakume bat hil zuten). 
 
1/2004 LO indarrean jarri zenetik zortzi urte igaro dira, eta emaitza positiboa bada ere, lege horren 
bidez konpondu nahi izan genuen problematikak bere horretan dirau. Hain zuzen, lege horren 

                                                           
86 Aurrerantzean: 1/2004 LO. 
87 Familia barruko indarkeriari buruz gehiago jakin nahi izanez gero, ikus, besteak beste, MAYORDOMO RODRIGO, Aspectos Criminológicos, 
victimológicos y jurídicos de los malos tratos en el ámbito familiar eta MUÑAGORRI LAGUÍA, “Las violencias en el ámbito familiar”.  
88 “Osotasun moralari” buruz gehiago jakin nahi izanez gero, ikus, besteak beste, PÉREZ MACHÍO, “Osotasun moralaren babesa”, 
“Concreción del concepto jurídico de ´mobbing`”, El delito contra la integridad moral y Mobbing y Derecho Penal, eta DE LA MATA 
BARRANCO/PÉREZ MACHÍO, “Concepto de trato degradante en el delito contra la integridad moral”. 
89 Ikus txosten osoa hemen: 
http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1306844610_victimas_2010.pdf 
 



62 

aplikazioari buruzko estatistika-datu judizialen arabera, Espainian gero eta emakume atzerritar 
gehiagok eskatzen dute babes-agindua. 2005ean % 28,9k eskatu zuen babes-agindua; 2010eko 
lehenengo hiruhilekoan90, berriz, % 34,6k. Halaber, azpimarratu behar da babes-agindua eskatzen 
duten emakumeetatik asko atzerritarrak direla. 
 

7.2.2. Sexu-askatasunaren eta -ukigabetasunaren aurkako delituak 

 

Sexu-askatasunaren eta -ukigabetasunaren aurkako delituak Zigor Kodearen bigarren liburuko VIII. 
tituluan aipatzen dira (178tik 194ra bitarteko artikuluak). Kapitulu honetan ezin dugu delitu horiei 
buruzko gogoeta sakonik egin. Dena den, zenbait gairi buruzko oinarrizko gogoeta batzuk egingo 
ditugu; esate baterako, problematika nabariena zein den identifikatuko dugu.  
 

7.2.2.1. Sexu-erasoak 

 
Hel diezaiegun sexu-askatasunaren eta -ukigabetasunaren aurkako jokabide kaltegarriei; hau da, 
sexu-gaietan baimena libreki ematea, sexu-gaietan borondatea eratzea91 eta gizabanakoa 
sexualitatearen arloan libreki gara dadin ahalbidetzen duten oinarrizko baldintzak gordetzea92 
kaltetzen duten jokabideei. Euskal emakumeek emakume izateagatik pairatzen dituzten kalte berak 
pairatzen dituzte emakume etorkinek. Alde horretatik, sexu-erasoei eta indarkeriari dagokionez, 
jatorri ezberdineko biktimen artean ez dago alde nabarmenik.  
 
Hori baino bitxiagoak dira biktima kolektibo horretan gertatzen diren sexu-jarduera batzuk, Zigor 
Kodeak zigortzen dituenak; esate baterako, ZKen 180. artikuluan jasotako inguruabar astungarriak, 
sexu-erasoen biktima diren emakume etorkinen kasuan, artikulu horren 3. zenbakian jasota 
daudenak: “Aurreko jokabideei bost urtetik hamar arteko espetxealdi-zigorra ezarriko zaie 178. 
artikuluko erasoak badira, eta hamabi urtetik hamabost artekoa 179. artikuluak badira, inguruabar 
hauetako bat gertatzen denean: […] 3.) Biktima, bere adina, gaixotasuna, ahalmen-urritasuna edo 
egoera dela eta, bereziki ahula denean, 183. artikuluan ezarritakoa salbu”. 
 
Doktrinak hainbat modutara interpretatzen du “egoera dela eta, bereziki ahula den [biktima]” 
kontzeptua. Dena den, interpretazio horiek zerikusi handia dute kontzeptu horri hemen eman 
diogun zentzuarekin. Generikoki, doktrinak eta jurisprudentziak biktimaz kanpoko inguruabarrekin93 
lotzen dute kontzeptu hori. Inguruabar horiek egoera jakin batean jartzen dute biktima. Subjektu 
aktiboak zera nahi du: biktimak sexu-jarduera batean parte hartzea. Biktimak, ordea, zailtasunak ditu 
behar bezala erantzuteko (biktima estutasun-egoera batean dago, eta, horregatik, laguntza behar du 
edo haren erantzuteko gaitasuna gutxitu egiten da)94. Besteak beste, biktimaz kanpoko 
inguruabarren adibide hauek jarri ohi dituzte: konortea edo loa galtzea95, mozkortasuna eta 
substantzia psikotropikoekiko eta antzeko substantziekiko mendekotasuna96. Edonola ere, “egoera” 
terminoa zabala da: doktrinan deskribatutako egoera ez ezik, babesgabetasuna ere sar daiteke 
termino horren barruan; babesgabetasunak subjektu pasiboaren gaitasuna ahultzen badu, betiere97. 
"Egoera" eta "babesgabetasuna" terminoak zentzu horretan parekatuz gero, kontzeptu horrek bere 
baitan hartuko ditu emakumeek, ekonomiarekin eta gizartearekin zerikusia duten arrazoiak direla 

                                                           
90 Etxeko eta Genero Indarkeriaren aurkako Behatokiak argitaratutako txostenetik ateratako datuak. Ikus txostena hemen: 
http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/ESTADÍSTICA/DATOS%20ESTADÍSTICOS/FICHERO/EL%20OBSERVATORIO%20INFORMA.%205%20A
ÑOS.pdf 
91 Hala dio CUGAT MAURIk (ikus “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, 312. or.). Ildo beretik, ORTS BERENGUER, “Delitos 
contra la libertad sexual”, 903. or. 
92 MORALES PRAT/GARCÍA ALBERO, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, 278. or. 
93 CUGAT MAURI, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, 346. or. 
94 DÍEZ RIPOLLÉS, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, 359. or. Ildo beretik, Arabako Probintzia Auzitegiak abenduaren 22an 
hartutako 214/2004 Ebazpenaren 3. oinarri juridikoa, Malagako Probintzia Auzitegiak apirilaren 8an hartutako 213/2005 Ebazpenaren 2. 
oinarri juridikoa eta Auzitegi Nagusiak azaroaren 23an hartutako 1386/2005 Ebazpenaren 3. oinarri juridikoa.  
95 DE PAULA SÁNCHEZ ZAMORANO, “Tratamiento jurídico”, 18. or.; DELGADO LÓPEZ, “Las agresiones sexuales”, 236. or.; GONZÁLEZ-
CUÉLLAR GARCÍA, “Delitos contra la libertad sexual”, 2.214. or. 
96 Hala jasota dago Arabako Probintzia Auzitegiak abenduaren 22an hartutako 214/2004 Ebazpenaren 3. oinarri juridikoan.  
97 Horixe azpimarratzen du ORTS BERENGUERek (ikus “Delitos contra la libertad sexual”, 934. or.). 
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medio, bizi dituzten egoera bereziki ahul eta zaurgarri ugari98. Hala, “egoera” arrazoiaren barruan, 
efektu hori99 azaltzen duen edozein hipotesi sartuko da, bai eta atzerriko emakume etorkinen egoera 
ere.  
 
Esan beharrik ez dago antzeko interpretazioa egin behar dela sexu-abusuen arloan; izan ere, sexu-
abusua ZKen 181.5 edo 182.2 artikuluaren inguruabar astungarria da, baldin eta bat badator ZKen 
180. artikuluko 1. idatz-zatian jasotako 3. edo 4. inguruabarrarekin: 3.) Biktima, bere adina, 
gaixotasuna, ahalmen-urritasuna edo egoera dela eta, bereziki ahula denean, 183. artikuluan 
ezarritakoa salbu; 4.) Nagusitasun- edo senidetasun-harremanez baliatzen denean erantzulea delitu 
egiteko, odolez edo adopzioz biktimaren aurreko, ondorengo edo neba-arreba izateagatik, edota 
ezkonsenidetasuna izateagatik. “Egoera” terminoa interpretatu dugu, eta ondorioztatutako 
interpretazioaren erreferentziak ikusi ditugu. Gauzak horrela, aipatutako egoera horietan, lehen 
adierazitako zentzuan, emakume etorkinek beren zaurgarritasun-egoera berezia dela-eta pairatzen 
dituzten sexu-abusuei aurre egiteko, zigorrak gogortu beharko dira aipatutako xedapenetan (ZKen 
181.5 eta 182.2 artikuluak). 
 
7.2.2.2. Laneko sexu-jazarpena eta prostituzioan jardutera behartzea 

 
Ezinbestean aipatu behar ditugu bi zigor mota hauek: laneko sexu-jazarpena (ZKen 184. artikulua) 
eta prostituzioan jardutera behartzea (ZKen 188. artikulua); izan ere, legez kanpoko egoeran dauden 
emakume etorkinek maizen pairatzen dituzten jokabideak dira.  
 
Lan-harremanen eremuko sexu-jazarpenari dagokionez (ZKen 184. artikulua), doktrinak eta 
jurisprudentziak zera azpimarratu dute: lan-baldintza partikularrek horrelako jokabideen biktima 
potentzial bilakarazten dituztela emakume horiek100. Lan-baldintza horiek definitzen dituzte, hain 
zuzen ere, berariazko lan-harremanaren ezaugarriak; hau da, emakume horiek kaiolatzen dituen 
harremanaren ezaugarriak.  
 
Ez dugu behar adina datu EAEn zenbat adingabe prostituitzen diren jakiteko (ZKn 187. artikulua). 
Dena den, emakume etorkinen kolektiboak egunero bizi duen errealitateak prostituzioan jardutera 
behartzen ditu; ez dute beste aukerarik. Ez dugu ahaztu behar, prostituzioan jardutera ez ezik, 
emakume horiek etengabe biktima izatera ere behartuta daudela. Bortxaketak, laneko abusuak, 
kalte psikikoak, mehatxuak, indarkeria eta askatasun mugatua dira haien bizimoduaren ezaugarri 
nagusiak101.  
 

Prostituzioan jarduten duten emakume horien babesgabetasuna ―batez ere, legez kanpoko egoeran 
dauden emakumeen babesgabetasuna― are ageriagoa da kontuan hartzen badugu kanporatuko 
dituzten beldur direla. Gogora dezagun egoera horietan Atzerritartasun Legea garatzeko 557/2011 
Arautegiak ez diola kolektibo horri egoitza-baimena eskatzeko edo/eta kanporatze-prozesua bertan 
behera uzteko aukera ematen.  
 
7.2.3. Langileen eskubideen aurkako delituak 

 
Zigor Kodeko II. liburuko XV. tituluan jasotako zigor moten bidez, langileen eskubideak urratzen 
dituzten jokabideak zigortzen dira. Jokabide horiek lan-harremanenik lotuta daude102.  
 

                                                           
98 ALONSO PÉREZek (ikus Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, 61. or.), besteak beste, ekonomia-egoera zailak iradokitzen ditu, 
bai eta ondo iradoki ere. 
99 GONZÁLEZ RUS, “Delitos contra la libertad sexual”, 338. or. 
100 GARCÍA PÉREZ, “Del acoso sexual”, 416. or.; PEDREIRA GONZÁLEZ, “Artículo 184”, 647. or. 
101 Ikus, besteak beste, Castellóko Probintzia Auzitegiak apirilaren 8an hartutako 13/2005 Ebazpenaren 1. oinarri juridikoa eta Huelvako 
Probintzia Auzitegiak ekainaren 30ean hartutako 13/2005 Ebazpenaren 3. oinarri juridikoa.  
102 CARBONELL MATEU/GONZÁLEZ CUSSAC, “De los delitos contra los derechos de los trabajadores”, 1.544. or.; MUÑOZ CONDE, Derecho 
Penal. Parte Especial, 289. or.; POMARES CINTAS, “La inmigración laboral del extranjero”, 234. or.; VALLE MUÑIZ/VILLACAMPA ESTIARTE, 
“De los delitos contra los derechos de los trabajadores”, 1.046. or. 



64 

Emakume etorkin langileei dagokienez, emakume langileen egoera orokorrarekin lotutako zigor 
motak alde batera utzita (ZKen 331. artikulua), agindu jakin batzuk aipatuko ditugu. Agindu horien 
bidez, emakume etorkin langileek langile eta etorkin izateagatik pairatzen dituzten jokabide jakin 
batzuk zigortzen dira.  
 
Langileen legez kanpoko trafikoaren delitua da (ZKen 312. artikulua) enplegu-emaile jakin batzuek 
gehien egiten duten delitua. Enplegu-emaile horiek atzerriko emakumeak izaten dituzte langileen 
artean. Emakume horiek ez dute lan-baimenik izaten, eta lan-kontratuaren baldintzek haien lan-
eskubideak103 urratzen dituzte. Horretaz gainera, enplegu-emaileak haien zaurgarritasun-egoeraz 
baliatzen dira aberasteko104. Askotan, enplegu-emaileak emakume horien zaurgarritasun-egoera 
bereziaz baliatzen dira abusuzko lan-baldintzak ezartzeko. Emakume horiek legez kanpo egoteak 
horretarako aukera ematen die.  
 
ZKen 2. artikuluko "atzerritarrak" terminoari dagokionez, doktrinak eta jurisprudentziak erabaki 
dute, bai eta ondo erabaki ere, legezko egoeran dauden emakume langileak ez ezik emakume 
etorkin klandestinoak ere kontuan hartzea agindu horretan. Hala, enplegu-emaileek ezingo dizkiete 
ezarri lan-baldintza diskriminatzaileagoak legez kanpoko egoeran dauden emakumeei105.  
 
Legez kanpoko egoeran egoteak ere ikusezin bilakatzen ditu emakume etorkinak. Euskal emakumeak 
sexu-arrazoiengatiko lan-bereizkeria (ZKen 314. artikulua) dela-eta joaten diren maizen epaitegira. 
Aldiz, abusuak legez kanpoko egoeran dauden emakume etorkin langileek pairatzen dituztenean, 
jokabide horiek bigarren mailako arazo izaten dira. 
 
Ildo horretatik, KREIk 2006an argitaratutako ikerketaren106 ondorioetako bat nabarmendu nahi dugu. 
Ikerketan aipatzen zenez, emakume etorkin gehienek lan-baldintza bidegabeak dituztela aitortzen 
dute; dena den, gehienei ez zaie egokia iruditzen salaketa jartzea, enplegu-emaileari “esker ona” zor 
baitiete.  
 
7.2.4. Pertsonen legez kanpoko salerosketarekin eta trafikoarekin lotutako delituak  

 
Zigor Zuzenbidearentzat ere premiazko ardura bat ari da bilakatzen migrazioaren fenomenoa. Hori 
ulertzeko, kontuan hartu behar da gero eta etorkin gehiagok sartu nahi dutela gure herrialdean, gure 
herrialdera sartzeko saiakerak oso baldintza latzetan egiten direla, saiakera horietan pertsona asko 
hiltzen direla eta etorkinak Espainiara ilegalki sartzeko negozioak diru kopuru handiak erabiltzen 
dituela. Etorkinak Espainiara iristen direnean, batzuk bertan gelditzen dira, eta pertsonen 
salerosketaren eta trafikoaren biktima bilakatzen, eta beste batzuk Europar Batasuneko beste 
herrialde batzuetara joaten dira107. 
 
Pertsonen salerosketaren eta trafikoaren mapan, Espainia helburuko herrialde bat da funtsean. 
Europar Batasuneko beste herrialde batzuen mailaren azpitik egon arren, NBEren arabera, Espainia 
sexu- edo lan-esklaboen inportatzaile nagusietako bat da, Frantziaren, Erresuma Batuaren eta 
Danimarkaren maila berean. Biktimak batez ere Kolonbiakoak, Dominikar Errepublikakoak, 
Nigeriakoak, Ukrainakoak, Errumaniakoak eta Errusiakoak dira. Kasu gehienak sexualki esplotatzen 

                                                           
103 Besteak beste, RODRÍGUEZ MESA, “Abuso de mano de obra extranjera”, 166. or. 
104 CARBONELL MATEU/GONZÁLEZ CUSSAC, “De los delitos contra los derechos de los trabajadores”, 1.551. or.; MORILLAS CUEVA, “Delitos 
contra los derechos de los trabajadores”, 905. or.; VALLE MUÑIZ/VILLACAMPA ESTIARTE, “De los delitos contra los derechos de los 
trabajadores”, 1.061. or. 
105 Bestea beste, RODRÍGUEZ MESA, “Abuso de mano de obra extranjera”, 168. or. Ildo beretik, ikus Auzitegi Nagusiak uztailaren 18an 
hartutako 1045/2003 Ebazpenaren 4. oinarri juridikoa, Auzitegi Nagusiak azaroaren 22an hartutako 1390/2004 Ebazpenaren 1. oinarri 
juridikoa; Auzitegi Nagusiak azaroaren 25ean hartutako 1349/2004 Ebazpenaren 5. oinarri juridikoa eta Auzitegi Nagusiak otsailaren 24an 
hartutako 221/2005 Ebazpenaren 4. oinarri juridikoa.  
106 “Detección y análisis criminológico de los supuestos de victimización de mujer inmigrante en la CAE (2006)”, Eusko Jaurlaritzaren 
Justizia, Lan eta Gizarte Segurtasun Sailak finantzatutako proiektua. 
107 Ikus SÁINZ-CANTERO, Los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, 21. or. 
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diren emakumeenak dira. Dena den, badira sexualki esplotatzen diren haurren kasuak, bai eta 
bestelako lan-esplotazio mota batzuk ere108. 
 
Zigor Kodeak gogor zigortzen ditu pertsonen salerosketa eta pertsonen legez kanpoko trafikoa. 
Batzuetan nahasi egiten dira. Horregatik, deskribatu egingo ditugu jarraian. 
 
7.2.4.1. Pertsonen salerosketaren delitua 

 
Zigor Kodean duela gutxi sartutako 177. artikuluak honela definitzen du pertsonen salerosketaren 
delitua: pertsonak bereganatzea, eramatea, lekualdatzea, hartzea, jasotzea edo ostatatzea 
Espainiako lurraldean, Espainiatik edo Espainia iraganbide zein muga izanik, indarkeria, larderia edo 
gezurra erabiliz, nagusitasun-egoeraz edo bertako edo atzerriko biktimaren beharrizan-egoeraz edo 
ahuleziaz abusatuz. Salerosketatzat jotzeko, hau izan behar da deskribatutako ekintzaren helburua: 
lan edo zerbitzu behartuak inposatzea: esklabotasuna edo esklabotzaren, mirabetzaren edo 
eskaletasunaren antzeko jarduerak; sexu-esplotazioa, pornografia barne; edo/eta gorputzeko 
organoak ateratzea. 
 
Legez kanpoko delitu horren lau ezaugarri garrantzitsu aipatuko ditugu. Lehenik eta behin, 
salerosketaren biktima bertakoa edo atzerritarra izan daiteke. Bigarrenik, biktima garraiatzea edo 
lekualdatzea ez ezik, hartzea, jasotzea eta ostatatzea ere ekintzaren parte dira. Hirugarrenik, ekintza 
egiteko hainbat baliabide erabiltzen dira; besteak beste, gezurra erabiltzen da eta biktimaren 
beharrizan-egoeraz abusatzen da. Laugarrenik, helburua da pertsonak esplotatzea; sexu-
esplotazioaren, pornografiaren eta aipatu ditugun beste esplotazio mota batzuen bidez.  
 
 Errealitatean, hau izaten da emakume atzerritar askoren ibilbidea: organizazioek hartzen dituzte, 
sorterrian iruzur egiten diete zenbait lan-postu eskainiz (etxeko zerbitzuan, ostalaritzan, pertsona 
adinduak edo gaixoak zaintzen, biltzarretako laguntzaile-lanetan, etab.) eta, helburuko herrialdera 
iristen direnean, prostituzioan jardutera behartzen dituzte. Batzuek lortzen dute atzeman dituzten 
pertsonengandik ihes egitea; beste batzuek, ordea, etsi egiten dute, eta lanbide berria onartzen109.  
 
7.2.4.2. Legez kanpoko trafikoa eta migrazio klandestinoa 

 
ZKen 318 bis artikuluan jasotakoaren arabera, delitua egingo du zuzenean edo zeharka, pertsonak 
trafikagai hartzea sustatzen, faboratzen eta errazten duenak, Espainiatik, edota Espainia Europar 
Batasuneko beste herrialde batzuetara joateko iraganbide zein helmuga izanik (...). 
 
Salerosketa ez bezala, pertsonak lekualdatzean eta hitzartutako lekura eramatean soilik datza 
pertsonen legez kanpoko trafikoa. Kasu horietan, etorkinak lekuz aldatzea onartzen du; 
trafikatzaileak ez dio iruzur egiten. Bestalde, aipatu beharra dago, pertsonen salerosketa ez bezala, 
pertsonen trafikoa beti dela transnazionala; izan ere, salerosketa nazio baten barruan gerta daiteke. 
 
Espainiako mugak irazgaitz bihurtu dira poliki-poliki; batez ere, Schengeneko hitzarmenetan 
konpromisoak hartu zirenetik (konpromiso horiek Atzerritartasun Legearen murrizketen bidez 
areagotu ziren). Horren ondorioz, mundu osoko etorkin askorentzat oso zaila bilakatu da Espainiara 
legez sartzea. Legez kanpoko trafikoaren sareak horretaz aprobetxatu dira herrialdean sartzeko 
zerbitzu gehiago emateko (garraioa, agiriak, hartzea, etab.) eta tarifak igotzeko110. Larritasuna eta 
premia direla eta, etorkinak prest daude herrialdean legez kanpo sartzeagatik trafikatzaileei diru 
asko ordaintzeko. Tarifak organizazioen, etnien, herrialdeen, gizarte-gatazken, gerren eta beste 
hainbat faktoreren arabera aldatzen dira. Alde horretatik, mafia antolatuek etekin ekonomiko 

                                                           
108 Ikus ABC, 2006ko apirialaren 25ekoa, 50. or. 
109 Ikus POLIZIA JUDIZIALAREN UNITATE TEKNIKOA. GUARDIA ZIBILA. Tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual. Informe 
Criminológico, 2003 y 2004, 16. or. http://www.malostratos.org/images/pdf/Tráfico 
110 Ikus PALOMO DEL ARCO, “Criminalidad organizada”, 190. or. 
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handiak lortzen dituzte pertsona horien kontura, beharrizan-egoeran daudela eta haien bizia, 
osotasuna eta duintasuna arrisku handian daudela aprobetxatuz111.   
 

 
7.3. Ondorioak 

 
Txosten honen bidez, agerian jarri ditugu EAEko emakume etorkinen biktimizazioaren kausak eta hipotesi 
zehatzak.  
 
Tradizio feministaren arabera, generoa da emakumeek pairatzen duten desberdintasun estrukturalaren 
arrazoi bakarra. Hori, baina, ez da hala kultura anitzeko gizarteak sendotzen hasi direnetik. Genero-rolen 
banaketarekin batera, “kultura- eta erlijio-aniztasunaren” mozorropean emakumeak biktima bilakatzen 
dituzten faktore batzuk agertu dira. Kultura-aniztasunaren babesean-edo daudenez, askotan zaila izaten da 
faktore horiei erreparatzea. Horretaz gainera, problematika horri ikuspegi integral baten bidez heldu nahi 
badiogu, kontuan hartu beharko ditugu biktima horietako batzuek bizi duten legez kanpoko administrazio-
egoera. Horrenbestez, globalizazioaren fruitu diren kultura anitzeko gizarteek "beste arrisku- eta 
zaurgarritasun-faktore batzuk" dakartzate. Faktore horiek eta genero-ikuspegia kontuan hartu behar dira 
emakumeen berdintasuna lortzera eta genero-indarkeriako egoerak gainditzera bideratutako estrategia 
globalak abiarazteko.  
 
Hain zuzen, feminismoak ez ezik, estatuetako barne zuzenbideek ere beren gain hartu behar dituzte 
“emakumeen arrisku- eta zaurgarritasun-faktore berri horiek” (generoa, kultura-aniztasuna eta 
administrazio-egoera). Estatuek osoko babes-politikak egin behar dituzte; politika horien bidez, delako 
estatu horren barruan dauden emakume guztiek, hots, indarkeriaren biktima izan diren emakume guztiek, 
osoko babes horretatik eratorritako eskubideak erabili ahal ditzaten. Estatuek beharrezko mekanismoak 
eman behar dizkiete emakumeei biktimizazio-adierazleak gainditzeko, eta pairatutako abusu errealen aurka 
babestu behar dituzte. Horrelako jokabideak errotik eta erabat kentzeko, ezinbestekoa da tratamendu 
juridiko integral eta global bat abiaraztea: integrala, hartu beharreko neurriak integralak izango direlako, 
eta globala, estatu baten barruan dauden biktima guztiak kontuan hartuko direlako. 
 
Atzerriko emakume etorkinen kolektiboak bizi duen biktimizazio-egoera aztertu dugu, eta egoera hori 
azaltzen duten zenbait faktore aditzera eman ditugu. Horiek horrela, emakume horiek EAEn jasaten 
dituzten delitu-jokabide zehatzak aztertu behar ditugu. Delitu-jokabideen multzoan, bikotekideak 
eragindako indarkeria ez ezik, Zigor Kodeak zigortzen dituen beste jokabide batzuk ere sartzen dira; esate 
baterako, sexuarekin zerikusia duten jokabideak, laneko abusuak eta pertsonen legez kanpoko 
salerosketarekin eta trafikoarekin lotutako jokabideak.  
 
Bikotekidearen indarkeria zenbat atzerriko emakume etorkinek pairatzen duten aztertzeko, Botere 
Judizialaren Kontseilu Nagusiak Estatu osoko datuak bilduz egin duen txosten hau erabili dugu: “Informe 
sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia doméstica en el ámbito de la pareja o 
expareja en 2010” (2010ean bikotekidearen edo bikotekide ohiaren esku hil diren genero-indarkeriaren eta 
etxeko indarkeriaren biktimei buruzko txostena). Txosten horretan zinez datu beldurgarriak ematen dira: 
2010ean 73 emakume hil ziren genero-indarkeriaren ondorioz; horietatik 28 (% 38) atzerritarrak ziren. Datu 
hori azpimarratzekoa da; izan ere, emakume etorkinen kopurua handia da. Kontuan hartu behar da 
Espainiako emakumeen biztanleria osoaren % 11,5 baino ez dela atzerriko emakumea eta ehuneko hori % 
9,7 dela, baldin eta 16 urtetik gorako emakume atzerritarrak soilik kontuan hartzen baditugu. Hildako 
emakume etorkinen jatorriari dagokionez, gehienak Latinoamerikakoak ziren (hamar emakume), eta 
gainerakoak Ipar Afrikakoak (bederatzi emakume). Esan beharra dago lehen baino askoz Ipar Afrikako 
emakume gehiago hil zituztela 2010ean (2009an, Ipar Afrikako emakume bat hil zuten). 
 

                                                           
111 Ikus RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, “Ley de Extranjería y Derecho Penal”, 1.736-1.737 or.  
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Sexu-askatasunaren eta -ukigabetasunaren aurkako jokabide kaltegarriei dagokienez, hots, sexu-gaietan 
baimena libreki ematea, sexu-gaietan borondatea eratzea eta gizabanakoa sexualitatearen arloan libreki 
gara dadin ahalbidetzen duten oinarrizko baldintzak gordetzea kaltetzen duten jokabideei dagokienez, 
euskal emakumeek emakume izateagatik pairatzen dituzten kalte berak pairatzen dituzte emakume 
etorkinek. Alde horretatik, sexu-erasoei eta indarkeriari dagokionez, jatorri ezberdineko biktimen artean ez 
dago alde nabarmenik. 
 
Lan-baldintzekin lotutako gehiegikeriei dagokienez, emakume etorkin gehienek lan-baldintza bidegabeak 
dituztela aitortzen dute; dena den, gehienei ez zaie egokia iruditzen salaketa jartzea, enplegu-emaileari 
“esker ona” zor baitiete.  
 
Pertsonen trafikoaren eta salerosketaren delituei dagokienez, errealitatean, hau izaten da emakume 
atzerritar askoren ibilbidea: organizazioek hartzen dituzte, sorterrian iruzur egiten diete zenbait lan-postu 
eskainiz (etxeko zerbitzuan, ostalaritzan, pertsona adinduak edo gaixoak zaintzen, biltzarretako laguntzaile-
lanetan, etab.) eta, helburuko herrira iristen direnean, prostituzioan jardutera behartzen dituzte. Batzuek 
lortzen dute atzeman dituzten pertsonengandik ihes egitea; beste batzuek, ordea, etsi egiten dute, eta 
lanbide berria onartzen.  
 
Gaiaren problematika eta emakumeen kolektibo horrek biktimizazio-egoera gainditzeko dituen 
zailtasunak ikusita, argi dago sakon aztertu beharreko gaia dela.  
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8. EAEko emakume etorkinak eta hezkuntza 

Amelia Barquín, Monika Madinabeitia eta Nerea Alzola 
 
Kapitulu honetan, EAEko emakume etorkinei eta hezkuntzari buruzko datu garrantzitsu batzuen berri 
emango dugu. Lehenik eta behin, kolektibo horrek egindako ikasketak aipatuko ditugu. Bigarrenik, 
zer bertako nahiz sorterriko hizkuntza dakizkiten aztertuko dugu. Eta amaitzeko, eskola-adinean 
dauden haurren hezkuntzarekin lotutako zenbait alderdiri helduko diegu. Besterik esan ezean, Euskal 
Autonomia Erkidegoan bizi diren atzerriko etorkinen gaineko inkesta AEI 2010 hartu dugu 
erreferentziatzat. Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Gaietako Sailak egindako inkesta horrek 
atzerritarren lagin zabal bat du oinarri (2.286 pertsona), eta pertsona horien bizitzako ibilbideari, 
itxaropenei, lan-egoerari eta abarri buruzko informazio jasotzen du. 
 
 
8.1. Hezkuntza eta atzerriko immigrazioa 

 
Gizarte modernoetan, hezkuntza formalak eta hezkuntza emateko moduak eragin handia dute 
pertsonengan. Eskola unibertsalaren eginkizuna, hots, jakintza, informazioa eta kultura 
transmititzeko eginkizuna, aldatzen ari da gaur egun. Hala eta guztiz ere, oraindik ere oinarrizkoa da 
etorkizun sozial eta profesionalarentzat. Faktore garrantzitsu bat da geroko lanbideari begira. 
Halaber, gizartean gora egiteko tresna bat ere bada, batez ere gizarte-maila apalekoentzat. Haurrak 
eta nerabeak sozializatzeko eremu handi bat da, bai eta ikasleek beren gizartean parte hartu ahal 
izateko funtsezkoa den leku bat ere.  
 
Nahiz eta familiaren gizarte-, ekonomia- eta kultura-egoerak eragin handia izan hezkuntzan, eta ikus-
entzunezko komunikabideek botere handia izan sozializazioan, eta abar, eta abar, eskola da, oraindik 
ere, gizarte modernoetan eta postmodernoetan ondo moldatzeko beharrezkoak diren gutxieneko 
gaitasunak eskuratzeko lekua, bai eta goi-mailako ikasketak eta lanbide-heziketa egiteko abiapuntua 
ere.  
 
Gure gizartean, eskolak eginkizun hauek ditu: heztea; irakastea; kultura, balioak, bizimoduak eta abar 
transmititzea; eta bizitza sozialean gutxieneko partaidetza bermatzeko oinarrizko titulua ematea.  
Baina are gehiago, eskola harreman- eta jakintza-sareak egiteko leku bat da; hau da, gizarte-
harremanak egiteko leku bat. Aurrekoari jarraiki, eskolak oso zeregin garrantzitsua du gizabanakoen 
eratze-prozesuan eta bilakaeran. Horretaz gainera, autoestimu ona eratzeko funtsezko espazioetako 
bat da.  
 
Adela Cortinak112 sarri esan duenez, familia askok, ikastetxea aukeratzen dutenean, haien ustez 
kalitatezko hezkuntza dena ez ezik, hau ere kontuan hartzen dute: zer-nolako haurrak joaten diren 
ikastetxe horretara, zer gizarte-mailakoak diren eta zer familiekin egingo dituzten harremanak beren 
seme-alabek. Hau da, aldi berean, zera ematen dute aditzera: ez dutela nahi beren seme-alabak haur 
jakin batzuekin ibiltzea. Horrek zerikusia du ideia honekin: harreman-sare egoki baten barruan 
egotea onuragarria da etorkizunean aukera gehiago izateko; hizkera arruntean esanda: "ate asko 
irekitzen ditu bizitzan".  
 
Halaber, eskolako hizkuntzak jakitea, hau da, hizkuntza ofizialak jakitea, oso garrantzitsua da eskolan 
eta gizartean ondo moldatzeko. Eskolako hizkuntza edo hizkuntzak jakin ezean, ikasleak porrot 
egingo du; izan ere, hizkuntza ondo jakin behar da ekintza eta jarduera guztiak egiteko. Hizkuntza-
mailari dagokionez, kontuan hartu behar da errazagoa dela ikaskideekin hitz egitea, ahozko eta 
idatzizko testu akademikoak ulertzea (problema bat, azalpen bat...) eta testu formalak egitea (lanak 
idaztea eta ahoz azaltzea, etab.) baino. Bestalde, helduentzat ere ezinbestekoa da hizkuntza ondo 

                                                           
112 Ikus Adela Cortina (1993). Ética aplicada y democracia radical. Madril: Tecnos. 
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jakitea: helduek gizarte hartzailearen hizkuntza edo hizkuntzak jakitea funtsezkoa da gizarteratzeko 
eta gizarte horretara egokitzeko.  
 
Jakina denez, EAEn euskararen irakaspen-mailak eragin nabarmena du eskolatzeko hizkuntza-
ereduan. Hainbat ikerlanen bidez frogatu da A ereduan eskolatutako ikasleek ez dutela euskara 
ikasten eta B ereduan eskolatutakoen maila eskasa dela. D ereduaren bidez soilik lortzen dute 
ikasleek derrigorrezko bigarren hezkuntzara iristean euskara behar bezala jakitea. Gainera, eredu 
horretan ikasteak ez du esan nahi ikasleek gaztelania gutxiago dakitenik. Aipatzekoa da euskaraz 
behar bezala ikasten ez duten ikasleak zenbait arlotan (lanean, gizarteratzean...) egoera okerragoan 
egongo direla etorkizunean, eta ezingo direla hizkuntza horri lotutako kultura-unibertsoan sartu.  
 
Bestalde, eskolaz kanpoko jolas- eta kirol-ekintzetan, ikasle etorkinen eta bertako ikasleen arteko 
harremanak onuragarriak dira haurrak eta gurasoak egokitzeko; batez ere, amak egokitzeko; izan ere, 
amak arduratzen dira batik bat seme-alabak hezteaz. Plazan, parkean, askariaren eta txirristaren 
artean, bertako nahiz atzerriko familiek eta, zehazki, emakumeek, elkarrekin hitz egiten dute, eta 
harremanak egiten dituzte, eta, horretaz gainera, emakumeetako batzuek bertako hizkuntzak ikasten 
dituzte.  
 
8.2. 16 urtetik gorako emakume etorkinen ikasketak 

 
Azter dezagun, lehenik eta behin, zer ikasketa-maila duten EAEko emakume etorkinek. 2010. urtean 
EAEn erroldatutako atzerritarren biztanleriari buruzko datuak jaso ditugu Emakunderen informazio-
iturrietatik. Datu horien arabera, % 12,1ak ez daki irakurtzen eta idazten, % 27,1ak eskola graduatua 
baino beheragokok titulu bat du, % 38,8k eskola graduatua du eta % 26,6k eskola graduatua baino 
goragoko titulu bat du. Ez dago alde handirik gizonen eta emakumeen artean. Dena den, aipatzekoa 
da bi parametrotan aldeak daudela eta parametro horietan emakumeek ikasketa-maila handiagoa 
dutela: emakume gutxiagok dute eskola graduatua baino beheragoko titulu bat (emakumeen % 
27,1ak eta gizonen % 31,6k) eta emakume gehiagok dute eskola graduatua baino goragoko titulu bat 
(emakumeen % 27,6k eta gizonen % 23,1ak). 
 
Interesgarria da emakume etorkinen datuak eta bertako emakumeenak alderatzea. Lehenengo hiru 
parametroetan, ehunekoak oso antzekoak dira. Dena den, gutxigatik bada ere, emakume etorkin 
gehiagok dute eskola graduatua edo titulu baliokideren bat (etorkinen % 32,8k eta bertakoen % 
30,4k), eta bertako emakume gehiagok dute eskola graduatua baino goragoko titulu bat (etorkinen % 
27,6k eta bertakoen % 30,4k).  
 
Nabarmentzekoa da bi taldeen datuak antzekoak direla eta, hortaz, estereotipo hau hausten dutela: 
bertako biztanleriaren aldean, etorkinek, batez ere emakumeek, prestakuntza formal eskasa dutela. 
Ikusi dugunez, emakume etorkinen eta bertako emakumeen ikasketa-maila oso antzekoa da. 
 
19. taula: atzerritarren ikasketa-maila 

 Emakumezkoak Gizonezkoak 

10 urtetik beherakoak 0,4 0,4 
Ez daki irakurtzen eta idazten 12,1 12,9 
Eskola graduatua baino beheragoko titulu bat 27,1 31,6 
Eskola graduatua edo titulu baliokideren bat 32,8 32,1 
Batxilerra, lanbide-heziketa, 2. mailako lanbide-heziketa, titulu baliokideren bat edo 
goi-mailako ikasketak 27,6 23,1 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
 
20. taula: bertakoen ikasketa-maila  
 Emakumezkoak Gizonezkoak 

10 urtetik beherakoak 0,5 0,5 
Ez daki irakurtzen eta idazten 11,4 12,0 
Eskola graduatua baino beheragoko titulu bat  27,4 24,1 
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Eskola graduatua edo titulu baliokideren bat 30,4 30,1 
Batxilerra, lanbide-heziketa, 2. mailako lanbide-heziketa, titulu baliokideren bat edo goi-
mailako ikasketak 

30,4 36,7 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren atzerriko etorkinen gaineko inkestak (AEI 2010) etorkinen 
ikasketa-mailari buruzko beste datu batzuk ere ematen ditu. Emakume etorkinen ikasketa-maila 
jatorrizko herrialdeen arabera alderatzeko erabiliko ditugu datu horiek gero. Hona hemen datuak: 
 
21. taula: EAEn bizi diren atzerriko emakumeen ikasketa-maila 
 Emakumezkoak Gizonezkoak 

Kontuan hartzeko moduko ikasketarik ez 9,1 7,5 
Lehen mailako ikasketak 23,7 30,1 
Bigarren mailako ikasketak 51,0 30,2 
LH 1 3,6 6,8 
LH 2 3,4 7,3 
Hirugarren mailako ikasketak egiten 5,7 3,1 
Hirugarren mailako ikasketak eginak 13,6 15,1 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
 
Aurreko taulan ikusten denez, gizonek lanbide-heziketa hautatzeko joera handiagoa dute 
emakumeek baino, eta emakumeek joera handixeagoa dute hirugarren mailako eta goi-mailako 
ikasketak egiteko gizonek baino (emakumeen % 19,3k egiten ditu hirugarren mailako eta goi-mailako 
ikasketak, eta gizonen % 18,2k).  
 
Hurrengo taulan, emakume etorkinen ikasketa-maila ikusiko dugu emakumeen jatorrizko 
herrialdearen arabera. AEI 2010 inkestaren arabera, Magrebeko emakumeek dute ikasketa-maila 
baxuena (% 57,7k lehen mailako ikasketak edo beheragoko ikasketak ditu, eta % 10,1ak soilik du LH 
2ko ikasketak edo goi-mailako ikasketak). Txinako eta Senegaleko emakumeek dituzte LH 2ko eta 
unibertsitateko ikasketa gutxien (% 10,1ak eta % 6,6k, hurrenez hurren). Kolonbiako, Ekuadorreko 
eta Peruko emakumeak, berriz, bigarren mailako ikasketak edo LH 1ko ikasketak dituztelako 
nabarmentzen dira (% 61,1ak). Horren kontrara, Mendebaldeko EBko emakumeek (% 33,2 ) eta 
Argentinako, Txileko eta Uruguaiko (% 26,6) emakumeek dituzte LH 2ko eta unibertsitateko ikasketa 
gehien. 
 
22. taula: Atzerriko emakumeen ikasketa-maila, jatorriaren arabera 

 1. mailako ikasketak / 

beheragokoak  

2. mailako ikasketak 

/ LH 1 

LH 2 / 3. mailako 

ikasketak 

Mendebaldeko EB 44,5 22,4 33,2 
Errumania eta Ekialdeko EBko beste herrialde 
batzuk 

30,2 37,3 32,5 

Magreb 57,7 32,2 10,1 
Argentina, Txile, Uruguai 28,4 45,0 26,6 
Kolonbia, Ekuador, Peru 28,4 61,6 10,0 
Bolivia 33,8 48,1 18,1 
Paraguai 22,5 54,0 23,4 
Brasil, Venezuela, Dominikar Errepublika  22,6 55,6 21,8 
Txina 41,1 48,7 10,1 
Senegal 57,9 35,5 6,6 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
 
Bestalde, EAEko bizi diren atzerriko etorkinen gaineko inkestak aditzera ematen du 16 urtetik gorako 
gizon eta emakume askok araututako ikasketak egin dituztela edo egiten ari direla EAEn. Hori da, 
hain zuzen ere, EAEn erroldatutako 16 urtetik gorako emakumeen % 21,8ren kasua (inkestaren 
arabera, 17.287 emakume daude egoera horretan). Gizonen datuak antzekoak dira: % 23,6k ikasketa 
arautuak egin ditu edo egiten ari da EAEn. Ikasketa arautuak egin dituzten edo egiten ari diren 
emakumeen artean, Mendebaldeko EBko emakumeak nabarmentzen dira (emakume horien % 40,4 
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sartzen da talde horretan). Kolonbiako, Ekuadorreko eta Peruko emakumeen % 26,8, Argentinako, 
Txileko eta Uruguaiko emakumeen % 24,3 eta Magrebeko emakumeen % 23,5 aurreko taldean 
sartzen da. Paraguaiko emakumeek (% 5,0k), Boliviakoek (% 15,1 ), Latinoamerikako gainerako 
herrialdeetakoek (% 14,5 ), Txinakoek (% 13,1 ) eta Senegalekoek (% 14,4 ) egin dituzte edo egiten ari 
dira ikasketa arautu gutxien EAEn. 
 
Inkesta egin zutenei zera galdetu zieten: ea haien lanpostuak eta haien prestakuntza-maila bat 
zetozen. Azpimarratzekoa da emakumeen % 67k baietz esan zuela, lanpostua eta prestakuntza-maila 
bat zetozela (gizonen % 72k esan zuen hori); emakumeen % 31k, aldiz, lanpostua prestakuntza-
mailaren azpitik zegoela esan zuen (gizonen % 22,1ak esan zuen hori). Emakumeen % 1,9k soilik esan 
zuen bere lanpostua prestakuntza-mailaren gainetik zegoela ( gizonen % 4,9k esan zuen hori). Argi 
dago emakume etorkin gehienen lanpostuak bat datozela egindako ikasketekin. Dena den, emakume 
kopuru handi batek bere prestakuntzaren azpitik dauden lanak egiten ditu.  
 
Hel diezaiegun orain emakumeek EAEn egin dituzten edo egiten ari diren ikasketei buruz emandako 
datuei, oso interesgarriak dira eta.  
 
EAEn izandako eskolatzearen ezaugarriei dagokienez, inkesta egin zutenei zera galdetu zieten: ea 
etorkin asko zeuden ikastetxeetan ikasi zuten. Emakumeen % 13k eta gizonen % 17k baietz erantzun 
zuen; hau da, horrelako ikastetxe batean ikasi zuela. Dena den, alde handiak daude jatorriaren 
arabera. Magrebeko emakumeek dute ehuneko handiena (% 26,6k dio etorkin asko zeuden ikastetxe 
batean ikasi zuela), eta gero, Latinoamerikako herrialde hauetako emakumeek: Kolonbia, Ekuador, 
Peru (% 17,1), Bolivia (% 15), Argentina, Txile, Uruguai (% 13,9). Txinako emakumeen % 12,9 talde 
horretan sartzen da. Horren kontrara, Mendebaldeko EBko herrialdeetako emakumeen % 4,7k soilik 
ikasi du halako ikastetxe batean. 
 
Nahiz eta ehuneko horiek kasu batzuetan handiak direla iruditu, etorkinek diote eskolan ez direla oso 
bakartuta edo/eta gaitzetsita sentitu arrazagatik, erlijioagatik edo kulturagatik. Emakumeek, oro har, 
modu positiboagoan adierazten dute errespetua gizonek baino. Ikaskideek arrazagatik, erlijioagatik 
edo kulturagatik bakartu zituzten galdetu zieten inkestatutakoei, eta emakumeen % 3,1ak eta 
gizonen % 6,9k soilik esan zuten baietz. Bakartuta gehien sentitu direnak Senegaleko emakumeak 
dira (% 20,7), eta gero, Txinakoak (% 12,9), Mendebaldeko EBko herrialdeetakoak (% 5,7), 
Errumaniakoak eta Ekialdeko EBko beste herrialde batzuetakoak (% 5,6) eta Magrebekoak (% 5,1).  
 
Ikaskideek arrazagatik, erlijioagatik edo kulturagatik gaitzetsi zituzten galdetu zieten inkestatutakoei, 
eta emakumeen % 2,7k eta gizonen % 6,8k soilik esan zuten baietz. Kasu horretan, gaitzetsita gehien 
sentitu direnak Senegaleko emakumeak dira (% 20,7), eta gero, Txinakoak (% 12,9), Errumaniakoak 
eta Ekialdeko EBko beste herrialde batzuetakoak (% 5,6) eta Magrebekoak (% 5,1). Ikusten denez, 
ehuneko horiek eta aurrekoak berdinak dira. 
 
Hizkuntza ikasteko edo, oro har, ikasteko jasotako eskola-laguntzari dagokionez, etorkinen iritzia bat 
dator lehen esan dugunarekin: bildutako datuak, batez ere emakumeenak, oso positiboak dira. 
Emakumeen % 2,8ri soilik iruditzen zaio ez duela behar adina eskola-laguntza izan hizkuntza-mailara 
iristeko (gizonen % 4,6ri iruditzen zaio hori). Halaber, emakumeen % 3,5i soilik iruditzen zaio ez duela 
behar adina eskola-laguntza izan ikasketa-mailara iristeko (gizonen % 6,0ri iruditzen zaio hori). 
Horren kontrara, datuak aski desberdinak dira Txinako emakumeen kasuan (% 26ri iruditzen zaio ez 
duela behar adina laguntza izan hizkuntza-mailara iristeko, % 17ri iruditzen zaio ez duela behar adina 
laguntza izan ikasketa-mailara iristeko) eta Latinoamerikako herrialde batzuetako emakumeen 
kasuan. Argentinako, Txileko eta Uruguaiko emakumeen % 13ri iruditzen zaio ez duela behar adina 
laguntza izan ikasketa-mailara iristeko; dena den, haietako batek ere ez du esan behar adina laguntza 
izan ez duenik hizkuntza-mailara iristeko (% 0,0). Kolonbiako, Ekuadorreko eta Peruko emakumeen % 
0,5ari iruditzen zaio ez duela behar adina laguntza izan ikasketetan, eta % 3,9ari iruditzen zaio ez 
duela behar adina laguntza izan hizkuntzaren arloan. Errumaniako eta Mendebaldeko EBko beste 
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herrialde batzuetako emakumeek ere ehuneko handi samarrak dituzte: % 8,9 (ikasketa-maila) eta % 
5,6 (hizkuntza-maila). Deigarria gertatu zaigu Magrebeko emakumeek desadostasunik ez adieraztea 
jasotako eskola-laguntzaren gainean (bi galderetan % 0,0).  
 
Gizarte hartzailean gizarteratzeko prozesuari dagokionez, interesgarria da ikustea ea norekin ibiltzen 
diren ikasketak egin dituzten edo egiten ari diren emakumeak: ikasle atzerritarrekin bakarrik edo ez. 
Oro har, emakume eta gizon etorkinek diote ez direla ikasle atzerritarrekin soilik ibili (gizonen eta 
emakumeen % 95k dio hori). Dena den, emakumeen kolektibo batzuek hein handiago batean eman 
dute aurkako erantzuna: Magrebeko emakumeen % 16,1ak (eta gizonen % 2,8k) dio ikasle 
atzerritarrekin soilik ibili dela. Boliviako emakumeen % 33,5ak (eta gizonen % 10,3k) eta Txinako 
emakumeen % 12,9k (eta gizonen % 0,0k) hori bera dio.  
 
Magrebeko emakumeen erantzuna txundigarria da; izan ere, lehen ikusi dugunez, ez omen dira 
bakartuta edo gaitzetsita sentitzen eskolan. Boliviako emakumeen kasuan ere, gutxi sentitu dira 
bakartuta edo gaitzetsita, eta hala ere, haietako askok diote ikasle atzerritarrekin soilik egin dituztela 
harremanak. Txinako emakumeek, aldiz, beste emakumeak baino bakartuago eta gaitzetsiago sentitu 
dira. 
 
EAEn ikasketak egin edo egiten ari diren emakumeek ikasketa-maila handia lortu nahi dute. 
Emakumeen % 41,1ak (eta gizonen % 30,0k) bigarren mailako hezkuntza eta LH 2 baino goragoko 
ikasketak egin nahi ditu; batez ere, Errumaniako emakumeak eta Ekialdeko EBko beste herrialde 
batzuetako emakumeak gailentzen dira (emakumeen % 73,7). Inkestatutako emakumeen % 5,8k (eta 
gizonen % 5,1ak) lehen mailako ikasketak egin nahi ditu; % 8,0k (eta gizonen % 18,1ak), LH 1 eta 
antzeko ikasketak; % 7,6k (eta gizonen % 27,8k) LH 2 eta antzeko ikasketak; eta % 31,0k (eta gizonen 
% 16,5ak) bigarren mailako ikasketak.  
 
Emakume gehienek A ereduan egin dituzte ikasketak (emakumeen % 86,3 eta gizonen % 79,3). 
Emakumeen % 8,0k B ereduan egin ditu ikasketak, eta % 4,6k (eta gizonen % 13,9k), D ereduan. 
Gogora dezagun D ereduan ikastea dela euskara ikasteko bide seguruena.  
 
AEI 2010 inkestan, zera galdetu zieten EAEn ikasi duten emakumeei: ea A eredura bideratu zituzten 
(erantzuna bai edo ez zen). Ez zieten galdetu ea beste eredu batera bideratu zituzten. Emakumeen % 
48,4k esan zuen A eredura bideratu zutela. Alderdi horri dagokionez, nabarmentzekoak dira 
Magrebeko emakumeak (% 64,7), Latinoamerikako herrialdeetakoak (Kolonbia, Ekuador eta Peru % 
58,1; Bolivia % 53,5) eta Txinakoak (% 53,9). Interesgarria izango litzateke jakitea nork eta nola 
bideratu dituzten eredu horretara. Bestalde, ez dago korrelazio zuzenik bi aldagai hauen artean: zer 
eredutara bideratzen dituzten eta zer eredutan eskolatzen diren. Esate baterako, Errumaniako eta 
Ekialdeko EBko beste herrialde batzuetako etorkinei dagokienez, % 19 bideratu zuten A eredura eta 
% 86,7 eskolatu zen eredu horretan. Boliviako etorkinei dagokienez, % 53,5 bideratu zuten eredu 
horretara eta % 91,8 eskolatu zen eredu horretan. Argi dago eskolatzeko eredua hautatzen dutenean 
beste faktore batzuk ere kontuan hartzen dituztela. Faktore horiek aztertu beharko genituzke.  
 
8.3. Hizkuntzen ezagutza eta erabilera 

 
Etxean erabiltzen dituzten hizkuntzei dagokienez, emakume etorkinen % 64,6k (eta gizonen % 55,2k) 
gaztelania erabiltzen du etxean; gero, hiztun kopuruaren arabera, errumaniera (% 6,9), arabiera (% 
6,4), portugalera (% 5,4), txinera (% 2,2), berberea (% 1,9) eta hiztun gutxiago dituzten hizkuntza 
batzuk. Emakume etorkinen % 1,3k soilik hitz egiten du euskaraz etxean. 
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11. grafikoa: atzerriko emakumeek etxean erabiltzen dituzten hizkuntzak 

64,6

6,9 6,4 5,4
2,2 1,9 1,3

0

10

20

30

40

50

60

70

Castellano Rumano Árabe Portugués Chino Bereber Euskara
 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
 
EAEko hizkuntzen ezagutzari dagokionez, gehienek gaztelaniaz dakite: emakumeen % 88,5ak (eta 
gizonen % 91,1ak) oso ondo, ondo edo nahiko ondo daki gaztelaniaz. Dena den, jatorrizko 
herrialdearen arabera, aldeak daude:  Magrebeko emakumeen % 60,5ak oso ondo, ondo edo nahiko 
ondo daki gaztelaniaz; % 29,4k ez daki oso ondo; eta % 10ak ez daki gaztelaniaz. Beste jatorri 
batzuetako etorkinen artean, gaztelaniaz ez dakiten pertsonen ehunekoa txikiagoa da (% 2,5 baino 
txikiagoa kasu guztietan). Datu horietatik zera ondoriozta dezakegu: Magrebeko emakume etorkinen 
talde handi bat gizarte hartzailetik bakartuta bizi dela.  
 
Inkestatutako etorkin gutxik dakite euskaraz. Emakumeen % 3,5ak (eta gizonen % 4,0k) soilik daki 
euskara oso ondo edo ondo; % 1,3k (eta gizonen % 1,7k) nahiko ondo; % 26,2k (eta gizonen % 
30,1ak) eskas daki edo hobetu beharko luke; eta % 69,0k (eta gizonen % 65ak) ez daki. Hauek dira 
euskaraz ez dakiten emakume kopuru handienak dituzten kolektiboak: Magrebeko emakumeak (% 
82,6k ez daki), Paraguaikoak (% 74,4), Txinakoak (%88,6) eta Senegalekoak (% 80).  
 
Euskararen ezagutzari dagokionez, kolektibo bat gailentzen da kolektibo guztien artean: 
Mendebaldeko EBko etorkinen kolektiboa (emakumeen % 13,4 dio oso ondo edo ondo dakiela 
euskaraz; eta % 26,4k, zertxobait dakiela). Datu hori bat dator etxeko hizkuntzarekin; izan ere, 
Mendebaldeko EBko emakumeak dira etxean euskaraz gehien hitz egiten dutenak (% 4,1). 
Argentinako, Txileko eta Uruguaiko emakumeei dagokienez, nahiz eta gutxik jakin oso ondo edo ondo 
(% 3,7) edo nahiko ondo (% 1,3), % 47,5ak badaki zertxobait. 
 
23. taula: Euskararen ezagutza 

Oso ondo/ondo 3,5 

Nahiko ondo 1,3 
Eskas / hobetu beharko luke 26,2 
Ez daki 69,0 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
 
Etorkin gehiagok dakite ingelesez euskaraz baino. Emakumeen % 20,3k (eta gizonen % 23,5ak) oso 
ondo, ondo edo nahiko ondo daki ingelesez; % 22,9k (eta gizonen % 27k) eskas daki edo hobetu 
beharko luke; eta % 56,8k (eta gizonen % 49k) ez daki. Gutxien dakitenak Paraguaiko emakumeak 
dira (% 79k ez daki), eta gero, Magrebekoak (% 72,9) eta Txinakoak (% 66,3). Hobekien dakitenak 
Mendebaldeko EBko emakumeak dira (% 35,1ak ondo edo oso ondo daki, eta % 5,2k, nahiko ondo), 
eta gero, Argentinakoak, Txilekoak eta Uruguaikoak (% 15ak oso ondo edo ondo daki, eta % 16,7k, 
nahiko ondo).  
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12. grafikoa: gaztelaniaren, euskararen eta ingelesaren ezagutza 

 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
 

 

8.4. Eskola-adinean dauden seme-alaben amak 

 
Atal honen xedea ez da haurren eskolatzea aztertzea. Dena den, horri buruzko datu batzuk aipatuko 
ditugu, ama etorkinekin zerikusi dute eta.  
 
Gaur egun, euskal eskoletako ikasleen % 6,8 da etorkina (HHE kontuan hartu gabe). Pertsona kopuru 
txiki samarra da: Espainiako batez bestekoa (% 9,5) eta beste erkidego batzuetako kopurua (Errioxa: 
% 15,1; Nafarroa: % 10,5) baino dezente txikiagoa. Hori dela eta, berez, errazagoa izan beharko luke 
talde hori kudeatzea.  
 
Gaur egun, baina, bi faktore hauek eskolatzea zatitzen dute, eta ikasle etorkinak ikastetxe jakin 
batzuetan pilaraztea sustatzen: hiru hizkuntza eredu eta bi sare izatea (publikoa eta hitzartutakoa). 
Hizkuntza-ereduei dagokienez, azken urteotan, gero eta ikasle etorkin gehiago matrikulatzen dituzte 
B eta D ereduetan. Duela urte gutxi, ikasle etorkin gehienak A ereduan matrikulatzen zituzten. Eusko 
Legebiltzarrean oposizioko alderdi politikoen eskariz Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak 2010eko 
otsailaren 28an plazaratutako datuen arabera, 2009-2010 ikasturtean, ikasle etorkin gehienak B eta D 
ereduan eskolatu ziren; A ereduan eskolatu ziren ikasleen kopurua txikiagoa izan zen (% 28,50). Dena 
den, esan beharra dago alde handiak daudela lurralde historikoen artean (ikus 24. taula). Aipagarria 
da Araban A ereduan eskolatzen direla etorkinen ia erdiak. Ikasle etorkinen eta gainerako ikasleen 
artean alde handia dago; izan ere, 2009-2010 ikasturtean, EAEko ikasleen % 9 soilik matrikulatu zen A 
ereduan, eta Araban, A ereduko ikasle kopuru handiena duen probintzian, ikasleen % 16 soilik 
matrikulatu zen eredu horretan. 
 
24. taula: ikasle etorkinak, ereduaren eta probintziaren arabera (HH, LMH, DBH) 

 Araba  Bizkaia  Gipuzkoa  EAE  

 Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak % Etorkinak % 
A eredua 1.660 49,3 3.546 33,5 147 3,0 5.353 28,5 
B eredua 1.187 35,2 3.132 29,6 1.583 32,7 5.902 31,4 
D eredua 521 15,5 3.900 36,9 3.106 64,2 7.527 40,1 
% 17,9  56,3  25,75  100  

Iturria: 2010eko otsailaren 28an, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak Eusko Legebiltzarrari 
emandako txostena  
 
25. taula: ikasleak guztira, ereduaren eta probintziaren arabera (HH, LMH, DBH) 

 Araba Bizkaia Gipuzkoa CAV 

A eredua 16,1 12,9 2,7 9,9 
B eredua 41,7 27,9 19,8 27,2 
D eredua 42,2 59,1 77,4 62,9 
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Iturria: 2010eko otsailaren 28an, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak Eusko Legebiltzarrari 
emandako txostena  
 
Bestalde, eskola-sareei dagokienez, 2010-2011 ikasturtean, derrigorrezko hezkuntzako ikasle 
etorkinen % 66,5 eskola publikoan eskolatu zen. Dena den, ikasle etorkin guztiak kontuan hartuta, 
ikasleen erdia sare publikoan eskolatu zen, eta beste erdia, hitzartutako sarean. Ez zen alde handirik 
egon ikasturteen artean. Halaber, kontuan izan behar dugu hitzartutako eskoletan ikasten duten 
ikasleen kopuru handi bat eskola erlijiosoetan eskolatuta dagoela (alde handiak daude eskolen 
artean), eta kopuru txikiago bat, ikastoletan. Sare publikoan eta hitzartutakoan eskolatutako ikasleen 
kopuruei dagokienez ere, alde handiak daude probintzien artean. 
 

26. taula: ikasle etorkinak, sarearen eta probintziaren arabera (HH, LMH, DBH) 

 Araba Bizkaia Gipuzkoa 

Ikastetxe publikoetan 75,8 66,5 57,0 
Hitzartutako ikastetxeetan 24,2 33,5 43,0 

Iturria: 2010eko otsailaren 28an, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak Eusko Legebiltzarrari 
emandako txostena  
 
Eskolatzearen desoreka horien ondorioz, EAEko ikastetxeen kopuru handi batean zera gertatzen da: 
ikastetxeko ikasle etorkinen ehunekoa askoz handiagoa dela ikastetxea kokatuta dagoen auzoko 
etorkinen ehunekoa baino. Gutxienez hamahiru ikastetxetan, ikasleen % 50 etorkina da. Ikastetxe 
horietako gehienak A ereduko eskola publikoak dira (D ereduan daude ikasle etorkin gutxien). Gero 
eta bertako familia gutxiagok eskolatzen dituzte beren haurrak eskola horietan. Hori dela eta, libre 
gelditzen diren lekuak etorkinek betetzen dituzte, eta hala, gero eta etorkin gehiago pilatzen dira 
eskola horietan. Lehen ikusi dugunez, EAEn ikasketak egin dituzten edo egiten ari diren emakumeen 
% 13k eta gizonen % 17k esan du etorkin asko zeuden ikastetxeetan ikasi duela. Horien artean, 
nabarmentzekoak dira Magrebeko, Txinako eta Latinoamerikako herrialde batzuetako emakumeak. 
 
Etorkinen pilaketa horiek kaltegarriak dira ikasle etorkinentzat. Ferrán Ferreren113 gidaritzapean 
azterlan berri bat egin dute duela gutxi 2009an Katalunian egindako PISA ebaluazioaren emaitzetan 
oinarrituta. Azterlan horren arabera, Katalunian, ikasle etorkinen kopurua % 25etik gorakoa den 
eskoletan, etorkinek eskola-emaitza dezente okerragoak dituzte bertako ikasleek baino. Beste era 
batera esanda: ikasgelan etorkin asko egoteak ez du ia eraginik bertako ikasleengan, bai, ordea, 
atzerriko ikasleengan. Beraz, eskolan ikasle etorkin asko egoteak ikasle etorkinei egiten die kalte.  
 
ISEI erakundeak azken urteotan EAEn urtero egin dituen ebaluazio diagnostikoen arabera, estatus 
sozioekonomiko eta kultural apaleko familietako ikasleek izan dituzte, oro har, emaitza akademiko 
txarrenak. Horrekin batera, aipatzekoa da ikasle etorkinen eskola-errendimendua ez dela bertako 
ikasleena bezain ona. Duela gutxi egindako azterlan hauek hori bera diote: Ferrean Ferrerek 
Katalunian egindako azterlanak eta Gil Floresek114 PISA 2006ko emaitzetan oinarrituta Andaluzian 
egindako azterlanak. Hona hemen adibide argi bat: EAEko Ebaluazio Diagnostikoa egiteko, 
ebaluazioan parte hartzen duten ikasleen familiek galdera batzuk erantzun behar dituzte; esate 
baterako, zer ikasketa egiten dituzten gurasoek, zertan egiten duten lan, zenbat liburu dauden gutxi 
gorabehera etxean, Internet konexiorik duten, egunkaria irakurtzen duten egunero eta aldizkari 
espezializatuak eta literatura klasikoaren liburuak irakurtzen dituzten. Galdera horien erantzunen 
arabera egiten da familien eta ikastetxearen "indize sozioekonomiko eta kulturala" (ISEK). Emaitzak 
aztertzeko balio du indize horrek, hain zuzen. Adibide bat aipatzearren, 2010eko txostenean, hauxe 
esaten da lehen hezkuntzako 4. mailako115 ikasleen emaitzei buruz: “Gurasoek Batxilergoko ikasketak 

                                                           
113 Ferran Ferrer (zuzendaria), Alba Castejón, José Luis Castel i Adrià Zancajo (2011). PISA 2009: evaluació de les desigualtats educatives a 
Catalunya . Col·lecció: Polítiques 74. 
114 Javier Gil-Flores (2011). Familien estatus sozioekonomikoa eta ikasleek hezkuntzan lortutako emaitzak. Cultura y educación 23 (1), 141-
154 or. 
115 Ikus ISEI-IVEI (2001). Ebaluazio diagnostikoa 2010. Emaitzen txosten orokorra eta aldagaien analisia. 
http://www.ediagnostikoak.net/ediag/eus/informazio-materialak/infor-materialak.htm 
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edo altuagoak (% 70) dituzten ikasleek konpetentzia bakoitzaren batez besteko orokorraren emaitza 
berdina edo altuagoak dituzte konpetentzia guztietan" (151. or.). Horretaz gainera, txostenean zera 
ondorioztatzen da: “Jatorriz atzerritarra den ikasleak (% 7) ez du batez besteko orokorra lortzen 
konpetentzia bakar batean ere” (152. or.). Halaber, azpimarra dezagun emaitza hobeak lortu 
zituztela hiru urterekin eskolatutako ikasleek (ikasle etorkin asko ez dira adin horrekin eskolatzen, 
baizik eta EAEra iristen direnean) eta senideekin eskolan eta ebaluazio diagnostikoan erabiltzen den 
hizkuntza hitz egiten duten ikasleek. Txosten horretan jasotako lehen hezkuntzako 2. mailakoen 
ebaluazioaren emaitzak antzekoak dira. 
 
Hala eta guztiz ere, ez dago erabateko determinismo sozialik: EAEko ikastetxe eta irakasle batzuek 
lan handia egiten dute ikasle etorkinen gizarte-egoera orekatzeko. Oro har, familiaren eta eskolaren 
arteko “jarraitutasunari eta jarraitutasun ezari” erreferentzia egin diezaiekegu116; izan ere, ideia 
horien bidez proposatzen den markoa interesgarria da gutxiengo etnikoetako ikasleek eskolan zer 
bizi duten ulertzeko. Marko horren helburua da ezagutza eta esperientzia hauek aztertzea, haien 
artean zer jarraitutasun dagoen aztertzeko: ikasleak familian eta inguruan eskuratutako ezagutzak 
eta esperientziak (jatorrizko kulturarekin edo familiaren maila sozioekonomikoarekin eta eskura 
duen kultura-ondasunekin lotutako ezagutzak eta esperientziak) eta eskolak balioesten eta erabiltzen 
dituen ezagutzak eta esperientziak, eskolan arrakasta izateko baliagarriak direnak. Eskolak bere 
jarduteko moduari buruz hausnartu behar du eta familiekin elkarlanean jardun behar du 
jarraitutasun potentzialak sustatzeko. Lan hori ez dagokie familiei soilik; hau da, bertako eskolako 
kulturara egokitzeko jarraitutasunak eta zubiak egitea ez dagokie familiei soilik. Jarraitutasun horiek 
eraikitzea izan behar da eskola inklusiboaren paradigmaren helburuetako bat. 
 
Eskolako hizkuntza jakitea ere garrantzitsua da eskolan arrakasta izateko. Ollerek eta Vilak117 duela 
gutxi egin duten azterlan batean, berriro ere gogorarazten digute sei urtez ikasi behar dela eskolako 
hizkuntzako jakiteko (kasu horretan katalana). Halaber, azterlan horretan ere azpimarratzen dute 
eskolan 3-6 urterekin hasten direnek lortzen dituztela emaitza onenak. Hortaz, ondoriozta dezakegu 
hizkuntzaren arloan berariazko laguntzarik izan ezean ikasleek porrot egin dezaketela. Egunero 
eskolara joatea ez da nahikoa hizkuntza bat ikasteko. Onuragarria da eskolako hizkuntzaren eta 
ikasleek gizarte-inguruan darabilten hizkuntzaren artean jarraitutasuna egotea ―ikasle atzerritarrek 
arinago ikasten dute katalanera, baldin eta, ikasgelan ez ezik, kalean ere katalanez hitz egiten 
badute―. Azterlanaren arabera, “katalana nagusi den lekuetako ikasleek dute idatzizko katalanaren 
eta gaztelaniaren ezagutza handiena”. Hain zuzen, euskaraz eskolatzen direnentzat, eskolako 
hizkuntza (euskara) eta gizartean gehiengoak erabiltzen duen hizkuntza (gaztelania) bat ez etortzea 
oztopo bat da eskolako hizkuntza ikasteko. Behar adina baliabide erabili behar dira oztopo horri 
aurre egiteko. Horregatik da hain garrantzitsua ikasleek eskolan hizkuntza arloko laguntza jasotzea 
eta eskolaz kanpoko eta aisialdiko ekintzetan eskolako hizkuntza erabiltzea. Bestalde, Ollerek eta 
Vilak (2011) frogatu dute hizkuntzen artean dauden aldeek (berdintasunek eta ezberdintasunek) 
eragina dutela eskolako hizkuntzaren ikaskuntzan.  
 
Gizarte-ingurunearen partaidetza lagungarria da hasierako desorekak orekatzeko. Gai hori 
garrantzitsua da, eta hezkuntzaren arloan landu behar da118. 
 
Hezkuntza Ministerioak plazaratutako datuen arabera, 2009-2010 ikasturtean EAEko ikastetxeetan 
matrikulatutako ikasle atzerritarren % 51,5 Erdialdeko Amerikakoa eta Hego Amerikakoa da; batez 
ere, Kolonbiakoa, Boliviakoa eta Ekuadorrekoa. % 22 Afrikakoa da; batez ere, Marokokoa eta 
Aljeriakoa. % 19 Europakoa da; batez ere, Errumaniakoa eta Portugalekoa. % 5,8 Asiakoa da; batez 

                                                           
116 David Povedaren artikuluak (2001) gauza ugari argitzen ditu gai horri buruz: La educación de las minorías étnicas desde el marco de las 
continuidades-discontinuidades familia-escuela. Gazeta de Antropología 17, 17-31 or. 
117 Judith Oller & Ignasi Vila (2011). Interdependencia entre conocimiento de catalán y castellano y efectos de la lengua familiar en la 
adquisición de las lenguas escolares. Cultura y educación 23 (1), 3-22 or. 
 
118 Ikus Ignasi Vila eta Ramón Casares (2009). Educación y sociedad. Una perspectiva sobre las relaciones entre la escuela y el entorno social, 
Bartzelona, Horsori (Hezkuntzarako koadernoak). 
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ere, Txinakoa eta Pakistangoa. Argi dago, beraz, ikasle atzerritar askok beste hizkuntza bat hitz egiten 
dutela; hots, euskara eta gaztelania ez den hizkuntza bat. Hortaz, hezkuntza-sisteman sartzean 
euskara eta gaztelania ikasi behar izateak bigarren, hirugarren edo laugarren hizkuntza bat ikastea 
esan nahi du.  
 
Literatura zientifikoak askotan frogatu du garrantzitsua dela ikasleek familiako hizkuntza ondo 
ikastea; izan ere, hori da beste hizkuntzak ―batez ere, eskolakoak― ikasteko oinarria (Ollerek eta 
Vilak 2011 ere aipatzen dute kontu hori). Familiek beren hizkuntza hitz egiten eta lantzen jarraitu 
behar dute, eta eskolek ikaskuntza hori sustatu eta balioetsi behar dute. 
 
Halaber, ezin dugu ahaztu zer ikuspegi duten, oro har, herritarrek eta, bereziki, eskola-komunitateko 
kideek (irakasleek, ikasleek eta familiek) immigrazioari eta kolektibo jakin batzuei buruz eta zer 
estereotipo dauden etorkin berriei buruz. Félix Etxeberriak eta Kristina Elosegik119 azken urteotan 
egindako ikerlan eta txosten batzuk aipatzen dituzte. Ikerlan eta txosten horien arabera, ikasleek 
etorkinen aurka dituzten jarrera negatiboak gero eta nabariagoak dira. Funtsezkoa da kontu horri 
pedagogiaren arlotik heltzea, bai ikasleekin, bai herritarrekin oro har. Aipatzekoa da zenbait 
autonomia-erkidegotan kanpainak egiten ari direla gai horri heltzeko120. Hona hemen hezkuntzan 
garrantzi handia duen beste alderdi bat: arrazakeriaren aurkako hezkuntza. Ikasle guztiek, bertakoek 
nahiz atzerrikoek, ikasi behar dute horren berri; izan ere, herritartasunerako gaitasunen barruan 
sartzen da. 
 
Atal honen hasieran esan dugunez, eskolak interakzio soziala bultzatzen du ikasleen artean eta 
familien artean, eta alde horretatik oso garrantzitsua da. Seme-alaben ardurak bultzatuta eta 
eskolako jarraipena egiteko joaten dira familiak eskolara, eta han, beste bertako nahiz atzerriko 
pertsona batzuekin harremanak egiten dituzte. Batez ere, amez ari gara; izan ere, oraindik ere, 
bertako nahiz atzerriko familietako amak gehiago arduratzen dira seme-alaben hezkuntzaz aitak 
baino. Bertako eta atzerriko familiek harremanak egiteko, ezinbestekoa da eskolako ikasle guztiak ez 
izatea etorkinak edo bertakoak. Garrantzitsua da ikastetxeek jatorri ezberdineko familien arteko 
harremanak bultzatzea. 
 
Lan-orduek eta bizitzako egoerek ez ezik, beste faktore batzuek ere mugatzen dute amek eskolan 
duten parte-hartzea. Faktore horien artean, aipatzekoa da eskolan harremanetarako eta 
funtzionamendurako erabiltzen den hizkuntza edo hizkuntzak jakitea. Arestian aipatu dugunez, 
emakume etorkinen % 11,5ak oso gutxi daki gaztelaniaz, edo ez daki. Magrebeko emakumeen 
artean, ordea, ehuneko hori handiagoa da: % 29,4k eskas daki gaztelaniaz, eta % 10ak ez daki. 
Etorkinek, oro har, ez dakite euskaraz (emakumeen % 3,5ak soilik esan du oso ondo edo ondo 
dakiela). Harremanetarako eta funtzionamendurako euskara erabiltzen duten ikastetxeetan, hori 
oztopo bat da gurasoekin bilerak egiteko eta abarrerako. 
 
Bestalde, guraso-elkartearen bileretan, eskola-kontseiluaren bileretan eta halakoetan, beharrezkoa 
da testu formalak irakurtzea eta publikoki hitza hartzea. Atzerriko emakumeek, ordea, ohitura 
ezberdinak dituzte pribatuak edo familia-girokoak ez diren espazio zabal eta publikoetan parte 
hartzeari begira. Jatorri jakin batzuetako emakumeek hezkuntza-maila apala dute eta ez dute parte-
hartze handirik bizitza publikoan. Bada, emakume horiek eskola-komunitateko ekintza formaletan 
duten parte-hartzea mugatua da. Bestalde, familia batzuek laguntzarako gizarte-sare txikiak dituzte 
eta ezin dituzte haurrak beste inoren zaintzapean utzi eskolako bileretara eta topaketetara joateko. 
Kasu horietan, eskolak bitartekoak jarri behar ditu familia horien parte-hartzea bermatzeko.  

                                                           
119 Félix Etxeberria eta Kristina Elosegi (2011). Ikasle etorkinak eta hizkuntzak euskal eskolan. EAEko immigrazioari buruzko 2010eko 
urtekaria, Ikuspegia, 103-122 or. 
120 Ikus “zurrumurruen aurka” Katalunian egindako kanpaina aitzindaria 

(http://w110.bcn.cat/portal/site/UsosDelTemps/menuitem.b4d797923997277cf740f740a2ef8a0c/?vgnextoid=f9810053ebca0310VgnVCM

10000074fea8c0RCRD&&lang=es_ES) eta Andaluziakoa (http://nadiesinfuturo.org/de-interes/article/la-campana-andalucia-somos-todos) 
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Etorkinen elkarteek eta kolektiboek ez dute aldarrikapen publikorik egiten haien seme-alaben 
hezkuntzarekin lotutako gaiei buruz. Esate baterako, ez dute salatzen eskola batzuetan etorkin 
kopuru handiak egotea edo behar baino baliabide gutxiago egotea ikasle etorkinen premia 
espezifikoei aurre egiteko. Ikusi dugunez, emakume gutxik (% 3,1) esan dute bakartuta sentitu direla 
arrazagatik, erlijioagatik edo kulturagatik EAEn ikasketa arautuak egin dituztenean. Dena den, talde 
batzuetan (Senegaleko, Txinako, Errumaniako eta Ekialdeko EBko beste herrialde batzuetako eta 
Magrebeko emakumeen artean), beste talde batzuetan baino emakume gehiago sentitu dira 
bakartuta. Halaber, oso gutxik (% 2,7) esan dute gaitzetsita sentitu direla arrazagatik, erlijioagatik edo 
kulturagatik. Dena den, kasu horretan ere, talde batzuek beste batzuek baino gaitzespen handiagoa 
sentitu dute. Era berean, ikusi dugunez, gutxik jo dute eskastzat hizkuntzaren eta ikasketen arloan 
jasotako eskola-laguntza (emakumeen % 2,8ri soilik iruditu zaio ez duela behar adina laguntza jaso 
hizkuntza-mailara iristeko, eta % 3,5ari iruditu zaio ez duela behar adina laguntza jaso ikasketa-
mailara iristeko; kasu horretan ere, kolektibo batzuk beste batzuk baino asebeteago daude).  
 
Etorkin gutxik adierazten dute kexak dituztela edo ez daudela pozik. Hainbat arrazoik azaltzen dute 
hori; besteak beste, arrazoi orokorrek; esatea baterako, euskal hezkuntza-sistema sorterrikoa baino 
hobea dela uste izateak; eta bestelako arrazoiek; esatea baterako, jasotzen dituzten zerbitzuei begira 
eskakizun eta itxaropen gutxi izateak. Hori gorabehera, familia horiek eskubidea dute bertako 
biztanleek exijitzen eta jasotzen duten kalitatezko hezkuntza jasotzeko. Edonola ere, administrazioak 
neurriak hartu behar ditu benetako ekitatea lortzeko eta ikasleak aukera berdinak izan ditzaten, eta 
hasierako gizarte- eta hezkuntza-desberdintasunak orekatzeko aukera eman behar du.  
 
 
8.5. Ondorioak eta erronkak 

 
Ikusi dugunez, emakume etorkinen ikasketa-maila eta bertako emakumeena antzekoak dira; puntu 
gutxi batzuen aldea besterik ez dago bi parametroen artean (emakume etorkinen ikasketa-maila 
gizon etorkinena baino zertxobait handiagoa da). Emakume etorkinen % 32,76k eta bertako 
emakumeen % 30,37k du eskola graduatua edo titulu baliokideren bat. Bertako emakume gehiagok 
dute eskola graduatua baino goragoko titulu bat (etorkinen % 27,61ak eta bertakoen % 30,36k). 
Gainerako ehunekoak oso antzekoak dira. Hori dela eta, emakume etorkinak prestakuntza gutxi 
dutela dioen estereotipoa hutsala da. Jatorriaren arabera, dena den, aldeak daude: Magrebeko 
emakumeek dute ikasketa-maila baxuena. 
 
16 urtetik gorako gizon eta emakume askok araututako ikasketak egin dituzte edo egiten ari dira 
EAEn. EAEn erroldatuta dauden 16 urtetik gorako emakume etorkinen % 21,8k egin ditu edo egiten 
ari da ikasketa arautuak EAEn. Talde horrek datu interesgarriak eman dizkigu eskolatzearen 
baldintzei buruz. Ondorengo paragrafoan, ondorio horietako batzuk ekarriko ditugu hizpidera. 
 
Aipatu dugu ez dagoela diskurtso kritiko orokorrik, ez eta emakumeen diskurtso kritikorik ere, seme-
alabek eta emakumeek EAEn duten eskolatzeari buruz. Edonola ere, AEI 2010 inkestan, gertakari 
“objektiboenei” buruzko zenbait galdera daude; besteak beste, ea etorkin asko dituzten 
ikastetxeetan ikasi duten edo ea etorkin atzerritarrekin soilik egin dituzten harremanak. Datuen 
arabera, EAEn ikasketa arautuak egin dituzten emakume asko ez dira benetan integratu eskolan. 
Emakumeen % 13ak esan zuen baietz, etorkin asko zituen ikastetxe batean ikasi zuela. Aipatzekoa da 
Magrebeko emakumeen % 26,6ak baietz esan zuela. Txinako emakumeak besteak baino bakartuago 
eta gaitzetsiago sentitu dira. Nabarmentzekoa da Magrebeko eta Txinako emakumeak (eta 
batzuetan, Senegalekoak) beste emakume etorkinak baino egoera okerragoan daudela. 
 
Oro har, etorkinek ez dute adierazten pozik ez daudenik. Hori gorabehera, ikastetxeek bermatu egin 
behar dute ikasle horiek bertako biztanleek exijitzen eta jasotzen duten kalitatezko hezkuntza bera 
jasotzen dutela.  
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Etorkinak gizarteratzeko, etorkinen eta bertakoen elkarrekintza ezinbestekoa da, eta haurren nahiz 
haietaz arduratzen diren helduen elkarrekintza gertatzeko, ezinbestekoa da ikasle etorkin guztiak 
leku berean ez pilatzea. Horretaz gainera, ikasle etorkin guztiak pilatzeak eragin txarra du haien 
eskola-errendimenduan. 
 
Bertako hizkuntzak, hots, gaztelania eta euskara, irakatsi behar zaizkie hizkuntza horiek ez dakizkiten 
emakumeei. Etorkin gutxik dakite euskaraz. Argi dago emakumeek hizkuntza horiek ikasteari ematen 
dioten lehentasunak beste faktore batzuekin duela zerikusia; hala nola, egoera soziolinguistikoarekin, 
laneko egoerarekin eta egoera pertsonalarekin. Emakume etorkinek gaztelania ikasteari ematen 
diote lehentasuna. Edonola ere, koste gutxiko ikastaro trinkoak antolatu behar dira bi hizkuntza 
horietan, azkarrago ikasi nahi dutenentzat. Gaur egun, herri askotan, gaztelaniako eskolak eskaintzen 
dituzten hezkuntza-zerbitzuak gainezka daude, eta euskarako eskolak hartzeko, berriz, dirua 
ordaindu behar da, eta horregatik, albo batera uzten dute euskara ikasteko asmoa. 
 
Garrantzitsua da amek (baita aitek ere; testu hau emakume etorkinei buruzkoa delako jarri dugu 
parentesi artean) informazioa/prestakuntza jasotzea beren seme-alaben eskola-arrakasta 
bermatzeko funtsezkoak diren alderdien gainean. Hona hemen alderdi horietako batzuk: familiako 
hizkuntza, eskolaz kanpoko ekintzak eta eskolako lanak. Familiako hizkuntzari eustea zeinen 
garrantzitsua den ulertarazi behar zaie gurasoei, eta seme-alabek eskolako hizkuntzan egiten diren 
eskolaz kanpoko ekintzetan parte hartzea eta eskolako lanak egiteko laguntza bilatzea zeinen 
onuragarria den jabearazi (eskolako lanei dagokienez, laguntza etxean jaso dezakete edo, bestela, 
inguruan dauden zerbitzuetara jo dezakete). Familiek orain baino informazio gehiago jaso behar dute 
hizkuntza-ereduari eta eredu horrek ikaslearen gizarteratzean eta laneratzean izango dituen 
ondorioei buruz. Alde horretatik, interesgarria izango litzateke jakitea amek zer-nolako orientabidea 
jasotzen duten, orientabidea nork ematen dien eta zer eredutara bideratzen dituzten; beste hitzetan 
esanda, zer aholku eta informazio jasotzen duten seme-alaben eredua aukeratzeko.  
 
Irakasleek immigrazioarekin lotutako alderdiei buruzko prestakuntza jaso behar dute, bai ikasten ari 
direnean (irakasle-eskolan), bai lanean ari direnean (prestakuntza etengabea). Eskola-kulturaren 
prozedura batzuek jarraitutasunak indartzen dituzte, batez ere estatus sozioekonomiko eta kultural 
ertaina eta altua duten bertako familienak. Prozedura horiei buruz hausnartu behar da, estatus 
baxuagoa duten haur etorkinen eta haien inguruaren artean zubiak egiteko; hots, eskolan arrakasta 
izaten lagunduko dieten zubiak egiteko.  
 
Halaber, irakasleek prestakuntza jaso behar dute familiekin hobeto komunikatzeko. Hala, familiek 
hobeto ulertu eta kudeatuko dituzte beren seme-alaben eskolatzearekin lotutako funtsezko kontuak. 
Gogora dezagun ikasleengan itxaropen handiak izatea oso onuragarria dela pedagogiaren aldetik. 
Itxaropenak, ordea, ez dira maila sozioekonomiko eta kultural handia duten bertako familien 
ikasleengan soilik izan behar. Irakasleek prestakuntza jarraitua jaso behar dute alderdi horri buruz 
ere. 
 
Badakigu ikasle etorkinek bertako ikasleek baino eskola-porrot handiagoa izaten dutela. Era berean, 
badakigu ikastetxe eta irakasle batzuek eraginkortasunez jokatzen dutela eremu horretan. Horiek 
kontuan hartuta, interesgarria izango litzateke EAEko etorkinen seme-alaben eskola-arrakastaren 
gakoak zein diren aztertzea. Azterlan horrek aditzera emango dituen gakoak irakasleentzako 
prestakuntzan ikasiko/irakatsiko dira. 
 
Premiazkoa da eskola-komunitatean (irakasleak, ikasleak eta familiak) arrazakeriaren aurkako 
hezkuntza zabaltzea. Administrazioak esparru horretan egiten duen inbertsioa estrategikoa izango da 
gizarte-kohesioari begira. Prestakuntza horren helburuetako bat da, oro har, etorkinen eta, zehazki, 
emakume etorkinen aurkako estereotipoen aurka egitea (jatorri jakin batzuetako etorkinek beste 
jatorri batzuetako etorkinek baino bazterkeria handiagoa pairatzen dute estereotipoen erruz).  
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Administrazioak behar adina baliabide erabili behar ditu eskoletan hizkuntza arloko berariazko 
laguntza emateko, bai eta ikasketa-maila lortzeko laguntza emateko ere. Hala, indartu egingo da 
eskolak gizarte-desoreka orekatzeko eta eskola-porrotari aurre hartzeko duen ahalmena. Inguruak 
ere (udaleko eta bertako zerbitzuek) horretan lagun dezake; besteak beste, ikasleen txokoen eta 
aisialdi-taldeen bidez. Komeni da ekimen horiek ikastetxearekin koordinatzea. 
 

Testu honetan, EAEko emakume etorkinei eta hezkuntzari buruzko datu garrantzitsu batzuen berri 
eman dugu. Lehenik eta behin, emakume etorkinek egindako ikasketei buruz aritu gara. Emakume 
etorkinen eta bertako emakumeen ikasketa-maila alderatu dugu, eta emakume etorkinek EAEn egin 
dituzten ikasketei zer irizten dioten aztertu dugu. Bigarrenik, bertakoek eta etorkinek euskara 
zenbateraino dakiten eta erabiltzen duten ikusi dugu. Azkenik, eskola-adinean dauden seme-alaben 
hezkuntzarekin lotutako alderdi garrantzitsu batzuk aipatu ditugu. Azterlan honetan, batez ere Euskal 
Autonomia Erkidegoan bizi diren atzerriko etorkinen gaineko inkesta AEI 2010 erabili dugu. Eusko 
Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Gaietako Sailak egindako inkesta horrek atzerritarren lagin zabal bat du 
oinarri (2.286 pertsona), eta pertsona horien bizitzako ibilbideari, itxaropenei, lan-egoerari eta abarri 
buruzko informazio jasotzen du. Adin-eskolan dauden seme-alaben hezkuntzaren eremuan, Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren datuei egin diegu erreferentzia, bai eta ikasle etorkinen eskolatzeari 
buruzko azterlan batzuei ere. 
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9. GIZARTE-ONGIZATE SUBJEKTIBOA: EMAKUME ETORKINEN IKUSPEGIA 

José A. Oleaga 
 
Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiak 2010ean atzerritarrei eta bertakoei egindako inkestan, 
osasunari eta gizarte-ongizateari lotutako alderdi guztiak aztertu zituen; betiere, inkestatutako 
pertsonen ikuspegi subjektiboa abiapuntutzat hartuta (Osasuna eta Immigrazioa, Ikuspegi 2010)121. 
Guk generoaren ikuspuntutik aztertu ditugu inkesta horren zati batzuk. EAEn bizi diren emakume 
etorkinek sentitzen, hautematen eta adierazten dituzten gauzetan jarri dugu arreta. 
  
9.1 Osasun, oro har 

 

Ikuspegi 2010 azterlanak zalantza asko argitu zituen, eta aditzera eman zuen gure herrialdean bizi 
diren etorkin atzerritarrak nola sentitzen diren: % 84,9k esan zuen oro har osasun ona, oso ona edo 
bikaina zuela. Nahiz eta ehuneko hori bertako biztanleen ehunekoa (% 92) baino txikiagoa izan, argi 
dago etorkinak oro har ondo sentitzen direla euskal gizartean.  
 
Batez besteko puntuazioei begiratuta, etorkinen eta bertakoen arteko aldeak are gehiago lausotzen 
dira. Ongizate subjektiboari dagokionez, etorkin atzerritarren puntuazio orokorra (1 bikain eta 5 
txarra) 2,43 puntukoa da, bertakoena baino zertxobait kaskarragoa (2,38 puntu). Hau da, bi 
puntuazio orokorrak osasun orokor onaren eta oso onaren artean daude, alde nabarmenik gabe. 

 
9. grafikoa. Hautemandako osasun orokorra, sexuaren arabera 
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1.G. Oro har, nolakoa da zure osasun-egoera? 

Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Aldiz, datuak sexuaren arabera aztertzen baditugu, estatistika aldetik alde esanguratsuak ikusiko 
ditugu. Bertako gizonek eta emakumeek adierazitako osasunari dagokionez, ez dago alde nabarmenik 
(2,33 puntu gizonek eta 2,44 puntu emakumeek). Etorkinei dagokionez, ordea, gizonek osasun hobea 
dutela adierazten dute emakumeek baino (2,28 puntu gizonek eta 2,61 puntu emakumeek). Halaber, 
bertako emakumeak etorkin emakumeak baino hobeto sentitzen dira (bertako emakumeek 2,44 
puntu eta emakume etorkinek 2,61 puntu). Hitz batez, atzerriko emakume etorkinek 
adierazitakoaren arabera, ongizate eta osasun subjektibo kaskarragoa dute gizon etorkinek eta 
bertako emakumeek baino. 
 
Jar dezagun arreta atzerriko emakume etorkinengan. Ongizatea antzeko moduan hautematen dute 
jatorri ezberdinetako emakumeek. Hori dela eta, esan dezakegu emakume etorkin guztiek antzeko 
ongizate subjektiboa eta osasun orokorra dutela. Dena den, Kolonbiako eta Boliviako emakumeak 

                                                           
121 Osasuna eta Immigrazioa, Ikuspegi 2010 inkesta kuantitatibo bat da, EAEko etorkinen lagin adierazgarri bati, zehazki, 5 herrialdetako 
(Errumaniako, Marokoko, Saharaz hegoaldeko Afrikako, Kolonbiako eta Boliviako) 1.250 etorkini, eta bertako 500 pertsonari egindakoa 
(inkestatutako pertsona guztiak 18 urtetik gorakoak ziren). Galdeketa-lanak 2009. urtearen amaieran eta 2010. urtearen hasieran egin 
ziren. Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokiak egin zuen azterlana, EHUko doktore Nekane Basaberen lankidetzarekin. 
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salbuespen dira: adierazitakoaren arabera, Kolonbiakoek osasun hobea dute (2,45 puntu) Boliviakoek 
baino (2,82 puntu).  
 

10. grafikoa. Emakume etorkinak: hautemandako osasun orokorra, jatorriaren arabera 
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1.G. Oro har, nolakoa da zure osasun-egoera? 

Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Ongizate orokorrarekin lotutako beste datu objektiboago bat emango dugu (kontuan hartuta, noski, 
inkestatutakoek emandako datua dela eta, beraz, hein batean, subjektiboa dela): azkeneko 
hilabetean osasun fisikoak eta norbanakoaren arazo emozionalek zenbatetan galarazi dieten gizarte-
ekintzetan parte hartzea.  
 
Bertako biztanleriaren batez besteko puntuazioa 4,65 puntukoa da (1 “Beti” eta 6 “Inoiz ez”). 
Bertakoek muga eta zailtasun gehiago dituzte etorkinek baino (4,42 puntu). Dena den, oro har, esan 
dezakegu bertakoek eta etorkinek ez dituztela zailtasun asko. 
 

11. grafikoa. Azken hilabetean, gizarte-jardueretan parte hartzeko izandako zailtasunak, sexuaren 
arabera 
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7.G. Zer maiztasunarekin zaildu dizkizute osasunak edo arazo emozionalek zure gizarte-jarduerak, azken lau asteotan (hala nola, lagunak 

edo senideak ikustera joatea)? 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Bertako emakumeen eta gizonen artean ez dago alde nabarmenik (emakumeek 4,69 puntu eta 
gizonek 4,60 puntu). Emakume eta gizon etorkinen artean, aldiz, bai, emakumeen kaltean berriro 
ere: adierazitakoaren arabera, emakumeek zailtasun gehiago dituzte (4,37 puntu) gizonek baino 
(4,46 puntu). Bertako emakumeak eta emakume etorkinak alderatuz gero, ikusiko dugu emakume 
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etorkinek, adierazitakoaren arabera, egoera okerragoa bizi dutela edo zailtasun gehiago dituztela 
(4,37 puntu) bertako emakumeek baino (4,60 puntu). 
 
12. grafikoa. Emakume etorkinek azken hilabetean gizarte-jardueretan parte hartzeko izan dituzten 
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7.G. Zer maiztasunarekin zaildu dizkizute osasunak edo arazo emozionalek zure gizarte-jarduerak, azken lau asteotan (hala 

nola, lagunak edo senideak ikustera joatea)? 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Proba estatistikoen arabera, badirudi Kolonbiako eta Marokoko emakumeek zailtasun gutxiago 
dituztela gizartean Boliviako eta Saharaz hegoaldeko herrialdeetako emakumeek baino. 
 
Inkestatutako pertsonen gizarte-ongizateaz ari garela, egoera fisikoarekin edo emozionalarekin eta 
eremu horietan arazoak izateak ekar ditzakeen zailtasunekin hertsiki lotutako alderdiak ez ezik, 
bertakoen eta etorkinen asebetetasuna ere kontuan hartu dugu; hau da, kontuan hartu dugu ea 
aseta dauden zenbait arlo garrantzitsutan; hala nola, euskarri ekonomikoaren (diru-sarrerak eta 
lana), gizarte-kapitalaren (familia eta lagun-sarea) eta norbanakoaren arloetan (bizitzarekiko 
asebetetasun pertsonala eta orokorra). 
 
Espero izatekoa zenez, bertako biztanleak dezente asebeteago daude diruarekin eta diru-sarrerekin 
(5,74) biztanle etorkinak baino (4,22). Dena den, aldea ez da hain handia. Oro har, badirudi bi taldeek 
asko handi ditzaketela diru-sarrerak, batez ere biztanle etorkinek. 
 

13. grafikoa. Diruarekiko eta diru-sarrerekiko asebetetasuna 
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9.G. Esan, mesedez, zenbateraino zauden asebeteta diruarekin eta diru-sarrerekin, kontuan hartuta 1 ‘batere asebeteta ez’ dela, eta 10, 

‘oso asebeteta’.  
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 
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Azter ditzagun datuak sexuaren arabera. Bertako emakumeak eta emakume etorkinak alderatzen 
baditugu, ikusiko dugu bertakoak asebeteago daudela (5,89) etorkinak baino (4,76). Halaber, 
emakume etorkinak eta gizon etorkinak alderatzen baditugu, ikusiko dugu gizonak (3,79) ez daudela 
emakumeak (4,76) bezain asebeteta. 
 
Datuak jatorriaren arabera aztertzen baditugu, ikusiko dugu badirela aldeak, eta alde horiek, 
ñabardura txikiekin bada ere, errepikatu egingo direla inkestatutako pertsonek bizitzaren beste 
alderdi batzuekin duten asebetetasuna aztertuko dugunean. Kolonbiako emakumeak bertako 
emakumeak bezain asebeteta daude, eta beste etorkin-talde batzuk baino asebeteago; batez ere, 
Errumaniako, Marokoko eta Saharaz hegoaldeko herrialdeetako emakumeak baino asebeteago. 
 
Zehazki, diruari eta diru-sarrerei dagokienez, Kolonbiako eta bertako emakumeak (5,89 eta 5,76, 
hurrenez hurren) asebeteago daude Saharaz hegoaldeko herrialdeetako emakumeak (3,84), 
Errumaniakoak (3,98) eta Marokokoak (4,35) baino. 
 

14. grafikoa. Diruarekiko eta diru-sarrerekiko asebetetasuna, jatorriaren arabera 
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9.G. Esan, mesedez, zenbateraino zauden asebeteta diruarekin eta diru-sarrerekin, kontuan hartuta 1 ‘batere asebeteta ez’ dela, eta 10, 

‘oso asebeteta’.  
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 

Ikertutako biztanleak lanarekin aseta dauden edo ez hertsiki lotuta dago diruarekin eta diru-
sarrerekin. Oro har, kolektibo guztiak asebeteago daude lanarekin diru-sarrerekin baino. Dena den, 
ez daude oso asebeteta: kolektibo ia guztiek 4tik 6ra arteko puntuazioa dute. Diruari eta diru-sarrerei 
begira taldeen artean dauden alde berberak daude lanari begira. 
 
Bertako biztanleak lanarekin dezente asebeteago daude (5,94) biztanle etorkinak baino (4,49). 
Bertako emakumeak asebeteago daude (6,02) emakume etorkinak baino (5,22), eta emakume 
etorkinak dezente asebeteago daude gizon etorkinak baino (3,91). Bertako gizonek eta emakumeek 
antzeko asebetetasun-maila dute, ez, ordea, gizon eta emakume etorkinek. 
 

15. grafikoa. Lanarekiko asebetetasuna, sexuaren arabera 



85 

4,49

3,91

5,22

5,94

5,87

6,02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población inmigrante

Hombre inmigrante

Mujer inmigrante

Población autóctona

Hombre autóctono

Mujer autóctona

 
9.G. Esan, mesedez, zenbateraino zauden asebeteta lanarekin, kontuan hartuta 1 ‘batere asebeteta ez’ dela, eta 10, ‘oso asebeteta’. 

Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Jatorriaren arabera, asebetetasun-maila aski ezberdina duten bi emakume talde daude: batetik, 
Kolonbiako emakumeak (6,32), euskaldunak (6,02) eta Boliviakoak (5,95) daude: haien artean ez 
dago alde handirik, eta besteak baino asebeteago daude; eta bestetik, Marokoko emakumeak (3,80), 
Saharaz hegoaldekoak (3,87) eta Errumaniakoak (4,45) daude: haien artean ere ez dago alde 
handirik. 
 

16. grafikoa. Lanarekiko asebetetasuna, jatorriaren arabera 
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9.G. Esan, mesedez, zenbateraino zauden asebeteta lanarekin, kontuan hartuta 1 ‘batere asebeteta ez’ dela, eta 10, ‘oso asebeteta’.  

Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 
 
Familiari dagokionez, bertako biztanleria eta etorkinen biztanleria oso asebeteta daude. Dena den, 
bertako biztanleak (8,36) zertxobait asebeteago daude etorkinak baino (7,88).  
 
Bertako emakumeen eta emakume etorkinen artean ere badago alderik: bertakoak (8,39) 
asebeteago daude etorkinak baino (8,05). Gizon etorkinek dute asebetetasun gutxien (7,73): 
emakume etorkinek (8,05) baino dezente asebetetasun gutxiago dute. Gizon eta emakume etorkinek 
ez bezala, bertako emakumeek eta gizonek antzeko asebetetasun-maila dute familiari dagokionez. 

 
17. grafikoa. Familiarekiko asebetetasuna, sexuaren arabera 



86 

7,88

7,73

8,05

8,36

8,33

8,39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población inmigrante

Hombre inmigrante

Mujer inmigrante

Población autóctona

Hombre autóctono

Mujer autóctona

 
9.G. Esan, mesedez, zenbateraino zauden asebeteta familiarekin, kontuan hartuta 1 ‘batere asebeteta ez’ dela, eta 10, ‘oso asebeteta’. 

Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Edonola ere, familiarekiko asebetetasunari dagokionez, badirudi talde guztiak oso asebeteta daudela, 
eta, beraz, oreka eta ongizate pertsonala eta soziala bermatuko dien funtsezko gizarte-kapital bat 
dutela.  
 
Jatorriaren arabera, Kolonbiako emakumeak eta emakume euskaldunak besteak baino dezente 
asebeteago daude (8,55 eta 8,39, hurrenez hurren). Saharaz hegoaldeko emakumeak besteak baino 
asebetetasun gutxiago dute (7,39). 
 

18. grafikoa. Familiarekiko asebetetasuna, jatorriaren arabera 
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9.G. Esan, mesedez, zenbateraino zauden asebeteta familiarekin, kontuan hartuta 1 ‘batere asebeteta ez’ dela, eta 10, ‘oso asebeteta’.  

Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 
 
Lagunekin dugun asebetetasun-mailak ere informazioa ematen digu gizarte-sareekin eta gizarte-
kapitalarekin dugun asebetetasunari buruz. Alderdi horri dagokionez, bertako biztanleen egoera 
zertxobait hobea da: bertako biztanleak (7,82) zertxobait asebeteago daude etorkinak baino (6,60). 

 
19. grafikoa. Lagunekiko asebetetasuna, sexuaren arabera 
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9.G. Esan, mesedez, zenbateraino zauden asebeteta lagunekin, kontuan hartuta 1 ‘batere asebeteta ez’ dela, eta 10, ‘oso asebeteta’.  

Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Sexuaren arabera, bertako emakumeak (7,86) asebeteago daude emakume etorkinak baino (6,69). 
Emakume eta gizon etorkinen artean, berriz, ez dago alde handirik. Bertako emakumeen eta gizonen 
artean ere ez dago alde handirik. 
 
Datuak jatorriaren arabera aztertu ditugu, eta beste azterlan batzuek, bai eta azterlan honek ere, 
iradokitakoa baiezta dezakegu: bertako emakumeek gizarte-kapitalaren baliabide gehiago dituzte, 
eta lagunekin asebeteago daude (7.89) Errumaniako emakumeak (6,10) eta Marokokoak (6,15) 
baino. Bertakoak bezain asebeteta ez egoteak agerian jartzen du emakume horiek arlo horietan 
dituzten gabeziak. 
 

20. grafikoa. Lagunekiko asebetetasuna, jatorriaren arabera 
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9.G. Esan, mesedez, zenbateraino zauden asebeteta lagunekin, kontuan hartuta 1 ‘batere asebeteta ez’ dela, eta 10, ‘oso asebeteta’.  

Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Bakoitzak bere buruarekin duen asebetetasunari dagokionez, bertakoak asebeteago daude (7,74) 
etorkinak baino (7,49). Hala ere, bi kolektiboek asebetetasun-maila handi samarra dute. Kasu 
horretan, ez dago alderik bertako eta atzerriko emakumeen artean: bertako emakumeen 
asebetetasun-maila emakume etorkinenaren antzekoa da (7,79 eta 7,59: aldea ez da esanguratsua). 
Halaber, emakume eta gizon etorkinen artean ere ez dago alde handirik (7,59 eta 7,41; aldea ez da 
esanguratsua). 
 

21. grafikoa. Bakoitzak bere buruarekin duen asebetetasuna, sexuaren arabera 
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9.G. Esan, mesedez, zenbateraino zauden asebeteta zeure buruarekin, kontuan hartuta 1 ‘batere asebeteta ez’ dela, eta 10, ‘oso 

asebeteta’.  
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Aldiz, emakumeak jatorriaren arabera aztertzen baditugu, ikusiko dugu alde nabarmenak daudela 
beren buruarekin duten asebetetasun-mailari dagokionez. Kolonbiako emakumeak daude asebeteen: 
euskal emakumeen asebetetasun-maila ia bera dute (haien arteko aldea ez da esanguratsua), eta 
beste emakume kolektibo batzuk baino asebeteago daude; hala nola, Errumaniako emakumeak 
(7,08), Saharaz hegoaldekoak (7,16) eta Marokokoak (7,33) baino asebeteago. 

 
22. grafikoa. Bakoitzak bere buruarekin duen asebetetasuna, jatorriaren arabera 
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9.G. Esan, mesedez, zenbateraino zauden asebeteta zeure buruarekin, kontuan hartuta 1 ‘batere asebeteta ez’ dela, eta 10, ‘oso 

asebeteta’.  
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Edonola ere, aipatu beharra dago emakume etorkinak oso asebeteta daudela beren buruarekin: talde 
guztiek 7 puntutik gora dituzte. 
 
Oro har, bizitzari dagokionez, inkestatutako bertako biztanleak dezente asebeteago daude (7,18 
puntu) biztanle etorkin atzerritarrak baino (6,40 puntu). Etorkinen artean ere aldeak daude: 
emakume etorkinak asebeteago daude gaur egun duten bizitzarekin (6,65 puntu) gizon etorkinak 
baino (6,19). Bertako emakumeen eta gizonen artean, aldiz, ez dago alderik. 
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Nolanahi ere, nahiz eta gizon etorkinak baino asebeteago sentitu, emakume etorkinak ez daude 
bertako emakumeak bezain asebeteta: bertako emakumeak dezente asebeteago daude (bertako 
emakumeak: 7,22; emakume etorkinak: 6,65). 

 
23. grafikoa. Oro har, bizitzarekiko asebetetasuna, sexuaren arabera 
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10.G. Esan, mesedez, zenbateraino zauden asebeteta oro har bizitzarekin, kontuan hartuta 1 ‘batere asebeteta ez’ dela, eta 10, ‘oso 

asebeteta’. 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Jatorriaren arabera, alde nabariak daude inkestatutako emakumeen artean. Oro har, bizitzari 
dagokionez, Kolonbiako emakumeek (7,30) eta bertakoek (7,22) antzeko asebetetasun-maila dute. 
Kolonbiako emakumeak dezente asebeteago daude Errumaniako emakumeak (6,10), Marokokoak 
(6,19) eta Saharaz hegoaldekoak (6,24) baino. 

 
24. grafikoa. Oro har, bizitzarekiko asebetetasuna, jatorriaren arabera 
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10.G. Esan, mesedez, zenbateraino zauden asebeteta oro har bizitzarekin , kontuan hartuta 1 ‘batere asebeteta ez’ dela, eta 10, ‘oso 

asebeteta’. 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Edonola ere, jatorria kontuan hartuta, aipatu beharra dago ez dagoela emakumeen kolektiborik 
bizitzarekin pozik ez dagoenik: talde guztiek 6 puntutik gora dituzte.  
 
Laburbilduz, nahiz eta askok ikuspegi eta diskurtso apokaliptikoak eta korapilatsuak izan EAEko 
atzerriko immigrazioari buruz, guk zera azpimarratu nahi dugu: etorkinek diote osasuntsu sentitzen 
direla, ez dutela zailtasun handirik gizarte-ekintzetan parte hartzeko eta asebeteta daudela 
familiarekin eta beren buruarekin. Ekonomiarekin (diru-sarrerak), lanarekin eta gizarte-harremanekin 
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(lagunak) zerikusia duten alderdiak hobe daitezke. Hala ere, oro har, migrazio-esperientziarekin pozik 
daude, eta bizitzarekin asebeteta, ia bertako biztanleak bezain asebeteta. 
 
Emakume eta gizon etorkinek adierazitakoaren arabera, emakumeek gizonek baino osasun 
okerragoa dute eta zailtasun gehiago dituzte eguneroko eginbeharretan; dena den, emakumeak 
gizonak baino asebeteago daude diru-sarrerekin, lanarekin, familiarekin, lagunekin, beren buruarekin 
eta oro har bizitzarekin. Arlo horietan, badirudi emakumeen itxaropenak hein handiago batean bete 
direla gizonenak baino. Dena den, emakume guztiek ez dute asebetetasun-maila bera. Kolonbiako 
emakumeak bertako emakumeak bezain asebeteta daude. Esan beharra dago Kolonbiako 
emakumeen kolektiboak igaro duela gurean denbora gehien, eta beste kolektiboek baino asti 
gehiago izan duela integratzeko eta gizarte-sareak eta harreman-sare pertsonalak egiteko. Bestalde, 
Errumaniako emakumeek, Marokokoek eta Saharaz hegoaldekoek eman dituzte erantzun 
ezkorrenak.  
 
Hain zuzen, besteak beste, Errumaniako eta Marokoko emakume etorkinak estigmatizatzen ditugu 
gehien: beste etorkinei baino begikotasun gutxiago eta mesfidantza gehiago diegu, eta iruditzen 
zaigu beste etorkinek baino gaitasun edo/eta gogo gutxiago dutela euskal gizartean integratzeko. 
Halaber, kulturaren, ohituren, tradizioen, hizkuntzen, erlijioaren (Magrebeko emakumeen kasuan) 
eta beste hainbat arlotan, guregandik urrutien dauden etorkinak direla iruditzen zaigu. Talde 
horretan, Saharaz hegoaldeko etorkinak ere sar ditzakegu; izan ere, haiek dute migrazio-
esperientziarekin asebetetasun gutxien. Oro har, emakume etorkinek asebetetasun gutxiago dute 
gizon etorkinek baino. 
 

9.2. Zailtasunak 

 

Orain arte, ez dugu informaziorik izan zenbait alderdiri buruz; esate baterako, etorkinek gure 
herrialdean sartzean dituzten zailtasunei buruz. Beste era batera esanda, informazioa nahi genuen 
gizarte hartzaileak etorkinei jartzen dizkien oztopoei eta eragozpenei buruz. Etorkinak gurera 
etortzen direnean soilik jartzen dira agerian oztopo horiek eta jakiten dugu zer muga ezartzen 
ditugun eta zer mugari aurre egin behar dieten atzerriko etorkinek. 
 
Azken batean, adierazle horrek zera ematen du aditzera: zer konfiantza-, irekitasun-,  malgutasun- 
eta inklusibitate-maila duen gure gizarteak gurera etortzen direnen pertsonekiko. Horregatik 
interesatzen zaizkigu, hain zuzen ere, etorkinek gure herrialdera iristean aurkitzen dituzten 
eragozpenak, oztopoak eta mugak.  
 
Etorkinei galdetu gelditu genien ea zer zailtasun izan dituzten EAEra etorri zirenetik: 

• Ikasketen, lanaren, egoitzaren edo tituluen paperak izapidetzeko edo legeztatzeko (14_1.G) 

• Familia (edo senideren bat) bateratzea lortzeko (14_2.G) 

• Osasun-laguntza lortzeko (14_3.G) 

• Gizarte-laguntza lortzeko (14_4.G) 

• Lana aurkitzeko (14_5.G) 

• Etxebizitza lortzeko/alokatzeko (14_6.G) 

• Tradizioak/ohiturak praktikatzeko (14_7.G) 

• Komunikatzeko, hizkuntza behar bezala ez jakiteagatik (14_8.G) 

• Hemengo jendea ulertzeko (haien izaera, umorea, harremanak egiteko modua) (14_9.G) 

• Euskaldunak ezagutzeko eta haien lagun izateko (14_10.G) 

 
25. grafikoa. Zailtasunak, sexuaren arabera 
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14.G. Alda dezagun gaiaz eta hitz egin dezagun gizarte-gaiei buruz, esate baterako, immigrazioaz. Ekarri gogora EAEra iritsi zinenetik izan 
dituzun esperientziak, batez ere azken urtekoak. Izan al duzu zailtasunik hauek egiteko? 

Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Laburbilduz, esan dezakegu etorkinek: 

• Ez dutela zailtasunik izan osasun-laguntza lortzeko (1,43 puntu). 

• Oztopo gutxi izan dituztela beren tradizioak eta ohiturak praktikatzeko (1,86 puntu), 
komunikatzeko (2,09 puntu), gizarte-laguntza lortzeko (2,02 puntu), euskaldunak ulertzeko 
(2,33 puntu) eta euskaldunak ezagutzeko eta haien lagun izateko (2,49 puntu). 

• Ez dituztela zailtasun ez asko, ez gutxi izan senideak berriro biltzeko (2,59 puntu), paperak 
izapidetzeko (2,80 puntu) eta etxebizitza lortzeko edo alokatzeko (3,32 puntu). 

• Dezente zailtasun izan dituztela lana aurkitzeko (3,67 puntu). 
 
Gizonek eta emakumeek zailtasun bera dute senideak berriro biltzeko, osasun- edo gizarte-laguntza 
lortzeko, ohiturak eta tradizioak praktikatzeko eta hemengo jendea ulertzeko. Gainerako galderetan, 
aldiz, emakumeek gizonek baino askoz zailtasun gehiago dituzte; hau da, emakumeek gizonek baino 
zailtasun gehiago dute paperak izapidetzeko (emakumeek: 2,64 puntu; gizonek: 2,93 puntu), lana 
aurkitzeko (emakumeek: 3,42 puntu; gizonek: 3,87 puntu), etxebizitza lortzeko (emakumeek: 3,11 
puntu; gizonek: 3,49 puntu), komunikatzeko (emakumeek: 1,89 puntu; gizonek: 2,24 puntu) eta 
euskaldunak ezagutzeko eta haien lagun izateko (emakumeek: 2,38 puntu; gizonek: 2,57 puntu). 
 
Emakumeek ez dute inoiz esan gizonek baino zailtasun gehiago dituztela, eta hori deigarria da. 
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Emakume etorkinak jatorriaren arabera aztertuz gero, ikusiko dugu inkestatutako emakume etorkin 
guztiak, edonondik datozela ere, zailtasun bera dutela senideak berriro biltzeko (zailtasun 
gutxi/zailtasun ez gutxi, ez asko) eta hemengo jendea ulertzeko (zailtasun gutxi). Bi galdera horietan 
soilik datoz bat emakume etorkin guztiak. 
 
Ikus dezagun zer alde dauden jatorri ezberdineko emakumeen artean gainerako alderdietan: 

• Boliviako emakumeek zailtasun handiagoak izan dituzte osasun-laguntza lortzeko Kolonbiako 
emakumeek baino (Boliviako emakumeek: 1,66 puntu; Kolonbiakoek: 1,21 puntu). 

• Errumaniako emakumeek zailtasun handiagoak izan dituzte gizarte-laguntza lortzeko 
Kolonbiako eta Marokoko emakumeek baino (Errumaniako emakumeek: 2,82 puntu; 
Kolonbiako eta Marokoko emakumeek: 1,64 eta 1,86 puntu, hurrenez hurren). 

• Saharaz hegoaldeko emakumeek zailtasun handiagoak izan dituzte tradizioak eta ohiturak 
praktikatzeko Kolonbiako emakumeek baino (Saharaz hegoaldeko emakumeek: 2,21 puntu; 
Kolonbiakoek: 1,63 puntu). 

• Errumaniako, Saharaz hegoaldeko eta Marokoko emakumeek zailtasun handiagoak izan 
dituzte komunikatzeko Kolonbiako eta Boliviako emakumeek baino (Errumaniako, Saharaz 
hegoaldeko eta Marokoko emakumeek: 2,53, 2,56 eta 2,97 puntu, hurrenez hurren; 
Kolonbiako eta Boliviako emakumeek: 1,22 eta 1,28 puntu, hurrenez hurren). 

• Errumaniako, Saharaz hegoaldeko eta Marokoko emakumeek zailtasun handiagoak izan 
dituzte euskaldunak ezagutzeko eta haien lagun izateko Kolonbiako emakumeek baino 
(Errumaniako, Saharaz hegoaldeko eta Marokoko emakumeek: 2,69, 2,72 eta 2,88 puntu, 
hurrenez hurren; Kolonbiakoek: 1,96 puntu). 

• Boliviako eta Saharaz hegoaldeko emakumeek zailtasun handiagoak izan dituzte paperak 
izapidetzeko Kolonbiako emakumeek baino (Boliviako eta Saharaz hegoaldeko emakumeek: 
2,93, eta 3,07 puntu, hurrenez hurren; Kolonbiakoek: 2,11 puntu). 

• Boliviako, Errumaniako eta Saharaz hegoaldeko emakumeek zailtasun handiagoak izan 
dituzte etxebizitza bat lortzeko edo alokatzeko Kolonbiako emakumeek baino (Boliviako, 
Errumaniako eta Saharaz hegoaldeko emakumeek: 3,24, 3,40 eta 3,76 puntu, hurrenez 
hurren; Kolonbiakoek: 2,47 puntu). 

• Errumaniako eta Saharaz hegoaldeko emakumeek zailtasun handiagoak izan dituzte lana 
aurkitzeko Kolonbiako eta Boliviako emakumeek baino (Errumaniako eta Saharaz hegoaldeko 
emakumeek: 4,00 eta 4,34 puntu, hurrenez hurren; Kolonbiako eta Boliviako emakumeek: 
2,72 eta 3,19 puntu, hurrenez hurren). 

 
Laburbilduz, emakumeek adierazitakoaren arabera, Kolonbiako emakumeek dute zailtasun gutxien. 
Kontuan hartu behar da haiek daramatela denbora gehien gure herrialdean eta abantaila dutela 
hizkuntza badakitelako, beren kultura eta gurea antzekoak direlako eta gure antzeko ezaugarri 
fisikoak dituztelako. Aurrekoaren kontrara, Saharaz hegoaldeko emakumeek dituzte neke eta 
zailtasun gehien. Kontuan hartu behar da hizkuntza ikasi behar dutela, bere kulturaren eta gurearen 
artean alde handiak daudela eta bertako emakumeak ez bezalakoak direla fisikoki. Saharaz 
hegoaldeko emakumeen ondoren, Errumaniako emakumeek dituzte zailtasun gehien: Marokoko 
emakumeek baino zailtasun gehiago dituzte. Berez, Marokoko emakumeek oztopo handiak dituzte 
kulturaren eta hizkuntzaren aldetik; hala ere, haiek adierazitakoaren arabera, Errumaniako 
emakumeek baino oztopo eta zailtasun gutxiago dituzte. 
 
Boliviako emakumeek besteek baino zailtasun gehiago dituzte paperak izapidetzeko, etxebizitza 
aurkitzeko eta osasun-laguntza lortzeko. Gure gizartera duela gutxi iritsi izanaren ondorio zuzena da 
hori; are gehiago, jatorri ezberdineko emakumeen etorkin artean, haiek dira gurera iritsi diren 
azkenak. Dena den, alor horietan zailtasunak dituzten arren, ez dute zailtasun handirik lana 
aurkitzeko eta komunikatzeko; izan ere, badakite gaztelaniaz. 
 
Garrantzitsua da jakitea etorkinek zailtasun horiek nori leporatzen dizkioten. Horregatik, Ikuspegi 
2010 inkestan, etorkinei zuzenean galdetu genien ea beren buruari egozten zioten zailtasun horien 
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erantzukizuna edo, aitzitik, zailtasun horiek gizarte hartzailearen babes-mekanismo baten ondorio 
zirela uste zuten. Zehazki, bi esaldi eman genizkien, esaldiekin bat zetozen esan zezaten. Lehenengo 
esaldian, etorkinei leporatzen zitzaien zailtasunen erantzukizuna; bigarrenean, aldiz, gizarte 
hartzaileari.  
 
Hona hemen lehenengo esaldia: “Ez nengoen ongi prestatuta zailtasunei aurre egiteko, eta 
horregatik izan ditut zailtasunak " (15_1.G). Inkestatutako pertsona gehienek, nahiz eta iritzia argi eta 
garbi ez adierazi eta iritzi bera ez izan, esan ziguten ez zetozela bat esaldi horrekin: ez da etorkinen 
arazo bat. 
 

26. grafikoa. Norberaren erantzukizuna, sexuaren arabera 
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15.G. Zuk bizi izandako zailtasun horiek guztiak zenbateraino izan ziren arrazoi hauengatik? Ez nengoen ongi prestatuta zailtasunei aurre 

egiteko, eta horregatik izan ditut zailtasunak. 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Gutxi gorabehera etorkinen % 45ak esan zuen ez zetorrela bat esaldi horrekin, eta ia % 33k, bat 
zetorrela. Batez besteko puntuazioa 2,7 da, kontuan hartuta 1 “batere ez ados” dela, eta 5 “erabat 
ados”. Hau da, oro har, etorkinak ez zeuden ados esaldi horrekin: izandako zailtasunak ez dizkiete 
beren gabeziei leporatzen. 
 
Alde horretatik, ez dago alde handirik emakumeen (2,65 puntu) eta gizonen (2,72 puntu) artean, bai, 
ordea, jatorri ezberdineko emakumeen artean.  

 
27. grafikoa. Norberaren erantzukizuna, jatorriaren arabera 
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15.G. Zuk bizi izandako zailtasun horiek guztiak zenbateraino izan ziren arrazoi hauengatik? Ez nengoen ongi prestatuta zailtasunei aurre 

egiteko, eta horregatik izan ditut zailtasunak. 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 
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Kolonbiako emakumeek desadostasun handiagoa adierazten dute (batez besteko 2,19 puntu) 
Saharaz hegoaldeko (2,95), Errumaniako (2,92), Boliviako (2,76) eta Marokoko (2,72) emakumeek 
baino. Hau da, Kolonbiako emakumeek beste emakumeek baino gutxiago leporatzen diote izandako 
zailtasunen erantzukizuna beren buruari. 
 
Hona hemen bigarren esaldia: “Nire herrialdeko etorkinei oztopoak eta arazoak jartzen dizkietelako 
izan ditut zailtasunak" (15_2.G). Bigarren esaldi horri buruz ere, inkestatutako pertsonek ez zuten 
iritzi garbi eta biribilik. Dena den, nolabait ados zeudela esan zuten: beren herrialdeko edo jatorriko 
etorkinen aurkako bereizkeria-egoeren ondorio dira izandako zailtasunak. 

 
28. grafikoa. Besteren erantzukizuna, sexuaren arabera 

 
15_2.G. Zuk bizi izandako zailtasun horiek guztiak zenbateraino izan ziren arrazoi hauengatik? Zailtasunak izan ditut... nire herrialdeko 

etorkinei oztopoak eta arazoak jartzen zaizkielako. 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Gutxi gorabehera etorkinen % 50ak esan zuen bat zetorrela esaldi horrekin, eta ia % 28k, bat ez 
zetorrela. Batez besteko puntuazioa 3,24 da, kontuan hartuta 1 “batere ez ados” dela, eta 5 “erabat 
ados”. Hau da, oro har, etorkinak bat datoz nolabait esaldi horrekin: gehienen ustez, gizarte 
hartzaileak etorkinei jartzen dizkien oztopoen ondorio dira iraganean izandako zailtasunak. 
 

29. grafikoa: Besteren erantzukizuna, jatorriaren arabera 

3,16

3,21

3,15

3,31

3,26

3,21

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

África subsahariana

Bolivia

Colombia

Marruecos

Rumanía

Total

 
15_2.G. Zuk bizi izandako zailtasun horiek guztiak zenbateraino izan ziren arrazoi hauengatik? Zailtasunak izan ditut... nire herrialdeko 

etorkinei oztopoak eta arazoak jartzen zaizkielako. 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 
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Kasu horretan ere, ez dago alde handirik emakumeen (3,20 puntu) eta gizonen (3,27 puntu) artean, 
ez eta jatorri ezberdineko emakumeen artean ere: guztiek leporatzen dizkiote gizarte hartzaileari 
beren sorterriko etorkinek izaten dituzten zailtasunak. 
 
Laburbilduz, etorkinen ustez, gizarte hartzaileak etorkinei jartzen dizkien oztopoen ondorio dira 
iraganean izandako zailtasunak, eta ez, etorkinek zailtasun horiek konpontzeko dituzten gabezien 
ondorio. Bi esaldietako puntuazioen artean alde nabarmenak egoteak eta alde horiek gizonen artean 
(2,72 eta 3,47) eta emakumeen artean (2,65 eta 3,20) errepikatzeak uste hori berresten du. 
 
Emakumeak jatorriaren arabera aztertu ditugu, eta ikusi dugu denek ez dutela iritzi bera. Kolonbiako, 
Boliviako, Errumaniako eta Marokoko emakumeek gizarte hartzaileari leporatzen dizkiote izandako 
zailtasunak (Kolonbiako emakumeek 2,19 puntu eman zizkioten norberaren erantzukizunari, eta 3,15 
puntu, gizarte hartzailearen erantzukizunari; Boliviakoek: 2,76 eta 3,21 puntu; Errumaniakoek: 2,92 
eta 3,26 puntu; Marokokoek: 2,72 eta 3,31 puntu). Saharaz hegoaldeko emakumeek hein berean 
leporatzen diote izandako zailtasunen erantzukizuna gizarte hartzaileari eta beren buruari (2,95 eta 
3,16 puntu: ez dago alde esanguratsurik).  
 

9.3  Bereizkeria 

 

Bertakoen nahiz etorkinen kolektiboen artean jokabide diskriminatzailerik ez egotea gizarte 
hartzailearen garapen- eta segurtasun-mailaren erakusgarri da. Horregatik heldu nahi izan diogu gai 
horri txosten honetan. 2010ean Ikuspegik bertakoei eta etorkinei egindako inkestan, zuzenean edo 
zeharka bereizkeria-egoera posible eta potentzialekin zerikusia duten zenbait item daude. Item 
horien bidez, aditzera ematen zaigu, batetik, zer jarrera dituzten euskaldunek egoera horietan 
dauden etorkinen gainean, eta bestetik, zer bereizkeria-egoera hautematen dituzten atzerriko 
etorkinek eguneroko bizitzan (hein batean, subjektiboa da etorkinek hautematen dutena). 
  
Gizarte-bereizkeriak beti ditu bi alde. Bereizkeria pairatzen dutenen aldetik azter dezakegu, kasu 
honetan, atzerriko etorkinen aldetik, edo jarrera, jokabide eta portaera diskriminatzaileak hartzen 
dituzten edo har ditzaketen pertsonen aldetik azter dezakegu, kasu honetan, euskal herritarren 
aldetik. Txosten honetan, atzerriko etorkinek eta, zehazki, emakume etorkinek zer hautematen duten 
aztertuko dugu. 
 
Etorkinei zera galdetu zieten: ea zer maiztasunarekin sentitu diren diskriminatuta EAEn etniarekin 
edo jatorriarekin lotutako arrazoiengatik (24_1.G). Etorkinek esandakoaren arabera, gutxitan (% 
33,4) edo oso gutxitan (% 36,2) gertatzen da halakorik. Dena den, aintzat hartzekoa da halako 
diskriminazioa maiz (% 21,1) edo oso maiz (% 6,2) gertatzen dela dioten etorkinen kopurua. Hau da, 
lau pertsonatik batek bereizkeria-egoerak hautematen ditu, eta hori kontuan hartzekoa da. 

 
30. grafikoa. Etnia edo arrazarengatiko diskriminazioa EAEn 
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24_1.G. Zer maiztasunarekin gertatzen dira bereizkeria-egoerak EAEn etniarekin edo jatorriarekin lotutako arrazoiengatik? 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Oro har, etorkinen ustez, gutxitan gertatzen dira bereizkeria-egoerak. Gizon eta emakume etorkinek 
antzeko maiztasunarekin hautematen edo sentitzen dituzte bereizkeria-egoerak: ia batez besteko 
puntuazio bera dute (1 “oso gutxitan” eta 4 “oso maiz”: gizonek, 1,94 puntu; eta emakumeek, 2,00 
puntu). 
 
Datuak jatorriaren arabera aztertu ditugu, eta emakumeen artean (eta gizonen artean) ez dago alde 
nabarmenik: denek antzeko maiztasunarekin hautematen dituzte bereizkeria-egoerak. Batez besteko 
puntuazioak 1,87 puntutik 2,16 puntura artekoak dira. 
 
Oro har hautemandako bereizkeriaz gainera, 2010eko inkestan zera galdetu zieten etorkinei: ea 
azken hamabi hilabeteetan zuzenean bereizkeriarik pairatu zuten etniarekin edo jatorriarekin 
lotutako arrazoiengatik. % 77,9k ezetz esan zuen, eta % 22,1ak, baietz. Datuak sexuaren arabera 
aztertu ditugu, eta ez dago alde handirik gizonen eta emakumeen artean: bi kolektiboetan, ezezkoa 
da nagusi. 
 
Bereizkeria-egoerak xehetasun handiagoz aztertzeko, hiru urrats hauek eman ditugu: lehenik eta 
behin, edozein etorkinek EAEn hautemandako edozein bereizkeria-egoera aztertu dugu; bigarrenik, 
inkestatutako pertsonen jatorri bereko etorkin-taldeak pairatutako bereizkeria-egoerak aztertu 
ditugu; eta amaitzeko, norbanakoarekin lotutako gaiak jorratu ditugu. 
 
Bigarren urratsean, zera galdetu genien etorkinei: ea zer bereizkeria pairatzen duten beren sorterriko 
pertsonek. Oro har, etorkinek diote beren jatorri bereko pertsonek bereizkeria “gutxi” edo “ez gutxi, 
ez asko” pairatzen dutela. Batez besteko puntuazioa 2,65 da, kontuan hartuta 1 “batere ez” dela, eta 
5 “asko”. 
 

31. grafikoa. Bakoitzak pairatutako bereizkeria, sexuaren arabera 
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24_2.G. Azken 12 hilabeteetan, diskriminatuta sentitu al zara EAEn zure etnia eta jatorriarengatik? 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Datuak sexuaren arabera aztertu ditugu, eta ez dago alderik emakume eta gizon etorkinen artean. Bi 
kolektiboak bat datoz: bien ustez, bereizkeria-maila “gutxi” eta “ez gutxi, ez asko” artekoa da. 
Emakume eta gizon etorkinek antzeko puntuazioa dute: gizonek, 2,67 puntu; eta emakumeek, 2,61 
puntu. Alde horiek ez dira esanguratsuak estatistika aldetik. 

 
32. grafikoa. Jatorri bereko pertsonen aurkako bereizkeria, sexuaren arabera 
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26.G. Zure ustez, zer neurritan diskriminatzen dira zure herrialdeko etorkinak (bertakoei/euskaldunei/espainiarrei baino tratu okerragoa 

ematen zaie, esate baterako, etxebizitza eskuratzean, lanean eta tabernetan? 

 
Bereizkeriari buruzko atal hau amaitzeko, hirugarren urratsari lotuko gatzaizkio: gizabanakoek 
pairatutako bereizkeria-egoera zehatzen gainean lortutako informazioa aztertuko dugu. Etorkinei 
zuzenean galdetu genien ea zer maiztasunarekin gertatu diren egoera hauek EAEn daudenetik: 

• Ekonomiaren aldetik euskaldunentzat mehatxu bat zarela sentiarazi dizute hemengo 
pertsonek, euskaldun zein espainiarrek (besteak beste, lana kentzen diezula eta gizarte-
laguntzaz aprobetxatzen zarela leporatu dizute) (25_1.G) 

• Itxura fisikoarengatik diskriminatuta sentitu zara, mespretxuz begiratu dizute, aipamen 
negatiboak entzun dituzu edo bestelako bazterkeria-jarrerak bizi izan dituzu (25_2.G) 

• Erasoak, irainak edo mehatxuak egin dizkizute (25_3.G) 
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• Euskaldunek beren artean inoiz erabiltzen ez dituzten jokabideak erabili dituzte zure aurka 
(25_4G) 

• Jaramonik ez dizutela egiten eta bazter utzi zaituztela sentitu duzu (25_5.G) 

• Salaketaren bat edo kexaren bat jarri duzu edo bestelako protestaren bat egin duzu aurreko 
egoeraren bat dela eta (25_6.G)  

 
Etorkin gehienei, emakume zein gizonei, ez zaie iruditu ekonomiaren aldetik mehatxu bat direnik 
bertako biztanleentzat. Ez dago alderik gizonen eta emakumeen artean.  
 

33. grafikoa. Mehatxu ekonomikoa direlako irudipena, sexuaren arabera 
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25_1.G. EAEn bizi zarenetik, zer maiztasunarekin sentiarazi dizute hemengo pertsonek, euskaldun zein espainiarrek ekonomiaren aldetik 
euskaldunentzat mehatxu bat zarela (besteak beste, lana kentzen diezula eta gizarte-laguntzaz aprobetxatzen zarela leporatu dizute)? 

Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Jatorri ezberdineko emakume etorkinen artean ere ez dago alde handirik. Gehienek 1 "inoiz ez" edo 2 
"gutxitan" erantzun dute. Batez besteko puntuazioa 1,85 da: gizonek, 1,87 puntu, eta emakumeek, 
1,82. Nolanahi ere, Errumaniako emakumeek (2,07 puntu) halako jokabide baztertzaile gehiago 
pairatu dituzte Marokoko emakumeek baino (1,62 puntu). 
 
Etorkin gehienak, emakumeak zein gizonak, ez dira baztertuta sentitu itxura fisikoarengatik. Kasu 
horretan ere, ez dago alde nabarmenik sexuen arten estatistika aldetik. Emakume etorkinen artean 
ere ez dago alde handirik. Erantzun gehienetan 1 "inoiz ez" edo 2 "gutxitan" erantzun dute.  Batez 
besteko puntuazioa 1,86 da: gizonek, 1,87 puntu, eta emakumeek, 1,84. 
 

34. grafikoa. Itxurarengatik jasotako gaitzespena, sexuaren arabera 
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25_2.G. EAEn bizi zarenetik, zure itxura fisikoa dela eta, diskriminatuta sentitu zara, mespretxuz begiratu dizute, aipamen 

negatiboak entzun dituzu edo bestelako bazterketa-jarrerak bizi izan dituzu? 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Azter dezagun zer maiztasunarekin pairatu dituzten etorkinek eraso, irain eta mehatxuak. Etorkin 
gehienek “inoiz ez” erantzun dute. Beste kasuetan ez bezala, erantzunen eta batez besteko joeren 
ehunekoei erreparatzen badiegu, ikusiko dugu kasu honetan alde nabarmenak daudela gizonen eta 
emakumeen artean. Emakumeek eraso, irain eta mehatxu dezente gutxiago pairatu dituzte gizonek 
baino: emakumeen batez besteko puntuazioa 1,24 da, eta gizonena, 1,37; kontuan hartuta 1 “inoiz 
ez" dela, eta 5 “oso maiz”.  
 

35. grafikoa. Erasoak, irainak edo mehatxuak, sexuaren arabera 

78,0

86,0

81,6

13,4

7,8

10,9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hombre

Mujer

Total

Ninguna vez Pocas veces Ni pocas, ni muchas

Bastantes veces Muchas veces
 

25_2.G. EAEn bizi zarenetik, zer maiztasunarekin pairatu dituzu erasoak, irainak eta mehatxuak? 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Jatorriaren arabera, ordea, aipatu beharreko aldeak daude emakumeen artean. Saharaz hegoaldeko 
emakumeek (1,45 puntu) halako jokabide baztertzaile gehiago pairatu dituzte Marokoko emakumeek 
baino (1,13 puntu). 
 
Azter dezagun zer maiztasunarekin pairatu dituzten etorkinek haien aurkako jokabideak. Gehienek 
esan dute “inoiz ez” dutela haien aurkako jokabiderik pairatu. Dena den, erantzun kualitatiboak 
puntuazio bilakatuz gero, aldeak daude sexuen artean. Emakumeek (1,42 puntu) haien aurkako 
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jokabide gutxiago pairatu dituzte gizonek baino (1,56 puntu); kontuan hartuta 1 “inoiz ez” dela, eta 5 
“oso maiz”.  

 
36. grafikoa. Haien aurkako jokabideak, sexuaren arabera 
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25_4.G. EAEn bizi zarenetik, euskaldunek beren artean inoiz erabiltzen ez dituzten jokabideak erabili dituzte zure aurka? 

Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 
 

Jatorriaren arabera, ordea, ez dago aipatu beharreko alderik emakumeen artean. Nolanahi ere, 
askotariko konparazioak egiteko erabiltzen dugun estatistika-metodoaren arabera, badirudi Saharaz 
hegoaldeko eta Errumaniako emakumeek (biek 1,60 puntu) halako jokabide diskriminatzaile gehiago 
pairatu dituztela Marokoko eta Boliviako emakumeek baino (1,32 eta 1,29 puntu, hurrenez hurren). 
 
Etorkin gehienek esan dute “inoiz ez” dutela sentitu bazter utzi dituztela.  

 
37. grafikoa. Bazter utzita sentitzea 
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25_5.G. EAEn bizi zarenetik, zer maiztasunarekin sentitu duzu jaramonik ez dizutela egiten eta bazter utzi zaituztela? 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
 
Dena den, erantzun kualitatiboak puntuazio bilakatuz gero, aldeak aurkituko ditugu sexuen artean: 
emakumeek (1,66 puntu) ez dute gizonek (1,81 puntu) bezain beste sentitu jaramonik egiten ez 
dietela; kontuan hartuta 1 “inoiz ez” dela, eta 5 “oso maiz”. Jatorriaren arabera, ez dago alde 
nabarmenik emakumeen artean. 
 



101 

Amaitzeko, bereizkeria-egoeren beste adierazle bat ekarriko dugu hizpidera. Adierazle hori 
inkestatutako pertsonen adierazpenetatik harago doa, eta haien egoera testuinguruan jartzen eta 
ebaluatzen du. Etorkinei galdetu genien ea EAEn daudenetik salaketaren bat edo kexaren bat jarri 
zuten edo bestelako protestaren bat egin zuten aurreko egoeraren bat dela eta. 
 
Etorkin gehienek esan zuten ez zutela kexarik aurkeztu. Ez dago alderik, ez sexuen artean, ez jatorri 
ezberdineko emakumeen artean. Kolektiboak banan-banan aztertuta ere, gehiengoak ez du 
salaketarik edo kexarik aurkeztu.  
 

38. grafikoa. Salaketak, sexuaren arabera 
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25_6.G. EAEn bizi zarenetik, jarri al duzu salaketaren bat edo kexaren bat edo egin al duzu bestelako protestaren bat aurreko egoeraren bat 
dela eta? 

Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 
 
Laburbilduz, emakume etorkinek gizonek baino irain, eraso, mehatxu eta aurkako jokabide gutxiago 
pairatu dituzte eta gutxiagotan sentitu dute bazter egin dietela. Dena den, indarkeriarekin zerikusi 
gutxiago duten beste egoera batzuetan (bereizkeria-egoera zehaztugabeak, ekonomiaren aldetik 
mehatxua direlako sentimendua, itxura fisikoagatiko bereizkeria...), ez dago alderik emakumeen eta 
gizonen artean. Horretaz gainera, aipatzekoa da Marokoko emakumeek beste jatorrietako 
emakumeek baino bereizkeria gutxiago pairatu dutela, oro har. Baliteke horrek zerikusi izatea haien 
harremanekin; izan ere, batez ere senideekin edo beren jatorriko pertsonekin izaten dituzte hartu-
eman sozialak, eta, hori dela eta, harreman gutxi izaten dituzte beste gizarte- eta etnia-talde 
batzuetako pertsonekin. Horrek azaltzen du, hain zuzen ere, bereizkeria-egoerarik ez gertatzea. 
 
9.4 Gizarteratzea eta gizarte-sareak 

 
Ikuspegik 2010ean egindako inkestan, etorkinen osasunarekin eta ongizatearekin lotutako gaiak 
aztertu zituzten, eta etorkinen erantzunak bertakoen erantzunekin alderatu. Horiek horrela, inkestan 
ez zegoen etorkinen gizarteratzeari buruzko galdera zuzenik edo espliziturik. Dena den, galdera 
batzuek, zeharka bada ere, informazioa ematen digute etorkinen gizarteratzeari buruz, eta arrastoak 
ematen dizkigute atzerriko etorkinek gure gizartean duten gizarteratzeari buruz zer pentsatzen duten 
jakiteko.  
 
Item hauei buruz ari gara: 

• Bere herrialdearekiko identitate-sentimendua: euskalduna edo/eta espainiarra (16a.G, 
16b.G, 16c.G): zenbat eta euskaldunago edo espainiarrago sentitu, hainbat eta 
gizarteratuago daudela pentsa dezakegu;  

• Etorkinen ustez, beraien eta bertakoen artean dagoen distantzia fisikoa (18G): zenbat eta 
bertakoen antz handiagoa dutela sentitu fisikoki, hainbat eta gizarteratuago daudela 
ondoriozta dezakegu; 
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• Beren herrialdeko, beste herrialde batzuetako eta bertako pertsonekin dituzten hartu-
harremanak eta laguntasun-harremanak (gizarte-sareak) (19.G): zenbat eta trinkoagoa eta 
irekiagoa izan haien gizarte-sarea, hainbat eta gizarteratuago daudela pentsa dezakegu; 

• Beren herrialdeko, beste herrialde batzuetako eta bertako pertsonek zailtasunei aurre 
egiteko ematen dieten laguntza (gizarte-sareak) (20.G): zenbat eta trinkoagoa eta irekiagoa 
izan haien laguntza-sarea, hainbat eta gizarteratuago daudela pentsa dezakegu; 

• Beren herrialdeko ohiturei eusteko gogoa (21.G) eta euskal ohiturak bereganatzeko gogoa 
(22.G), lanari, familiari, lagunei eta erlijio-ohiturei dagokienez: haien artean oreka badago, 
gizarteratuta daudela ondorioztatuko dugu; 

• Jatorriko eta Euskal Herriko ohiturak erabiltzea, jatorriko hizkuntza eta gaztelania zein 
euskara erabiltzea eta aisialdian jatorri bereko pertsonekin eta euskaldunekin egotea (23.G): 
horien guztien artean oreka badago, gizarteratuta daudela ondorioztatuko dugu. 

 
Oro har, gizon eta emakume etorkinek gehiago identifikatzen dute beren burua beren sorterriarekin 
(alde nabarmena dago) euskal edo/eta espainiar nortasunarekin baino.  

 

39. grafikoa. Identitate-sentimendua: jatorrizko herrialdekoa, euskalduna eta espainiarra 
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16.G: Berriro ere, ekarri gogora EAEn edo Espainian zaudenetik bizi izan dituzun esperientziak eta harremanak. Zer neurritan sentitzen zara 
zure herrialdekoa, euskalduna eta espainiarra (1 “batere ez” eta 5 “asko”)?  

Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
“Gutxi” sentitzen dira euskaldun edo espainiar. Dena den, emakume eta gizon etorkinak 
euskaldunago sentitzen dira espainiarrak baino. Ez dago alderik sexuen artean: emakumeek eta 
gizonek antzeko identitate-sentimenduak dituzte. 

 
 40. grafikoa. Emakume etorkinen identitate-sentimendua, jatorriaren arabera 
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16.G: Berriro ere, ekarri gogora EAEn edo Espainian zaudenetik bizi izan dituzun esperientziak eta harremanak. Zer neurritan sentitzen zara 
zure herrialdekoa (1 “batere ez” eta 5 “asko”)? 

Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Datuak jatorriaren arabera aztertu ditugu, eta ikusi dugu emakume etorkin guztiek, edonongoak 
direla ere, jatorrizko herrialdearekin identifikatzen dutela beren burua eta identitate-sentimendu 
sendoa dutela. 
 
Hala ere, euskaldun eta espainiar identitate-sentimenduak aztertzen baditugu, ikusiko dugu alde 
nabarmenak daudela. Euskaldun identitate-sentimenduari dagokionez, Saharaz hegoaldeko 
emakumeak dezente euskaldunago sentitzen dira (2,69 puntu) Errumaniakoak (2,22 puntu) eta 
Boliviakoak (2,19) baino. 

 
 41. grafikoa. Emakume etorkinak: euskaldun identitate-sentimendua, jatorriaren arabera 
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16.G: Berriro ere, ekarri gogora EAEn edo Espainian zaudenetik bizi izan dituzun esperientziak eta harremanak. Zer neurritan sentitzen zara 
euskalduna (1 “batere ez” eta 5 “asko”)? 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Espainiar identitate-sentimenduari dagokionez, beste emakumeak baino euskaldunago ez ezik, 
Saharaz hegoaldeko emakumeak dezente espainiarrago ere sentitzen dira (2,63 puntu) Marokoko, 
Boliviako eta Errumaniako emakumeak baino (2,06, 2,05 eta 2,03 puntu, hurrenez hurren). Edonola 
ere, euskaldun eta espainiar identitate-sentimenduari dagokienez, emakume guztiak, edonongoak 
direla ere, esan ziguten "gutxi" sentitzen direla euskaldun eta espainiar, aipatutako ñabardurak 
kontuan hartuta, betiere. 
 

42. grafikoa. Emakume etorkinak: espainiar identitate-sentimendua, jatorriaren arabera 
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16.G: Berriro ere, ekarri gogora EAEn edo Espainian zaudenetik bizi izan dituzun esperientziak eta harremanak. Zer neurritan sentitzen zara 

espainiarra (1 “batere ez” eta 5 “asko”)? 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Itxura fisikoari dagokionez, garrantzitsua da jakitea nola ikusten duten atzerriko emakume etorkinek 
beren burua, bertako emakumeen aldean. Oro har, emakume etorkinei ez zaie iruditzen bertako 
emakumeen oso antzekoak edo oso desberdinak direnik. Batez besteko puntuazioa 2,65 da (1 
“batere antzik ez" eta 5 “oso antzekoa”). Hala ere, bertako emakumeen antz gutxi dutela 
pentsatzeko joera dute.  
 

43. grafikoa. Itxura fisikoa: bertakoen antza, sexuaren arabera 
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18.G: Itxura fisikoari dagokionez (azala, aurpegiera, gorpuzkera, ilea, etab.), EAEko pertsonen antzekoa zarela iruditzen al zaizu? (1 “batere 
ez” eta 5 “asko”) 

Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Gai horretan, ez dago alde handirik gizon eta emakume etorkinen artean (2,55 eta 2,65 puntu, 
hurrenez hurren), bai, ordea, jatorri ezberdineko emakumeen artean; hala ere, hori espero izatekoa 
zen. 
 
Emakume etorkin guztien artean, Errumaniako (Europa) emakumeei iruditzen zaie euskal 
emakumeen antz handiena dutela: euskal emakumeen "nahiko" antz handia dutela iruditzen zaie 
(3,36 puntu).  
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Marokoko, Kolonbiako eta Boliviako emakumeei iruditzen zaie euskal emakumeen antz "gutxi" edo 
"ez gutxi ez asko” dutela; haien artean ez dago alde nabarmenik (Marokoko emakumeek: 2,78 puntu; 
Kolonbiakoek: 2,54; eta Boliviakoek: 2,34).  
 
Azkenik, Saharaz hegoaldeko emakumeei (gehienak beltzak dira) iruditzen zaie euskal emakumeen 
antz “gutxi” dutela edo ez dutela antzik (1,82 puntu).  
 

44. grafikoa. Itxura fisikoa: bertakoen antza, jatorriaren arabera 
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18.G: Itxura fisikoari dagokionez (azala, aurpegiera, gorpuzkera, ilea, etab.), EAEko pertsonen antzekoa zarela iruditzen al zaizu? (1 “batere 

ez” eta 5 “asko”) 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Ikuspegik 2010ean egin zuen inkestan, kultura-ohiturei eta aisialdiko harremanei buruzko galderak 
egin genizkien inkestatutakoei. Zehazki, zera galdetu genien: ea zenbateraino eusten zieten beren 
jatorrizko herrialdeko ohiturei, hizkuntzari eta talde barruko harremanei eta ea zenbateraino 
bereganatu zituzten herrialde hartzailearen ohiturak, hizkuntza eta pertsonen arteko harremanak. 
 

45. grafikoa. Jatorrizko herrialdeko eta gizarte hartzaileko ohiturak, hizkuntza eta aisialdia 
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P23: EAEn bizi arren, zure herrialdeko ohiturei eusten al diezu? Zure herrialdeko hizkuntzan mintzatzen al zara? Aisialdian, izaten al duzu 
harremanik zure herrialdeko pertsonekin? Betetzen al dituzu hemengo ohiturak? Hitz egiten al duzu gaztelaniaz? Hitz egiten al duzu 

euskaraz? Aisialdian, izaten al duzu harremanik bertako pertsonekin? 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Erantzunen arabera, oro har, atzerriko etorkinek "asko samar" eusten diete jatorrizko herrialdeko 
ohiturei (3,96 puntu), “asko samar/asko” hitz egiten dute beren hizkuntza (4,50 puntu) eta “asko 
samar” ibiltzen dira beren jatorrizko herrialdeko pertsonekin aisialdian (3,74 puntu). Euskal Herriko 
ohiturei dagokienez, “ez gutxi ez asko/asko samar” bereganatu dituzte (3,59 puntu); "asko samar" 
hitz egiten dute gaztelaniaz (4,28 puntu), ez dute euskararik hitz egiten (1,20 puntu) eta "ez gutxi ez 
asko" ibiltzen dira bertako pertsonekin aisialdian (2,98 puntu). Hitz batez, badirudi lotura hertsiagoa 
dutela jatorrizko herrialdearekin gizarte hartzailearekin baino. 
 
Sexuaren arabera, emakumeen eta gizonen artean antzekotasunak eta aldeak daude. Dena den, bi 
arlo hauetan soilik daude aldeak: erabiltzen dituzten hizkuntzetan eta aisialdian jatorrizko 
herrialdeko pertsonekin dituzten harremanetan. Emakumeek gizonek baino gehiago erabiltzen dute 
sorterriko hizkuntza (emakumeek: 4,55 puntu; eta gizonek: 4,45 puntu); hala ere, gaztelania ere 
gizonek baino gehiago erabiltzen dute (emakumeek: 4,44 puntu; eta gizonek: 4,16 puntu), kontuan 
hartuta gizarte hartzailearen hizkuntzetako bat dela. Hori ulertzeko, gogora dezagun emakume 
etorkin gehienak Latinoamerikakoak direla, eta horregatik, beren hizkuntzari euts diezaioketela; izan 
ere, gizarte hartzailearen hizkuntza bera da (gaztelaniaz ari gara). Gizon etorkin gehienak, ordea, ez 
dira Latinoamerikakoak.  
 
Aisialdiari dagokionez, badirudi emakumeek pertsonen arteko harreman gutxiago dituztela. 
Emakumeek gizonek baino harreman gutxiago dituzte beren herrialdeko pertsonekin (emakumeek: 
3,65 puntu; eta gizonek: 3,81 puntu). Horrek, baina, ez du nahi esan aisialdian harreman gehiago 
dituztenik euskaldunekin.  
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Jatorriaren arabera, alde nabarmenak daude. Hitz gutxitan, Marokoko eta Errumaniako emakumeek 
nahasten dituzte gutxien sorterriko ohiturak eta gizarte hartzailearenak. Bestalde, Kolonbiako 
emakumeek nahasten dituzte gehien sorterriko eta hemengo ohiturak. Kontuan hartu behar da haien 
kulturaren eta gurearen artean alde gutxiago daudela (hizkuntza, erlijioa, kultura...) beste kultura 
batzuen eta gurearen artean baino. 
 

45. grafikoa. Jatorrizko herrialdeko eta gizarte hartzaileko ohiturak, hizkuntza eta aisialdia, 
jatorriaren arabera 
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P23: EAEn bizi arren, zure herrialdeko ohiturei eusten al diezu? Zure herrialdeko hizkuntzan mintzatzen al zara? Aisialdian, izaten al duzu 

harremanik zure herrialdeko pertsonekin? Betetzen al dituzu hemengo ohiturak? Hitz egiten al duzu gaztelaniaz? Hitz egiten al duzu 
euskaraz? Aisialdian, izaten al duzu harremanik bertako pertsonekin? 

Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Marokoko emakumeek eusten diete gehien sorterriko ohiturei (4,29 puntu), eta Saharaz hegoaldeko 
emakumeek, gutxien (3,75 puntu). Marokoko, Errumaniako eta Saharaz hegoaldeko emakumeek 
erabiltzen dute gutxien beren sorterriko hizkuntza (4,38, 4,34 eta 4,13 puntu, hurrenez hurren), eta 
Kolonbiako eta Boliviako emakumeek, gehien (4,81 eta 4,69 puntu, hurrenez hurren). Horretaz 
gainera, Marokoko emakumeek bereganatu dituzte gutxien Euskal Herriko ohiturak (3,26 puntu; 
Kolonbiako emakumeek, aldiz: 3,89 puntu), hitz egiten dute gaztelaniaz gutxien (3,72 puntu; 
Errumaniako eta Saharaz hegoaldeko emakumeek ere gutxi hitz egiten dute gaztelaniaz: 4,03 eta 
4,07 puntu, hurrenez hurren) eta harreman gutxien dituzte euskaldunekin aisialdian (2,69 puntu). 
Errumaniako emakumeek ere harreman gutxi dituzte euskaldunekin aisialdian (2,62 puntu). 
Kolonbiako emakumeek dituzte harreman gehien euskaldunekin aisialdian (3,36 puntu). 
 
Amaitzeko, Ikuspegi 2010 inkestan beste bi galdera landu genituen. Galdera horiek zerikusia dute 
atzerriko emakume etorkinen gizarte-sareekin eta gizarte-kapitalarekin. Inkestatutako pertsonei 
galdetu genien ea zer laguntasun-harreman dituzten beren herrialdeko, beste herrialde batzuetako 
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eta Euskal Herriko zein Espainiako pertsonekin eta ea beren herrialdeko, beste herrialde batzuetako 
eta Euskal Herriko zein Espainiako pertsonek laguntza eman dieten zailtasunei aurre egiteko. 
 
Laguntasun-harremanei dagokienez, oro har, etorkinek beren herrialdeko lagun "asko samar" 
dituztela esan zuten (3,61 puntu, kontuan hartuta 1 "batere ez" dela, eta 5, “asko”). Estatistika 
aldetik ez dago alde esanguratsurik emakumeen eta gizonen artean. Dirudienez, emakume eta gizon 
etorkinek “lagun asko samar” dituzte (3,54 eta 3,67 puntu, hurrenez hurren). 
 
47. grafikoa. Lagunak: jatorri berekoak, beste herrialde batzuetakoak, euskaldunak eta espainiarrak, 

sexuaren arabera 
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P19: Ba al duzu zure herrialdeko lagunik? Beste herrialde eta talde etnikoetako lagunik? Lagun euskaldunik edo/eta espainiarrik? (1 “Bat 

ere ez” eta 5 “Asko”) 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Espero izatekoa zenez, atzerriko etorkinek beste herrialde batzuetako lagun gutxiago dituzte, eta 
lagun herrikide gehiago. Beste herrialde batzuetako lagunak “ez gutxi ez asko” direla esan zuten (2,74 
puntu). Lehen ez bezala, hemen bai, alde nabariak daude emakumeen eta gizonen artean: 
emakumeek beste herrialde batzuetako lagun gutxiago dituzte (2,54 puntu) gizonek baino (2,81 
puntu).  
 
Lagun euskaldunei dagokienez, oro har, etorkinek bertako lagun "ez gutxi ez asko" dituzte (3,07 
puntu), baina beste herrialde batzuetako lagunekin ez bezala, emakumeak eta gizonak bat datoz 
(3,02 eta 3,11 puntu), eta ez dago alde nabarmenik haien artean. 
 

 

48. grafikoa. Lagunak: jatorri berekoak, beste herrialde batzuetakoak, euskaldunak eta espainiarrak, 
jatorriaren arabera 
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P19: Ba al duzu zure herrialdeko lagunik? Beste herrialde eta talde etnikoetako lagunik? Lagun euskaldunik edo/eta espainiarrik? (1 “Bat 
ere ez” eta 5 “Asko”) 

Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
 
Datuak jatorriaren arabera aztertu ditugu, eta ikusi dugu jatorri ezberdineko emakumeen artean 
aldeak daudela herrikideekin, beste herrialde batzuetako pertsonekin eta euskaldunekin dituzten 
laguntasun-harremanei dagokienez. Herrikideekin dituzten laguntasun-harremanei erreparatzen 
badiegu, ikusiko dugu Boliviako emakumeek laguntasun-harreman gehiago dituztela herrikideekin 
(3,76 puntu) Saharaz hegoaldeko emakumeek baino (3,23 puntu).  
 
Beste herrialde batzuetako pertsonekin dituzten laguntasun-harremanei erreparatzen badiegu, 
ikusiko dugu Boliviako, Kolonbiako eta Saharaz hegoaldeko emakumeak nabarmendu egiten direla; 
izan ere, beste herrialde batzuetako lagun gehiago dituzte (2,96, 2,95 eta 2,71 puntu, hurrenez 
hurren) Marokoko (2,21 puntu) eta Errumaniako (2,07 puntu) emakumeek baino. 
 
Azkenik, lagun euskaldunei eta espainiarrei dagokienez, Kolonbiako emakumeek, gure artean 
denbora gehien daramatenek, lagun gehiago dituzte (3,46 puntu) Saharaz hegoaldeko, Boliviako, 
Errumaniako eta Maroko emakumeek baino (3,03, 2,96, 2,73 eta 2,67 puntu, hurrenez hurren). 
 
Beste pertsonengandik jaso duten laguntzari dagokionez, oro har, etorkinei iruditzen zaie herrikideen 
aldetik laguntza "ez asko ez gutxi" jaso dutela (2,97 puntu), beste herrialde batzuetako pertsonen 
aldetik laguntza "gutxi" jaso dutela (2,20 puntu) eta euskaldunen aldetik laguntza "ez asko ez gutxi" 
jaso dutela (2,99 puntu). 
 
Sexuaren arabera, emakume eta gizon etorkinei iruditzen zaie herrikideen aldetik eta beste herrialde 
batzuetako pertsonen aldetik laguntza bera jaso dutela. Dena den, gizonei ez bezala, emakumeei 
iruditzen zaie euskaldunen edo/eta espainiarren laguntza handiagoa jaso dutela (3,11 puntu).  
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49. grafikoa. Jatorri bereko, beste herrialde batzuetako, EAEko eta Espainiako pertsonen laguntza, 

sexuaren arabera 

2,89

3,11

2,99

2,17

2,24

2,20

2,99

2,96

2,97

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Hombre 

Mujer 

Total

Ayuda personas de su país Ayuda personas de otros países

Ayuda personas vascas y españolas  
P20: Arazoei aurre egiteko, zenbat laguntza jaso duzu hemen bizi diren jatorri bereko pertsonengandik? Hemen bizi diren beste herrialde 

batzuetako pertsonengandik? Bertakoengandik? (1 “Bat ere ez” eta 5 “Asko”) 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Jatorri ezberdineko emakumeen artean aldeak daude. EAEn bizi diren jatorri bereko pertsonek 
emandako laguntzari dagokionez, Errumaniako emakumeek laguntza gutxiago jaso dute (2,68 puntu) 
Marokoko emakumeek baino (3,23 puntu). 
 
EAEn bizi diren beste herrialde batzuetako pertsonek emandako laguntzari dagokionez ere, 
Errumaniako emakumeek laguntza gutxiago jaso dute (1,79 puntu) Boliviako, Kolonbiako eta 
Marokoko emakumeek baino (2,39, 2,37 eta 2,37 puntu, hurrenez hurren). Bertako pertsonek 
emandako laguntzari dagokionez ere, Errumaniako emakumeak babesgabe sentitzen dira (2,78 
puntu). Kolonbiako emakumeek beste emakumeek baino laguntza dezente gehiago jaso dute (3,39 
puntu). Esan beharra dago jasotako laguntzaz ari garenean, berez, emakumeen hautemate 
subjektiboaz ari garela. 
 

50. grafikoa. Jatorri bereko, beste herrialde batzuetako, EAEko eta Espainiako pertsonen laguntza, 
jatorriaren arabera 
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P20: Arazoei aurre egiteko, zenbat laguntza jaso duzu hemen bizi diren jatorri bereko pertsonengandik? Hemen bizi diren beste herrialde 

batzuetako pertsonengandik? Bertakoengandik? (1 “Bat ere ez” eta 5 “Asko”) 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 
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Laburbilduz, badirudi EAEn bizi diren emakume etorkinek identitate-sentimendu estuagoa dutela 
jatorrizko herrialdearekin gizarte hartzailearekin baino. Hori, baina, normala da, baldin eta kontuan 
hartzen badugu askok denbora gutxi daramatela gure herrialdean eta jatorrizko herrialdearekiko 
loturak gizarte hartzailearekikoei gailentzen zaizkiela. Edonola ere, Saharaz hegoaldeko emakumeak 
(gehienak beltzak dira) beste emakumeak baino euskaldunago eta espainiarrago sentitzen dira. 
Baliteke hori babes-mekanismo bat izatea; haien itxura fisikoaren eta euskal emakume zuriaren 
kanonaren artean dagoen alde nabarmena orekatzea helburu duen babes-mekanismo bat. 
 
Pertsonen arteko harremanei dagokienez, ikusi dugu emakume etorkinek gizon etorkinek baino 
harreman gutxiago dituztela beren jatorri bereko pertsonekin; horrek, baina, ez du esan nahi 
euskaldunekin harreman gehiago dituztenik. Emakume etorkinek gizon etorkinek baino harreman eta 
lagun gutxiago dituzte beren jatorri bereko pertsonekin. Emakume etorkinen artean, Marokoko 
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emakumeak nabarmentzen dira; izan ere, lotura estua dute jatorrizko herrialdearekin, eta batez ere 
senide arteko harremanak dituzte: beste emakumeek baino sendoago eusten diete beren 
herrialdeko ohiturei, gehiago hitz egiten dute beren hizkuntza, gutxiago hitz egiten dute gaztelania, 
gutxiago ibiltzen dira aisialdian euskaldunekin eta lagun euskaldun gutxiago dituzte. Errumaniako eta 
Saharaz hegoaldeko emakumeek antzeko arazoak dituzte hizkuntza eta kulturen/erlijioen arteko 
aldeak direla eta, eta haiek ere zailtasunak dituzte beste gizarte-talde batzuekin harremanak egiteko. 
Saharaz hegoaldeko emakumeek beren jatorri bereko pertsonekin ere harremanak egiteko 
zailtasunak dituzte. Errumaniako emakumeei iruditzen zaie laguntza gutxi jaso dutela beren jatorri 
bereko, beste herrialde batzuetako eta EAEko pertsonengandik. 
 
Aldiz, Kolonbiako eta Boliviako emakumeek, EAEn aspalditik daudenek nahiz berriki iritsitakoek, 
antzeko kultura, erlijioa, hizkuntza eta abar dutenez, gainerako emakumeek baino harreman gehiago 
dituzte beren jatorriko pertsonekin eta beste komunitate batzuetako pertsonekin, eta integratuago 
daude. Kolonbiako emakumeek euskal emakumeen antzeko portaera-ereduak dituzte, eta, beraz, 
euskal emakumeen antz handien dutela esan dezakegu.  

 
 
9.5 Ondorioak 

 

Ikuspegi 2010 inkestaren datuek ikuspegi panoramiko argi bat ematen digute EAEn bizi diren 
etorkinen egoerari buruz. Datuen arabera, etorkinak, oro har, pozik daude bizitzarekin, eta, beraz, 
pentsa dezakegu beren migrazio-prozesua "normala" dela. Hortaz, alde batera utz ditzakegu 
migrazio-prozesuak arazoz josten dituzten estereotipoak. 
 
Oro har, emakume eta gizon etorkinak osasuntsu sentitzen dira, ez dute zailtasun handirik eguneroko 
ekintzak egiteko, asebeteta daude familiarekin eta beren buruarekin eta ez dute zailtasun eta oztopo 
handirik gizarte- eta osasun-laguntza jasotzeko, ez eta beren ohiturak eta tradizioak praktikatzeko 
ere. Horretaz gainera, haiek esandakoaren arabera, bereizkeria-egoerak ez dira ohikoak eta ez dira 
maiz gertatzen. 
 
Egoera, oro har, hori izan arren, bada itzal ilunik eta hobe daitekeen alderdirik. Lan-merkatura 
sartzeko, lan- eta egoitza-baimenen izapideak egiteko, senideak berriro biltzeko eta etxebizitza 
erosteko edo alokatzeko zailtasunez eta oztopoez ari gara. Lanarekin eta etxeko diru-sarrerekin 
lotutako alderdietan, badago zer eginik etorkinen asebetetasun-maila hobetzeko. Pertsonen arteko 
harremanetan ere, itzal ilunak daude. Etorkinek diote ia ez dutela zailtasunik euskal idiosinkrasia 
ulertzeko eta bertako pertsonak ezagutu eta lagunak egiteko. Hala eta guztiz ere, ez daude guztiz 
asebeteta. 
 
Oro har, gizon eta emakume etorkinek ez dituzte gauzak berdin hautematen eta ez dute berdin 
jokatzen (emakumeak ez dira gizonak bezain osasuntsu sentitzen, nahiz eta haiek baino asebeteago 
egon bizitzarekin; halaber, emakumeek gizonek baino bereizkeria gutxiago pairatzen dute; dena den, 
emakumeek gizonek baino harreman gutxiago dituzte eta joera handiagoa dute senideekin ibiltzeko). 
Edonola ere, jatorri ezberdineko emakumeen artean alde handiagoak daude emakumeen eta gizonen 
artean baino. Marokoko emakumeak nabarmendu nahi ditugu (baliteke Ikuspegi 2010 inkestan 
Marokoko emakumeei buruz esandakoa Ipar Afrikako emakumeei aplikatu ahal izatea); izan ere, 
beren jatorrizko herrialdeko pertsonekin ibiltzeko joera dute, harreman gutxi dituzte beste taldeekin 
eta askok ez dakitelako gaztelaniaz eta euskaraz. Horren ondorioz, beste emakumeek baino 
asebetetasun gutxiago dute, eta ikuspegi ezkorragoa dute beren egoera orokorrari buruz.  
 
Ñabardura batzuk gorabehera, antzeko zerbait esan dezakegu Errumaniako eta Saharaz hegoaldeko 
emakumeei buruz: hizkuntzarekin lotutako arazoak dituzte, bai eta beste gizarte-talde batzuetako 
pertsonekin harremanak egiteko zailtasunak ere (agian, hizkuntzak oztopatzen du harremanak 
egitea). Horretaz gainera, Errumaniako emakumeek beste emakumeek baino eragozpen eta oztopo 
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gehiago eta laguntza gutxiago dituzte; hala iruditzen zaie, behinik behin. Saharaz hegoaldeko 
emakumeek zailtasun handiak dituzte talde bereko pertsonekin harremanak egiteko, eta beste 
emakumeak baino gaitzetsiago sentitzen dira etnia aski desberdin batekoak izateagatik.  
 
Kolonbiako emakumeei dagokienez, kontuan hartu behar da gurean denbora gehien daraman 
etorkin-taldea dela eta antzeko kultura, erlijioa, hizkuntza eta abar dugula. Oro har, emakume-talde 
asebeteena da aztertutako alor guztietan: beste emakumeek baino zailtasun gutxiago dituzte, eta 
harreman gehiago dituzte beren jatorri bereko pertsonekin, bai eta beste talde batzuetako 
pertsonekin ere. Kolonbiako emakumeek euskal emakumeen antzeko portaera-ereduak dituzte, eta, 
beraz, euskal emakumeen antz handien dutela esan dezakegu. Boliviako emakumeak bide berean 
daude. Dena den, EAEn denbora gutxiago daramatenez, oraindik ez dira Kolonbiako emakumeen 
mailara iritsi. 
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10.  INTEGRAZIOA, EAErekin IDENTIFIKATZEA ETA ETORKIZUNEKO PROIEKTUAK 

José A. Oleaga 
 

Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Gaietako Sailak duela gutxi eman ditu AEI 2010122 deritzon 
inkestaren lehenengo datuak. Inkesta hori estatistika-lan ofizial bat da, eta EAEn bizi diren etorkinak 
aztertzea du helburu. Bertan, informazio asko ematen da EAEn bizi diren etorkin atzerritarrei buruz, 
bai eta haien bizikidetza-unitateei buruz ere. 
 
Aurreko kapituluetan, EAEn bizi diren atzerriko emakume etorkinei buruzko hainbat alor aztertu 
ditugu. Kapitulu honetan, emakume etorkinen gizarteratzearekin eta integrazioarekin lotutako gaiei 
soilik helduko diegu. Horretarako, inkesta horren datuak berriro interpretatuko ditugu, genero-
ikuspegitik. 
 
10.1. GIZARTE-HARREMANAK ETA BEREIZKERIA 

 

Atzerriko etorkinen gizarteratze-maila eta gizarteratzearen kalitatea zein den jakiteko, AEI 2010 
inkestan zenbait galdera daude, etorkinek euskal gizarteko taldeekin, bertakoez nahiz etorkinez 
osatutako taldeekin, gizarte-harremanak eta harreman pertsonalak egiteko dituzten zailtasunei 
buruzkoak.  
 
Oro har, 16 urtetik gorako atzerriko etorkinek diote ez dutela arazorik bertako pertsonekin edo 
taldeekin harremanak egiteko (% 92,0k dio ez duela arazorik), ez eta beste etorkinekin edo etorkin-
taldeekin harremanak egiteko ere (% 87,7k dio ez duela batere arazorik). 

 

51. grafikoa. Bertako pertsonekin integratzeko zailtasuna, sexuaren arabera 
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Z101: Zailtasunik al duzu bertako pertsonekin eta taldeekin integratzeko? 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Aipatzekoa da emakume atzerritarrek gizonek baino arazo handiagoak dituztela harremanak egiteko: 
 

• Emakume etorkinen % 5,7k dio zailtasunak dituela bertako pertsonekin harremanak egiteko. 
Gizonen % 2,2k soilik dio hori. 

• Emakume etorkinen % 3,2k dio zailtasunak dituela beste etorkinekin edo etorkin-taldeekin 
harremanak egiteko. Gizonen % 1,3k soilik dio hori. 

 

                                                           
122 AEI 2010 inkesta Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Gaietako Sailak egin zuen. EAEn bizi diren 5.612 etorkini egin zitzaien inkesta. 
Galdeketa-lanak 2010. urtean egin ziren, eta lehenengo txostenak 2011. urtearen hasieran egin ziren. 
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52. grafikoa. Etorkinekin integratzeko zailtasuna, sexuaren arabera 
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Z102: Zailtasunik al duzu etorkinekin eta etorkin-taldeekin integratzeko? 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Datuak jatorriaren arabera aztertuz gero, ikusiko dugu jatorri ezberdineko emakumeen artean ere 
aldeak daudela. Bertako pertsonekin harremanak egiteko zailtasunei dagokienez: 

• Txinako emakumeak nabarmentzen dira; izan ere, % 43,3k soilik dio ez duela arazorik bertako 
pertsonekin edo taldeekin harremanak egiteko, eta % 24,6k dio arazoak eta zailtasunak 
dituela integratzeko. 

• Magrebeko eta Senegaleko emakumeak ere nabarmentzekoak dira; izan ere, emakumeen 
batez bestekoak baino arazo handiagoak dituzte: Magrebeko emakumeen % 76,8k eta 
Senegaleko emakumeen % 77,8k soilik dio ez duela arazorik bertakoekin harremanak 
egiteko.  

•  Magrebeko emakumeen % 14,3k dio arazoak dituela bertakoekin integratzeko.  

• Kontrako muturrean, aipatzekoak dira Argentinako (eta Txileko eta Uruguaiko), 
Mendebaldeko EBko eta Latinoamerikako beste herrialdeetako emakumeak; izan ere, haiek 
dituzte arazo gutxien bertakoekin integratzeko. Hala esan digu Argentinako, Txileko eta 
Uruguaiko emakumeen % 99,5ak, Mendebaldeko EBko emakumeen % 96,6k eta 
Latinoamerikako beste herrialdeetako emakumeen % 95,6k. 

 

53. grafikoa. Bertako pertsonekin integratzeko zailtasuna, jatorriaren arabera 
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Z101: Zailtasunik al duzu bertako pertsonekin eta taldeekin integratzeko? 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
 
Etorkinekin edo etorkin-taldeekin dituzten gizarte-harremanei dagokienez, Txinako emakumeak 
berriro ere nabarmentzen dira; izan ere, % 42,2k soilik dio ez duela arazorik integratzeko, eta % 12,7k 
dio arazoak dituela. 
 
Magrebeko emakumeak ere nabarmentzen dira; izan ere, % 79,6k soilik dio ez duela arazorik, eta % 
12k dio arazoak dituela beste etorkinekin edo etorkin-taldeekin harremanak egiteko. Senegaleko 
emakumeen artean, gutxi samar dira arazorik ez dutenak (% 70,4), eta asko samar (% 27,1), beren 
herrialdeko edo kulturako pertsonekin arazoak dituztenak. Munduko gainerako herrialdeko 
emakumeei dagokienez, deigarria da gutxi samar direla harremanak egiteko arazorik ez dutenak (% 
68,3), eta asko samar (% 22,8), beste etorkin-taldeetako pertsonekin harremanik nahi ez dutenak.  
 

54. grafikoa. Etorkinekin integratzeko zailtasuna, jatorriaren arabera 
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Z102: Zailtasunik al duzu etorkinekin eta etorkin-taldeekin integratzeko? 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Kontrako muturrean, Mendebaldeko EBko eta Afrikako gainerako herrialdeetako emakumeak 
nabarmentzen dira; izan ere, integratzeko edo/eta beste etorkinekin eta etorkin-taldeekin 
harremanak egiteko arazo gutxien dituzte. Hala diote Mendebaldeko EBko emakumeen % 93,8k eta 
Afrikako gainerako herrialdeetako emakumeen % 92,6k. 
 
Gutxi gorabehera, 16 urtetik gorako 10 etorkin atzerritarretik 6 edozein pertsonekin ibiltzen dira 
aisialdian; 10etik 3 senideekin soilik ibiltzen dira; eta 10etik 1 jatorri edo kultura bereko pertsonekin 
soilik ibiltzen da. Hau da, etorkinen % 40 senideekin edo jatorri edo kultura bereko pertsonekin soilik 
ibiltzen da aisialdian. Horrek esan nahi du etorkin horiek ez dutela bertakoekin harremanik, nahiz eta 
gehienek esan ez dutela zailtasunik bertakoekin harremanak egiteko.  
 

55. grafikoa. Norekin ibiltzen diren aisialdian, sexuaren arabera 
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Z99: Norekin ibiltzen zara aisialdian? 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
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Sexuaren arabera, emakumeek gizonek baino harreman gutxiago dituzte edozein pertsonarekin 
(emakumeen % 59,3k eta gizonen % 61,5ak dio hori), eta gizonak baino gehiago ibiltzen dira 
senideekin edo jatorri edo kultura bereko pertsonekin (emakumeen % 39,9k eta gizonen % 36,2k dio 
hori). 
 
Datuak jatorriaren arabera aztertuz gero, ikusiko dugu jatorri ezberdineko emakumeen artean alde 
handiak daudela: 

• Txinako emakumeen % 12,6k soilik dio aisialdian edozein pertsonarekin ibiltzen dela, eta % 
83k dio senideekin (% 57,7) edo jatorri edo kultura bereko pertsonekin ibiltzen dela (% 29,8). 

• Magrebeko emakumeak ere nabarmentzen dira; izan ere, Magrebeko emakume gutxi (% 39) 
ibiltzen dira aisialdian edozein pertsonarekin.  

 

56. grafikoa. Norekin ibiltzen diren aisialdian, jatorriaren arabera 
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Z99: Norekin ibiltzen zara aisialdian? 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
 
Etorkinek aisialdi-taldeetan, etorkinei laguntza emateko elkarteetan, GKE-etan, kirol-klubetan, 
hezkuntza-taldeetan, erlijio-taldeetan, sindikatuetan, alderdi politikoetan eta halako taldeetan parte 
hartzen duten aztertzea baliagarria da haien gizarte-harremanen egoera zein den jakiteko. 

 

57. grafikoa. Talderen batean parte hartzea, sexuaren arabera 
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Z103: Talde edo elkarte hauetan parte hartzen duzu/izena emanda zaude? 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Atzerriko etorkinen % 30,9k soilik parte hartzen du talde edo elkarteren batean. Sexuaren arabera, 
emakumeek gizonek baino gutxiago parte hartzen dute halako taldeetan. Lehen aipatutako joera 
errepikatu egiten da: gizonek emakumeek baino presentzia handiagoa dute eremu publikoan, eta 
gizarte-harreman gehiago dituzte. Gizonen artean, % 35,7k parte hartzen du talde edo elkarteren 
batean; emakumeen artean, aldiz, % 26,7k soilik parte hartzen du halako taldeetan. 

 
58. grafikoa. Talderen batean parte hartzea, jatorriaren arabera 
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Z103: Talde edo elkarte hauetan parte hartzen duzu/izena emanda zaude? 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Jatorriaren arabera, agerian jartzen da, berriro ere, Txinako emakumeak itxita bizi direla, batez ere 
talde barruko kideekin dituztela harremanak eta harreman gutxi dituztela beste pertsonekin: % 
14,1ak soilik parte hartzen du talderen batean. Errumaniako (eta Ekialdeko EBko) emakumeek ere 
gutxi parte hartzen dute halako taldeetan (% 15,8). 
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Kontrako muturrean Senegaleko eta Afrikako gainerako herrialdeetako emakumeak daude: beste 
emakumeek baino gehiago parte hartzen dute aipatutako taldeetan. Hala esan digu Senegaleko 
emakumeen % 53,2k eta Afrikako gainerako herrialdeetako emakumeen % 50,0k. 
 
AEI 2010 inkestan, atzerriko etorkinek pairatu dituzten bereizkeria-egoerei buruzko informazioa jaso 
genuen. Bereizkeria-egoera horiek lotuta daude arrazakeriarekin, xenofobiarekin, gaitzespenarekin 
eta marjinazioarekin. Inkestatutako pertsonei bereizkeria-egoera larriak eta ez hain larriak bereizteko 
eskatu genien. 
 
Oro har, 10 atzerriko etorkinetik 2k diote bereizkeria-egoeraren bat pairatu dutela EAEn daudenetik. 
3 bereizkeria-egoeratik 1 larritzat jotzen dute, eta beste biak, ez hain larritzat. 
 

59. grafikoa. Arrazakeriak, xenofobiak, gaitzespenak eta marjinazioak eragindako bereizkeria, 
sexuaren arabera 
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Z116-Z117: Arrazakeriarekin, xenofobiarekin, gaitzespenarekin eta marjinazioarekin lotutako esperientziarik bizi izan al duzu EAEn? 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Sexuaren arabera, atzerriko emakumeek gizonek baino bereizkeria-egoera gehiago pairatu dituzte: 
atzerriko emakumeen % 20,6k dio bereizkeria-egoeraren bat pairatu duela (gizonen % 18,5k dio hori 
bera). Horretaz gainera, gizon baino emakume gehiagok jotzen dute bereizkeria-egoera larritzat. 
Gizonen % 4,5k jotzen du bereizkeria-egoera larritzat, eta emakumeen % 8,3k; hots, gizonen 
ehunekoa halako bi ia.  
 

60. grafikoa. Bereizkeria-egoera larriak, sexuaren arabera 
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Z116-Z117: Deskribatu bereizkeria-egoera larriak 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Atzerriko emakume etorkinen artean, hauek dira bereizkeria-egoera eta -esperientzia larri nagusiak: 
“irain, jokabide, aurreiritzi eta esamesa arrazistak eta xenofoboak" (% 38,6), "erasoak, jazarpenak, 
tratu txarrak eta indarkeria” (% 17,5) eta “bestelako gaitzespen, gehiegikeria eta umiliazioak eskolan 
eta lanean” (% 16,1). 
 
Atzerriko gizon etorkinen artean, hauek dira bereizkeria-egoera larri nagusiak: “erasoak, jazarpenak, 
tratu txarrak eta indarkeria” (% 26,7) “irain, jokabide, aurreiritzi eta esamesa arrazistak eta 
xenofoboak” (% 19,9), “tratu txarra zerbitzu publiko nahiz pribatuetan” (% 18,6) eta “bestelako 
gaitzespen, gehiegikeria eta umiliazioak eskolan eta lanean” (% 14,0). 
 

61. grafikoa. Arrazakeriak, xenofobiak, gaitzespenak eta marjinazioak eragindako bereizkeria, 
jatorriaren arabera 
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Z116-Z117: Arrazakeriarekin, xenofobiarekin, gaitzespenarekin eta marjinazioarekin lotutako esperientziarik bizi izan al duzu EAEn? 



122 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Jatorri ezberdinetako emakumeek bereizkeria-egoera ezberdinak pairatu dituzte: 
 

• Nabarmentzekoak dira Senegaleko eta Afrikako gainerako herrialdeetako emakumeak; izan 
ere, beste emakumeek baino bereizkeria-egoera gehiago pairatu dituzte. Afrikako 
emakumeen % 21,7k eta Senegaleko emakumeen % 13,4k dio bereizkeria-egoera larriak 
pairatu dituela. Horretaz gainera, bi emakume talde horiek pairatu dute bereizkeria gehien; 
hala esan du Afrikako emakumeen % 51,8k eta Senegaleko emakumeen % 38,3k. Brasileko 
(eta Venezuelako eta Dominikar Errepublikako) emakumeen % 38k ere bereizkeria pairatu 
duela dio. 

• Kontrako muturrean, nabarmentzekoak dira Mendebaldeko Europako, Txinako eta munduko 
gainerako herrialdeetako emakumeak; izan ere, haiek pairatu dute bereizkeria gutxien; hala 
esan du Mendebaldeko Europako emakumeen % 95,5ak, Txinako emakumeen % 90,1ak eta 
munduko gainerako herrialdeetako emakumeen % 91,8k. 

 
Jatorri ezberdineko emakumeek ez dituzte bereizkeria-egoera larri berak pairatzen. Dena den, oro 
har, maizen gertatzen den bereizkeria-egoera lotuta dago “irain, jokabide, aurreiritzi eta esamesa 
arrazista eta xenofoboekin": 
 

• Mendebaldeko EBko emakumeek bereizkeria-egoera larri hauek pairatzen dituzte maizen: 
“irain, jokabide, aurreiritzi eta esamesa arrazistak eta xenofoboak” (kasuen % 100).  

• Errumaniako (eta Ekialdeko EBko) emakumeek bereizkeria-egoera larri hauek pairatzen 
dituzte maizen: “bestelako gaitzespenak eskolan eta lanean” (% 42,1), “etorkinen arteko 
gatazkak” (% 26,4) eta “irain, jokabide, aurreiritzi eta esamesa arrazistak eta xenofoboak” (% 
25,8). 

• Magrebeko emakumeek bereizkeria-egoera larri hauek pairatzen dituzte maizen: “irain, 
jokabide, aurreiritzi eta esamesa arrazistak eta xenofoboak” (% 39,0), “senideen 
gaitzespena” (% 17,3) eta “bestelako gaitzespenak eskolan eta lanean” (% 14,3).  

• Argentinako (eta Txileko eta Uruguaiko) emakumeek bereizkeria-egoera larri hauek pairatzen 
dituzte maizen: “erasoak, jazarpenak, tratu txarrak eta indarkeria” (% 49,0) eta “irain, 
jokabide, aurreiritzi eta esamesa arrazistak eta xenofoboak” (% 26,1). 

• Kolonbiako (eta Ekuadorreko eta Peruko) emakumeek bereizkeria-egoera larri hauek 
pairatzen dituzte maizen: “irain, jokabide, aurreiritzi eta esamesa arrazistak eta 
xenofoboak” (% 37,6), “erasoak, jazarpenak, tratu txarrak eta indarkeria” (% 31,4) eta 
“bestelako gaitzespenak eskolan eta lanean” (% 31,4). 

• Boliviako emakumeek bereizkeria-egoera larri hauek pairatzen dituzte maizen: “tratu txarra 
zerbitzu publiko nahiz pribatuetan” (% 42,4) eta “bestelako gaitzespenak eskolan eta lanean” 
(% 26,5). 

• Paraguaiko emakumeek bereizkeria-egoera larri hauek pairatzen dituzte maizen: “irain, 
jokabide, aurreiritzi eta esamesa arrazistak eta xenofoboak” (% 43,7), “senideen 
gaitzespena” (% 22,4) eta “etorkinen arteko gatazkak” (% 20,4). 

 
62. grafikoa. Bereizkeria-egoera larriak, jatorriaren arabera 
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Z116-Z117: Deskribatu bereizkeria-egoera larriak 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
• Brasileko (eta Venezuelako eta Dominikar Errepublikako) emakumeek bereizkeria-egoera 

larri hauek pairatzen dituzte maizen: “irain, jokabide, aurreiritzi eta esamesa arrazistak eta 
xenofoboak” (% 42,6), “delitu-jarduerak leporatzea” (% 24,2) eta “bestelako gaitzespenak 
eskolan eta lanean” (% 16,4). 

• Latinoamerikako gainerako herrialdeetako emakumeek bereizkeria-egoera larri hauek 
pairatzen dituzte maizen: “irain, jokabide, aurreiritzi eta esamesa arrazistak eta xenofoboak” 
(% 60,2). 

• Txinako emakumeek bereizkeria-egoera larri hauek pairatzen dituzte maizen: “erasoak, 
jazarpenak, tratu txarrak eta indarkeria” (% 75,0). 

• Senegaleko emakumeek bereizkeria-egoera larri hauek pairatzen dituzte maizen: “irain, 
jokabide, aurreiritzi eta esamesa arrazistak eta xenofoboak” (% 76,4). 

• Afrikako gainerako herrialdeetako emakumeek bereizkeria-egoera larri hauek pairatzen 
dituzte maizen: “etorkinen arteko gatazkak" (% 34,1), “erasoak, jazarpenak, tratu txarrak eta 
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indarkeria” (% 33,9) eta “irain, jokabide, aurreiritzi eta esamesa arrazistak eta 
xenofoboak” (% 32,0). 

 
10.2 INTEGRAZIOA ETA EAErekin IDENTIFIKATZEA 

 
EAEn bizi diren 16 urtetik gorako etorkin atzerritarren integrazio-maila subjektiboa handia da: % 19k 
dio gutxi integratuta dagoela edo ez dagoela batere integratuta, % 57,3k dio nahiko integratuta 
sentitzen dela eta % 23,5ak dio erabat integratuta dagoela euskal gizartean. Oro har, etorkinen batez 
besteko puntuazioa 4,01 da, 1etatik 5era bitarteko eskala erabiliz. Hau da, oro har, esan dezakegu 
etorkinak nahiko integratuta sentitzen direla gure gizartean. 
 
Sexuaren arabera, emakumeak ez dira gizonak bezain integratuta sentitzen. Hala ere, emakumeen 
eta gizonen batez besteko puntuazioa 4 punturen inguruan dago. Horrek esan nahi du "nahiko 
integratuta" sentitzen direla. 

 
63. grafikoa. Etorkinek euskal gizartean duten integrazio-maila subjektiboa, sexuaren 
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Z118: Zer neurritan sentitzen zara euskal gizartean integratuta? 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Jatorri ezberdineko emakumeen integrazio-maila subjektiboa aztertu dugu, eta haien artean aldeak 
daude. Datu hauek nabarmentzekoak dira: 
 

• Txinako eta Magrebeko emakumeen iritziz, gutxi integratuta daude (3,37 eta 3,55 puntu, 
hurrenez hurren): beste jatorri batzuetako emakumeek baino puntu gutxiago dituzte. Argi 
dago beste herrialdeetako emakume etorkinek ez bezala jokatzen dutela. 

• Beste muturrean, Mendebaldeko EBko eta Argentinako (eta Txileko eta Uruguaiko) 
emakumeen iritziz, oso integratuta daude; hau da, euskal gizartean oso integratuta sentitzen 
dira (4,39 eta 4,28 puntu, hurrenez hurren). 

 

 

64. grafikoa. Etorkinek euskal gizartean duten integrazio-maila subjektiboa, jatorriaren arabera 
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Z118: Zer neurritan sentitzen zara euskal gizartean integratuta? 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
16 urtetik gorako atzerritar jatorriko biztanleek EAErekin lortu duten identifikazio-maila eta 
integrazio-maila subjektiboa antzekoak dira. Dirudienez, integratuta sentitzen diren pertsonek 
EAErekin identifikatzen dute beren burua, eta alderantziz. Hain zuzen, bi aldagai horiek, hots, 
integrazioa eta identifikazioa, era adierazgarrian daude lotuta (r=.618). Zenbat eta integratuago 
sentitu, hainbat eta gehiago identifikatzen dute etorkinek beren burua EAErekin, eta alderantziz. 
 
Oro har, badirudi etorkinak dezente identifikatzen dutela beren burua EAErekin. Kasu horretan ere, 
nabarmentzekoa da gizonek emakumeek baino gehixeago identifikatzen dutela beren burua 
EAErekin. Edonola ere, oro har, emakume zein gizon etorkinek dezente identifikatzen dute beren 
burua EAErekin. 
 

65. grafikoa. Zenbateraino identifikatzen duten etorkinek beren burua EAErekin, sexuaren arabera 
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Z113: Zer neurritan identifikatzen duzu zeure burua EAErekin (Euskal Herriarekin edo Euskadirekin)? 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

Jatorri ezberdineko emakumeen artean alde nabarmenak daude. Emakumeek euskal gizartean duten 
integrazio-maila subjektiboa aztertzean ikusi ditugun alde berak daude emakumeen artean 
identifikazioaren arloan: 
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• Txinako eta Magrebeko emakumeek gutxi identifikatzen dute beren burua EAErekin (3,44 eta 
3,66 puntu, hurrenez hurren). 

• Beste muturrean, nabarmentzekoak dira Mendebaldeko EBko eta Argentinako (eta Txileko 
eta Uruguaiko) emakumeak; izan ere, asko identifikatzen dute beren burua EAErekin (4,34 
eta 4,26 puntu, hurrenez hurren). 

 
66. grafikoa. Zenbateraino identifikatzen duten etorkinek beren burua EAErekin, jatorriaren arabera 
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Z113: Zer neurritan identifikatzen duzu zeure burua EAErekin (Euskal Herriarekin edo Euskadirekin)? 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
10.3 ETORKIZUNEKO PROIEKTUAK 

 

Migrazio-prozesuak zenbaterainoko arrakasta izan duen jakiteko, oso baliagarria da etorkinek 
emigratu aurretik zituzten asmoak zenbateraino bete diren aztertzea. Nola aldatu dira emakume 
etorkinen asmoak hasieratik orain arte? Zer asmo dituzte epe laburrerako (5 urte) eta epe luzerako? 
Halako galderen bidez jakin dezakegu migrazio-proiektua arrakastatsua izan den edo, aitzitik, porrot 
bat izan den. 
 
AEI 2010 inkestan, galdera horiek jasota daude. Bidaiari ekitean, 16 urtetik gorako atzerriko 
etorkinen % 39ren helburua zen "beste etapa bati ekitea beste herrialde batean", % 36,4ren helburu 
nagusia zen "ikastea" edo "dirua eskuratu eta sorterrira itzultzea" eta % 24,6ren helburua zen 
"senide bati lagun egitea", besterik gabe.  
 

67. grafikoa. Etorkinek emigratu aurretik zituzten asmoak, sexuaren arabera 
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Z119: Emigratu aurretik, zer asmo zenituen? 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Gaur egun, etorkin gehiagok dute helburutzat “beste etapa bati ekitea beste herrialde batean” (% 
51,3), eta etorkin gutxiagok du “sorterrira itzultzeko” asmoa (% 24). “Senide bati lagun egitea” 
helburu duten pertsonen kopurua ez da aldatu (% 24,6). 

 
68. grafikoa. Etorkinek gaur egun dituzten asmoak, sexuaren arabera 
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Z120: Eta orain, zer asmo dituzu? 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Oro har, etorkinek EAEn gelditzeko asmoa dute datozen 5 urteetan (hala esan du % 89,6k), eta epe 
luzerako asmoei dagokienez, gehienek hemen gelditzeko asmoa dute; hau da, etorkizunerako bizitza-
proiektua hemen gauzatu nahi dute (% 75,9). 
 
Datuak sexuaren arabera aztertu ditugu, eta zenbait ñabardura egin beharrean gaude: emakumeek 
eta gizonek ez zituzten asmo berak bidaiari ekitean. Gizon baino emakume gehiagok ekin zioten 
migrazio-proiektuari “norbaiti lagun egiteko” (emakumeen % 28,1 eta gizonen % 20,5), eta gizon 
baino emakume gutxiagok, “beste etapa bati ekiteko beste herrialde batean” (emakumeen % 36,4 
eta gizonen % 42,1) edo “dirua lortu eta itzultzeko (ikasteko)” (emakumeen % 35,5 eta gizonen % 
37,4). Hau da, emakumeek eta gizonek hasieran zituzten asmoak ez dira berdinak, ez eta guztiz 
aurkakoak ere. 
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69. grafikoa. EAEn gelditzeko asmoa, sexuaren arabera 
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Z121: Zer egiteko asmoa duzu datozen bost urteetan? 
Z122: Eta bost urte igaro ondoren, zer egiteko asmoa duzu? Zer bizitza-proiektu duzu? 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Emakumeen eta gizonen hasierako asmoak aldatu egin dira: orain beste itxaropen batzuk dituzte. 
Emakume eta gizon gutxiagok dute itzultzeko asmoa, eta gehiagok, hemen gelditzekoa. Dena den, 
emakumeen eta gizonen artean aldeak daude; lehen aipatutako alde berak, hain zuzen. Gizon baino 
emakume gehiagok dute “norbaiti lagun egiteko” asmoa (emakumeen % 27,1 eta gizonen % 21,8), 
eta gizon baino emakume gutxiagok dute “sorterrira itzultzeko” asmoa (emakumeen % 23 eta 
gizonen % 25,1) edo “beste herrialde batean beste etapa bati ekiteko” asmoa (emakumeen % 49,8 
eta gizonen % 53). 
 
Etorkizuneko asmoei dagokienez, nahiz eta emakumeen eta gizonen arteko aldeak handiak ez izan, 
estatistika aldetik esanguratsuak dira. Emakumeek gizonek baino asmo gutxiago dute hemen 
gelditzeko, bai epe laburrera (emakumeen % 88,8 eta gizonen % 90,6), bai epe luzera (emakumeen % 
75 eta gizonen % 77). 
 
AEI 2010 inkestan sakon aztertu ziren datozen 5 urteetan EAEn gelditzeko asmoa duten 16 urtetik 
gorako etorkinen itxaropen batzuk; etxebizitzarekin, lanarekin eta gizarte-harremanekin zerikusia 
duten itxaropenak, hain zuzen ere. 
 
Etxebizitzari dagokionez, etorkin gehienek ez dute etxebizitza bat erosteko asmoa, ez emakumeek, ez 
gizonek. Hala ere, gizon baino emakume gehixeagok dute etxebizitza bat erosteko asmoa. 
Emakumeen % 25,1ak (eta gizonen % 22,5ak) soilik du datozen 5 urteetan etxebizitza bat erosteko 
asmoa. 
 

70. grafikoa. Etxebizitzari buruzko asmoak, sexuaren arabera 
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Z123: Etxebizitzari dagokionez, datozen 5 urteetan EAEn gelditzeko asmoa dutenek zer egiteko asmoa dute: 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Lanari buruzko asmoei edo itxaropenei dagokienez, ez dira oso baikor agertzen: etorkinen % 34,6k ez 
du “hobekuntzarik espero”, eta % 15,3k “lana aurkitzea espero du, edozein lan”. Dena den, % 28,6k 
“lanpostu egonkor bat aurkitzea” espero du, eta % 21,6k "beste lan-hobekuntza batzuk" espero ditu 
(soldata, sektorez aldatzea, prestakuntza handiagoa lortzea...).  

 
71. grafikoa. Lanari buruzko asmoak, sexuaren arabera 
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Z124: Lanari dagokionez, datozen 5 urteetan EAEn gelditzeko asmoa dutenek zer egiteko asmoa dute: 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Eremu horretan, gizonak baino baikorrago ageri dira emakumeak; izan ere, gizon baino emakume 
gehiagok espero dute lan egonkorra aurkitzea eta beste lan-hobekuntza batzuk izatea. 
 
Gizarte-harremanekin lotutako itxaropenei dagokienez, gauzak orain arte bezala jarraitzea espero 
dute etorkinek. % 12,9k soilik espero du bertakoekin harreman gehiago egitea. Emakumeak gizonak 
baino zertxobait baikorrago ageri dira. Dena den, oro har, etorkinek ez dute uste bertakoekin 
harreman gehiago egingo dituztenik, ez eta harreman horiek onura handirik ekarriko dietenik ere. 
 

72. grafikoa. Gizarte-harremanei buruzko asmoak, sexuaren arabera 
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Z125: Gizarte-harremanei dagokionez, zer egiteko asmoa dute datozen 5 urteetan EAEn gelditzeko asmoa dutenek: 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Jatorri ezberdineko emakumeen artean, aipatzeko moduko aldeak daude: 
 

• Nabarmentzekoak dira Paraguaiko, Boliviako, Kolonbiako (eta Ekuadorreko eta Peruko) eta 
Errumaniako (eta Ekialdeko EBko) emakumeak; izan ere, hasieran, beste emakumeek baino 
asmo handiagoa zuten atzerrian dirua irabazi ondoren sorterrira itzultzeko (AEI 2010 
inkestaren arabera, % 73,3k, % 55,7k, % 52,2k eta % 49,1ak, hurrenez hurren). 

 
73. grafikoa. Etorkinek emigratu aurretik zituzten asmoak, jatorriaren arabera 
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Z119: Emigratu aurretik, zer asmo zenituen? 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
 

• Mendebaldeko EBko, Brasileko (eta Venezuelako eta Dominikar Errepublikako), Argentinako 
(eta Txileko eta Uruguaiko) eta Afrikako eta munduko gainerako herrialdeetako emakumeek 
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hasieran beste emakumeek baino asmo handiagoa zuten beste herrialde batean beste bizitza 
bati ekiteko (hala dio % 51ak, % 49,8k, % 47,4k, % 58,6k eta % 53,3k, hurrenez hurren). 

• Magrebeko, Mendebaldeko EBko, Argentinako (eta Txileko eta Uruguaiko) eta 
Latinoamerikako gainerako emakumeek hasieran beste emakumeek baino asmo handiagoa 
zuten senide bati lagun egiteko (hala dio % 47,6k, % 37,7k, % 36,8k eta % 36,6k, hurrenez 
hurren). 

 
EAEn bizi diren emakume atzerritarrek gaur egun dituzten asmoei dagokienez, jatorri ezberdineko 
emakumeek ez dituzte asmo berak:  
 

• Paraguaiko, Kolonbiako (eta Ekuadorreko eta Peruko) eta Boliviako emakumeek gaur egun 
ere dirua irabazi ondoren sorterrira itzultzeko asmoa dute. Dena den, emigratu aurretik 
baino emakume gutxiagok dute gaur egun asmo hori. % 40,0k, % 32,3k eta % 30,8k, hurrenez 
hurren, dirua aurreztu ondoren bere herrialdera itzultzeko asmoari eusten dio. Esan beharra 
dago Boliviako eta Paraguaiko emakumeek denbora gutxiago igaro dutela gurean Kolonbiako 
emakumeek baino, eta, beraz, hasierako asmoen eta gaur egungoen artean ere denbora 
gutxiago igaro dela. 

• Errumaniako (eta Ekialdeko EBko) (% 61,3), Senegaleko (% 59,8), Mendebaldeko EBko (% 
57,5), Boliviako (% 51,2), Brasileko (eta Venezuelako eta Dominikar Errepublikako) (% 49,6), 
Magrebeko (% 48,6), Txinako (% 48,4), Argentinako (eta Txileko eta Uruguaiko) (% 48,2), 
Afrikako gainerako herrialdeetako (% 65,8) eta munduko gainerako herrialdeetako (% 63,5) 
emakumeen gehiengoak bizitza berri bati ekiteko asmoa du beste herrialde batean. 

• Edonola ere, emakume-talde batzuek senide bati lagun egiteko asmoari eusten diote oraindik 
ere: hala dio Argentinako (eta Txileko eta Uruguaiko) emakumeen % 42,3k, Latinoamerikako 
gainerako emakumeen % 36,2k, Magrebeko emakumeen % 35,7, Brasileko (eta Venezuelako 
eta Dominikar Errepublikako) emakumeen % 34,5ak eta Txinako emakumeen % 30,6k. 

 
74. grafikoa. Etorkinek gaur egun dituzten asmoak, jatorriaren arabera 
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Z120: Eta orain, zer asmo dituzu? 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
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Epe laburreko, hots, datozen 5 urteetarako, asmoei dagokienez, emakume gehienek, edonondik 
datozela ere, EAEn gelditzeko asmoa dute. Senegaleko eta Paraguaiko emakumeen artean beste 
herrialdeetako emakumeen artean baino emakume gehiagok dute hemen ez gelditzeko asmoa: 
Senegaleko emakumeen % 73,4k eta Paraguaiko emakumeen % 79,4k soilik du datozen 5 urteetan 
hemen gelditzeko asmoa. 
 
Epe luzera begira, esan dugunez, emakumeen % 75ak EAEn gelditzeko asmoa du. Dena den, jatorri 
ezberdineko emakumeen artean aldeak daude: 
 

• Senegaleko emakumeen % 46,3k soilik du hemen gelditzeko asmoa. Halaber, aipatzeko da 
Paraguaiko emakumeen % 59,9k, Errumaniako (eta Ekialdeko EBko) emakumeen % 62,7k eta 
Boliviako emakumeen % 64,2k soilik duela EAEn gelditzeko asmoa. 
 

75. grafikoa. EAEn gelditzea: datozen 5 urteetarako asmoak eta epe luzerako asmoak, jatorriaren 
arabera  
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Z121: Zer egiteko asmoa duzu datozen bost urteetan? 
Z122: Eta bost urte igaro ondoren, zer egiteko asmoa duzu? Zer bizitza-proiektu duzu? 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Emakume guztiek ez dute etxebizitza erosteko asmoa. Nabarmentzekoa da Kolonbiako (eta 
Ekuadorreko eta Peruko) emakumeen % 35,6k, Boliviako emakumeen % 31,9k eta Paraguaiko 
emakumeen % 30,4k etxebizitza bat erosteko asmoa duela. Aldiz, Senegaleko, Afrikako gainerako 
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herrialdeetako, Latinoamerikako gainerako herrialdeetako eta Txinako emakume gutxik dute 
etxebizitza bat erosteko asmorik (% 9,7k, % 12,1ak, % 12,8k eta % 16,1ak, hurrenez hurren). 
 
 

70. grafikoa. Etxebizitza bat erosteko asmoa, jatorriaren arabera  
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Z123: Etxebizitzari dagokionez, datozen 5 urteetan EAEn gelditzeko asmoa dutenek zer egiteko asmoa dute: 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Lanari dagokionez ere, jatorri ezberdineko emakumeek ez dituzte itxaropen berak: 
 

• Afrikako gainerako herrialdeetako emakumeen % 47,3k, Magrebeko emakumeen % 22,9k, 
Brasileko (eta Venezuelako eta Dominikar Errepublikako) emakumeen % 18,9k eta 
Errumaniako (eta Ekialdeko EBko) emakumeen % 16,6k lan bat aurkitzea espero du: edozein 
motatakoa eta edonon. 

 
77. grafikoa. Lanari buruzko itxaropenak, jatorriaren arabera 
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Z124: Lanari dagokionez, datozen 5 urteetan EAEn gelditzeko asmoa dutenek zer egiteko asmoa dute: 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
• Afrikako gainerako herrialdeetako emakumeen % 41,2k, Latinoamerikako gainerako 

herrialdeetako emakumeen % 40,6k eta Magrebeko emakumeen % 37,5ak beste 
emakumeek baino itxaropen handiagoa du lan egonkor bat aurkitzeko. 

• Senegaleko emakumeen % 45,8k, Kolonbiako (eta Ekuadorreko eta Peruko) emakumeen % 
38,1ak eta Paraguaiko emakumeen % 33,1ak beste emakumeek baino itxaropen handiagoa 
du lan-hobekuntzak izateko; hau da, soldata hobea izateko, jarduera-sektorez aldatzeko edo 
bere prestakuntzarekin bat datorren lana aurkitzeko. 

 
Gizarte-harremanekin lotutako itxaropenei dagokienez, nabarmentzekoak dira Boliviako eta 
Errumaniako (eta Ekialdeko EBko) emakumeak; izan ere, beste emakumeek baino itxaropen askoz 
handiagoa dute bertakoekin harremanak egiteko. Hala dio Boliviako emakumeen % 30,8k eta 
Errumaniako (eta Ekialdeko EBko) emakumeen % 28,9k. 
 
Horren kontrara, Latinoamerikako gainerako herrialdeetako (% 4,3), Argentinako (eta Txileko eta 
Uruguaiko; % 5,8), Kolonbiako (eta Ekuadorreko eta Peruko; % 6,6) eta Mendebaldeko EBko (% 7,2) 
emakumeek itxaropen gutxi dute bertakoekin harremanak egiteko. 
 

78. grafikoa. Gizarte-harremanei buruzko asmoak: bertakoekin harremanak egitea, jatorriaren 
arabera  
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Z125: Gizarte-harremanei dagokionez, zer egiteko asmoa dute hurrengo 5 urteetan EAEn gelditzeko asmoa dutenek: 

Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 
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10.4 Ondorioak 

 

AEI 2010 azterlanaren datuak bat datoz Ikuspegi 2010 inkestako datuekin, eta azpimarratzen dute 
migrazio-prozesuak “normaltasunez” gertatzen ari direla eta, oro har, ez dagoela aparteko “arazorik”. 
Horrek ez du esan nahi, baina, gatazkarik edo arazorik gertatzen ez denik migrazio-prozesuen 
kudeaketaren inguruan, norbanakoaren zein gizartearen ikuspuntutik. Hain zuzen, migrazio-
prozesuak gizarte-fenomeno konplexuak dira; hori dela eta, prozesu horiek gauzatzen eta kudeatzen 
direnean, batzuetan tirabirak eta gatazkak sortzen dira. Ez dugu, haatik, prozesua zertan arazo 
bilakatu; izan ere, ez da arazo bat: datuek hala frogatzen dute.  
 
Etorkin gehienek esan digute ez dutela integratzeko arazorik bertakoekin, beren jatorri bereko 
etorkinekin eta beste etorkinekin (nahiz eta % 40k senideekin soilik izan harremanak) eta ez direla 
diskriminatuta sentitzen. Horretaz gainera, oso integratuta daude, eta askok EAEn bizitzen gelditzeko 
asmoa dute. Nahiz eta aldeak egon gizonen eta emakumeen artean (aldeak ez dira handiak), jatorri 
ezberdineko emakumeen artean alde handiagoak daude gizonen eta emakumeen artean baino.  
 
AEI 2010 azterlanean, edozein lekutako etorkinei egin zitzaien inkesta. Ikuspegi 2010 inkestan, aldiz, 
euskal immigrazioaren eredu diren bost herrialdetako etorkinak aukeratu zituzten. Hori dela eta, 
kapitulu honetan, lehen aipatu ez ditugun jatorri batzuetako etorkinei buruzko datuak ageri dira. 
Edonola ere, etorkin horiek lehen aipatu ditugun etorkinen antzera jokatzen dute. Magrebeko eta 
Senegaleko (oro har, Ipar Afrikako eta Saharaz hegoaldeko) emakumeek eta Txinakoek dituzte arazo 
gehien integratzeko, batez ere senideekin eta talde bereko pertsonekin ibiltzen dira, beste 
emakumeek baino bereizkeria handiagoa pairatzen dute, ez dira beste emakumeak bezain 
integratuta sentitzen eta beste emakumeek baino asmo gutxiago dute EAEn gelditzeko. Dirudienez, 
zenbat eta handiagoak izan hizkuntzen, kulturen, erlijioen, ohituren, tradizioen... hitz batez, mundu-
ikuskeren arteko aldeak, hainbat eta zailtasun gehiago dituzte emakumeek, batez ere komunitatean 
senideen kontrol handia duten emakumeek, integratzeko.  
 
Kontrako muturrean, Mendebaldeko EBko eta Latinoamerikako (batez ere, Argentinako) emakumeak 
oso asebeteta eta integratuta daude bertakoekin zein beste jatorri batzuetako etorkinekin. Haien 
kulturak (hizkuntza, itxura fisikoa, historia, tradizioak, ohiturak, erlijioa...) gurearen antz handiagoa 
du beste kulturek baino. Hori bera ematen du aditzera, hain zuzen ere, Ikuspegi 2010 azterlanak.  
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11.  EAEn BIZI DIREN ATZERRIKO EMAKUME ETORKINEN TIPOLOGIA EZARTZEKO BIDEAN 

José A. Oleaga 
 

Erroldak eta Eusko Jaurlaritzako Ikuspegi 2010 azterlana eta AEI 2010 inkesta aztertu eta datuak 
aztertzeko aldagai anitzeko teknikak erabili ditugu (batez ere, CHAID), eta, datu horien bidez, EAEn 
bizi diren emakume atzerritarren tipologia bat egin dugu. Zehazki, ezaugarri ezberdinak dituzten 9 
tipo edo segmentu egin ditugu. 9 tipo horiek deskribatu aurretik, labur bada ere, tipologia partzial 
batzuk aipatuko ditugu, emakume etorkinak bereizten dituzten aldagaiak nabarmentzeko. Funtsean, 
aldagai horien arabera egin ditugu 9 tipoak. 
 
11.1 EMAKUMEEN USTEZ, ZEIN DA BEREN OSASUN-EGOERA? (Ikuspegi 2010) 

 
Ikuspegi 2010 azterlanaren datu-basea erabili dugu, eta segmentuak sortzeko CHAID aldagai anitzeko 
teknika aplikatu dugu. Hau da mendeko aldagaia: hautemandako osasun-egoera subjektiboa (hiru 
kategoria daude). Aldagai askeak, berriz, hauexek dira: jatorrizko herrialdea, zenbat denbora igaro 
duten EAEn, adina, euskaraz hitz egitea, ikasketa-maila, erlijioa, bikotekidea izatea, seme-alaba 
kopurua, diru-sarrerak eta administrazio-egoera.  
 

79. grafikoa. Segmentazio-zuhaitza: osasunaren hautemate subjektiboa 

 
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Emakumeak bereizteko, aldagai hauek erabili ditugu: jatorria, adina, bikotekidea izatea eta diru-
sarrerak. Hala, 7 segmentu egin ditugu: 
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1) Kolonbiako, Saharaz hegoaldeko Afrikako eta Marokoko emakumeak: 18 urtetik 37 urtera 
arteko adina; bikotekiderik ez: talde honek du osasun-egoera subjektibo onena; % 60,8k dio 
oso osasun ona duela. 

2) Kolonbiako, Saharaz hegoaldeko Afrikako eta Marokoko emakumeak: 18 urtetik 37 urtera 
arteko adina; bikotekidea bai; 601 eta 1.800 euro arteko hileko diru-sarrerak: talde honek ere 
oso osasun-egoera subjektibo ona du; % 51,6k dio oso osasun ona duela. 

3) Errumaniako emakumeak: oso osasun-egoera ona dutela diote; % 46,6k dio oso osasun ona 
duela. 

4) Kolonbiako, Saharaz hegoaldeko Afrikako eta Marokoko emakumeak: 18 urtetik 37 urtera 
arteko adina; bikotekidea bai; gehienez 600 euroko diru-sarrerak hileko: talde onek ere oso 
osasun-egoera subjektibo ona du; % 43,8k dio oso osasun ona duela. 

5) Kolonbiako, Saharaz hegoaldeko Afrikako eta Marokoko emakumeak: 18 urtetik 37 urtera 
arteko adina; bikotekidea bai; 1.800 eurotik gorako diru-sarrerak hileko: osasun-egoera 
subjektibo ona dute; % 76,9k dio osasun ona duela. 

6) Kolonbiako, Saharaz hegoaldeko Afrikako eta Marokoko emakumeak: 37 urtetik gorakoak: 
osasun-egoera subjektibo ona dute; % 44k hala dio. Dena den, % 23,1ak dio osasun-egoera 
kaskarra duela. 

7) Boliviako emakumeak: osasun-egoera subjektibo txarrena dute; nahiz eta % 44k osasun ona 
duela esan, % 27,6k dio osasun txarra duela. 
 

11.2 ASEBETETA AL DAUDE GAUR EGUN DUTEN BIZITZAREKIN? (Ikuspegi 2010) 

 
Ikuspegi 2010 azterlanaren datu-base bera erabili dugu, eta segmentuak sortzeko CHAID aldagai 
anitzeko teknika beste aldagai batzuei aplikatu diegu. Hau da mendeko aldagaia: emakumeek gaur 
egun bizitzarekin duten asebetetasun-maila (1etik 10era arteko eskala). Aldagai askeak, berriz, 
hauexek dira: jatorrizko herrialdea, zenbat denbora igaro duten EAEn, adina, euskaraz hitz egitea, 
ikasketa-maila, erlijioa, bikotekidea izatea, seme-alaba kopurua, diru-sarrerak eta administrazio-
egoera.  
 

80. grafikoa. Segmentazio-zuhaitza: gaur egungo bizitzarekin duten asebetetasun-maila  

  
Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 
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Emakumeak bereizteko, aldagai hauek erabili ditugu: jatorria, adina, hileko diru-sarrerak, seme-
alabak izatea eta administrazio-egoera. Hala, 9 segmentu egin ditugu: 

1) Kolonbiako emakumeak: 18 urtetik 37 urtera arteko adina; 601 eurotik 3.000 eurora arteko 
hileko diru-sarrerak: emakume horiek daude asebeteen bizitzarekin; 7,79 puntu dituzte. 

2) Saharaz hegoaldeko Afrikako, Marokoko eta Errumaniako emakumeak: 601 eurotik 3.000 
eurora arteko hileko diru-sarrerak; ez dute seme-alabarik; emakume horiek ere oso 
asebeteta daude; 7,25 puntu inguru dituzte. 

3) Kolonbiako emakumeak: 37 urtetik gorakoak: emakume horiek ere oso asebeteta daude; 
6,28 puntu dituzte. 

4) Boliviako emakumeak: emakume horiek ere oso asebeteta daude; 6,83 puntu dituzte. 
5) Saharaz hegoaldeko Afrikako, Marokoko eta Errumaniako emakumeak: 601 eurotik 3.000 

eurora arteko hileko diru-sarrerak; seme-alaba 1 edo 2; batez bestekoaren, hots, 6,68 
punturen gainetik dagoen azken segmentua da. 

6) Kolonbiako emakumeak: 18 urtetik 37 urtera arteko adina; gehienez 600 euroko diru-
sarrerak hileko: emakume horien asebetetasun-maila batez bestekoa baino pixka bat 
baxuagoa da; 6,60 puntu dituzte. 

7) Saharaz hegoaldeko Afrikako, Marokoko eta Errumaniako emakumeak: 601 eurotik 3.000 
eurora arteko hileko diru-sarrerak; 3 seme-alaba edo gehiago; emakume horien 
asebetetasun-maila batez bestekoa baino baxuagoa da, argi eta garbi; 6,040 puntu dituzte. 

8) Saharaz hegoaldeko Afrikako, Marokoko eta Errumaniako emakumeak: gehienez 600 euroko 
diru-sarrerak hileko; egoitza-baimena bai; aurreko taldearen antzeko puntuazioa dute: 5,92 
puntu; hau da, hala-moduzko asebetetasuna. 

9) Saharaz hegoaldeko Afrikako, Marokoko eta Errumaniako emakumeak: gehienez 600 euroko 
diru-sarrerak hileko; egoitza-baimenik ez; beste emakumeek ez bezala, emakume hauek argi 
eta garbi adierazi dute ez daudela asebeteta gaur egungo egoerarekin: 4,80 puntu dituzte. 

 
11.3 NOLA HAUTEMATEN DUTE BEREIZKERIA? (Ikuspegi 2010) 

 
Ikuspegi 2010 azterlanaren datu-base bera erabili dugu, eta segmentuak sortzeko CHAID aldagai 
anitzeko teknika beste aldagai batzuei aplikatu diegu. Hau da mendeko aldagaia: emakumeek azken 
urtean hautemandako bereizkeria-egoerak (bi kategoria). Aldagai askeak, berriz, hauexek dira: 
jatorrizko herrialdea, zenbat denbora igaro duten EAEn, adina, euskaraz hitz egitea, ikasketa-maila, 
erlijioa, bikotekidea izatea, seme-alaba kopurua, diru-sarrerak, zer probintziatan bizi diren eta 
administrazio-egoera.  
 

81. grafikoa. Segmentazio-zuhaitza: bereizkeria-egoerak 
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Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
Emakumeak bereizteko, bi aldagai hauek soilik erabili ditugu: hileko diru-sarrerak eta zer 
probintziatan bizi diren. Hala, 3 segmentu egin ditugu: 

1) Hileko 1.800 eta 3.000 euroko diru-sarrerak dituzten emakumeak, Gipuzkoan bizi direnak: 
beste emakumeek baino bereizkeria-egoera gutxiago pairatu dituzte azken urtean; izan ere, 
% 8k soilik dio halako egoeraren bat pairatu duela. Segmentu txikiena da: emakumeen % 4,5 
soilik sartzen da bertan. 

2) Hileko gehienez 1.800 euroko diru-sarrerak eta 3.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten 
emakumeak: emakume horiek ere, beste emakumeek baino bereizkeria-egoera gutxiago 
pairatu dituzte azken urtean; % 16,3k soilik dio halako egoeraren bat pairatu duela. 
Segmentu handiena da (emakumeen % 78,7). 

3) Hileko 1.800 eta 3.000 euroko diru-sarrerak dituzten emakumeak, Araban eta Bizkaian bizi 
direnak: beste emakumeek baino bereizkeria-egoera gehiago pairatu dituzte azken urtean; % 
40,9k dio halako egoeraren bat pairatu duela. Segmentu hau aurrekoa baino txikiagoa da; 
izan ere, emakume etorkinen % 16,8 soilik sartzen da bertan. 

 
11.4 EUSKALDUN SENTITZEN AL DIRA? (Ikuspegi 2010) 

 
Ikuspegi 2010 azterlanaren datu-base bera erabili dugu, eta segmentuak sortzeko CHAID aldagai 
anitzeko teknika beste aldagai batzuei aplikatu diegu. Hau da mendeko aldagaia: zenbateraino 
sentitzen diren euskaldun (1etik 5era arteko eskala). Aldagai askeak, berriz, hauexek dira: jatorrizko 
herrialdea, zenbat denbora igaro duten EAEn, adina, euskaraz hitz egitea, ikasketa-maila, erlijioa, 
bikotekidea izatea, seme-alaba kopurua, diru-sarrerak, zer probintziatan bizi diren eta administrazio-
egoera.  
 
Emakumeak bereizteko, aldagai hauek erabili ditugu: zenbat denbora igaro duten EAEn, zer 
probintziatan bizi diren, ikasketa-maila, adina eta jatorrizko herrialdea. Hala, 10 segmentu egin 
ditugu. Lehenik eta behin, beren burua euskaldun izatearekin gehien identifikatzen duten 
emakumeak jarri ditugu, eta amaieran, gutxien identifikatzen dutenak: 

1) EAEn 7 urte edo gehiago igaro dituzten emakumeak; gutxienez lehen mailako ikasketak 
dituzte; 2,78 puntu dituzte.  

2) EAEn 4-6 urte igaro dituzten emakumeak; Bizkaian bizi dira; lehen mailako ikasketak edo 
bigarren mailako ikasketak dituzte; 27 urtetik gorakoak dira; 2,71 puntu dituzte. 

3) EAEn gehienez 6 urte igaro dituzten emakumeak; Araban bizi dira; 2,62 puntu dituzte. 
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4) EAEn 4-6 igaro dituzten emakumeak; Bizkaian eta Gipuzkoak bizi dira; ez dute ikasketarik, 
edo erdi- edo goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituzte; Kolonbiakoak, Saharaz hegoaldeko 
Afrikakoak eta Marokokoak dira; 2,41 puntu dituzte. 

5) EAEn 7 urte edo gehiago igaro dituzten emakumeak; lehen mailako ikasketak egin dituzte; 38 
eta 56 urte bitarteko adina dute: haien puntuazioa batez besteko puntuazioa baino 
zertxobait baxuagoa da; 2,33 puntu dituzte.  

6) EAEn 4-6 urte igaro dituzten emakumeak; Bizkaian eta Gipuzkoan bizi dira; lehen mailako 
ikasketak edo bigarren mailako ikasketak dituzte; 28 urtetik beherakoak dira; 2,00 puntu 
dituzte. 

7) EAEn 4-6 urte igaro dituzten emakumeak; Gipuzkoan bizi dira; lehen mailako ikasketak edo 
bigarren mailako ikasketak dituzte; 27 urtetik gorakoak dira; 1,92 puntu dituzte. 

8) EAEn 4 urte baino gutxiago igaro dituzten emakumeak; Bizkaian eta Gipuzkoan bizi dira; 1,85 
puntu dituzte. 

9) EAEn 4-6 igaro dituzten emakumeak: Bizkaian eta Gipuzkoak bizi dira; ez dute ikasketarik, 
edo erdi- edo goi-mailako unibertsitate-ikasketak dituzte; Boliviakoak edo Errumaniakoak 
dira; 1,42 puntu dituzte. 

10) EAEn 7 urte edo gehiago igaro dituzten emakumeak; ez dituzte lehen mailako ikasketak 
burutu; 38 urtetik beherakoak dira; 1,27 puntu dituzte. Gainerako emakumeek gutxiago 
identifikatzen dute beren burua euskaldun izatearekin. 

 
 
 

82. grafikoa. Segmentazio-zuhaitza: identitate-sentimendua 
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Iturria: Ikuspegi 2010 eta egileek egina 

 
11.5 BEREIZKERIA-MAILA (AEI 2010) 

 
AEI 2010 Eusko Jaurlaritzako Gizarte Gaietako Sailak egindako estatistika-lanaren datu-basea erabili 
dugu, eta segmentuak sortzeko CHAID aldagai anitzeko teknika beste aldagai batzuei aplikatu diegu. 
Hau da mendeko aldagaia: azken urtean hautemandako bereizkeria (hiru kategoria). Aldagai askeak, 
berriz, hauexek dira: jatorrizko herrialdea, adina, legezko egoera zibila, ikasketa-maila, etxean hitz 
egiten duten hizkuntza, pobrezia-maila, jarduera-sektorea, lanbidea, lan-egoera, errolda, 
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administrazio-egoera, zer probintziatan bizi diren, kategoria profesionala eta zenbat denbora igaro 
duten EAEn.  
 

83. grafikoa. Segmentazio-zuhaitza: bereizkeria-egoerak 

 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Emakumeak bereizteko, aldagai hauek erabili ditugu: zenbat denbora igaro duten EAEn, jatorria, 
administrazio-egoera, zer probintziatan bizi diren eta adina. Hala, 8 segmentu egin ditugu, eta 
bereizkeria gehien pairatu duten emakumeen segmentuetatik gutxien pairatu duten emakumeen 
segmentuetara ordenatu ditugu: 

1) EAEn 4-5 urte edo 10 urte edo gehiago igaro dituzten emakumeak; Magrebetik, Kolonbiatik 
(eta Ekuadorretik eta Perutik), Paraguaitik, Argentinatik (eta Txiletik eta Uruguaitik), 
Errumaniatik (eta Ekialdeko EBtik) eta Latinoamerikako gainerako herrialdeetatik 
etorritakoak; 16 urtetik 24 urtera bitarteko adina dute: beste emakumeek baino bereizkeria-
egoera gehiago pairatu dituzte: % 20k dio bereizkeria-egoera larriren bat pairatu duela, eta % 
17,1k, hain larria ez den bereizkeria-egoeraren bat pairatu duela. 

2) EAEn 4-5 urte edo 10 urte edo gehiago igaro dituzten emakumeak; Brasildik (eta 
Venezuelatik eta Dominikar Errepublikatik), Senegaletik, Boliviatik eta Afrikako gainerako 
herrialdeetatik etorritakoak; emakume horiek ere bereizkeria-egoera asko pairatu dituzte: % 
11,2k dio bereizkeria-egoera larriren bat pairatu duela, eta % 21,1ak, hain larria ez den 
bereizkeria-egoeraren bat pairatu duela. 

3) EAEn 6-9 urte igaro dituzten emakumeak: emakume horiek ere bereizkeria-egoera asko 
pairatu dituzte: % 10,1ak dio bereizkeria-egoera larriren bat pairatu duela, eta % 15,7k, hain 
larria ez den bereizkeria-egoeraren bat pairatu duela. 

4) EAEn 4-5 urte edo 10 urte edo gehiago igaro dituzten emakumeak; Magrebetik, Kolonbiatik 
(eta Ekuadorretik eta Perutik), Paraguaitik, Argentinatik (eta Venezuelatik eta Dominikar 
Errepublikatik), Errumaniatik (eta Ekialdeko EBtik) eta Latinoamerikako gainerako 
herrialdeetatik etorritakoak; 24 urtetik gorakoak: emakume horietako askok bereizkeria-
egoerak pairatu dituzte: % 6,8k dio bereizkeria-egoera larriren bat pairatu duela, eta % 8,9k, 
hain larria ez den bereizkeria-egoeraren bat pairatu duela. 
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5) EAEn gehienez 3 urte igaro dituzten emakumeak; egoitza- eta lan-baimena dute: emakume 
horietako askok ere bereizkeria-egoerak pairatu dituzte: nahiz eta bakar batek ere ez esan 
bereizkeria-egoera larriren bat pairatu duela, % 14,2k dio hain larria ez den bereizkeria-
egoeraren bat pairatu duela. 

6) EAEn 4-5 urte edo 10 urte edo gehiago igaro dituzten emakumeak; Mendebaldeko EBko 
herrialdeetatik, Txinatik eta munduko gainerako herrialdeetatik etorritakoak; Gipuzkoan bizi 
dira: bakar batek ere ez du esan bereizkeria-egoera larriren bat pairatu duela; dena den, % 
10,3k dio hain larria ez den bereizkeria-egoeraren bat pairatu duela. 

7) EAEn gehienez 3 urte igaro dituzten emakumeak; egoitza-baimena soilik dute edo legez 
kanpoko egoeran daude: gutxik esan dute bereizkeria-egoera larriren bat pairatu dutela (% 
3,7); halaber, gutxik esan dute hain larria ez den bereizkeria-egoeraren bat pairatu dutela (% 
2,4). 

8) EAEn 4-5 urte edo 10 urte edo gehiago igaro dituzten emakumeak; Mendebaldeko EBko 
herrialdeetatik, Txinatik eta munduko gainerako herrialdeetatik etorritakoak; Araban eta 
Bizkaian bizi dira: beste emakumeek baino bereizkeria-egoera gutxiago pairatu dituzte: % 
1,2k soilik esan du bereizkeria-egoera larriren bat pairatu duela, eta bakar batek ere ez du 
esan hain larria ez den bereizkeria-egoeraren bat pairatu duela.  

 
11.6 BALIOESTEN AL DITUZTE BERTAKO BIZTANLEAK? (AEI 2010)  

 
AEI 2010 Eusko Jaurlaritzako Gizarte Gaietako Sailak egindako estatistika-lanaren datu-basea berriro 
erabili dugu, eta segmentuak sortzeko CHAID aldagai anitzeko teknika beste aldagai batzuei aplikatu 
diegu. Hau da mendeko aldagaia: zenbateraino balioesten dituzten bertako biztanleak (1etik eta 5era 
arteko eskala). Aldagai askeak, berriz, hauexek dira: jatorrizko herrialdea, adina, legezko egoera 
zibila, ikasketa-maila, etxean hitz egiten duten hizkuntza, pobrezia-maila, jarduera-sektorea, 
lanbidea, lan-egoera, errolda, administrazio-egoera, kategoria profesionala eta zenbat denbora igaro 
duten EAEn.  
 

84. grafikoa. Segmentazio-zuhaitza: bertako biztanleak balioestea 



145 

 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Emakumeak bereizteko, hiru aldagai hauek erabili ditugu: jatorria, zenbat denbora igaro duten EAEn 
eta adina. Hala bost segmentu egin ditugu, eta bertako biztanleak gehien balioesten dituzten 
emakumeen segmentuetatik gutxien balioesten dituzten emakumeen segmentuetara ordenatu 
ditugu, nahiz eta berez segmentuen artean alde handirik ez egon: 

1) Mendebaldeko EBko herrialdeetatik, Brasildik (eta Venezuelatik eta Dominikar 
Errepublikatik), Argentinatik (eta Txiletik eta Uruguaitik), Boliviatik, Paraguaitik eta Afrikako, 
Latinoamerikako eta munduko gainerako herrialdeetatik etorritako emakumeak; EAEn 10 
urte edo gehiago igaro dituzte; 16 urtetik 24 urtera bitarteko edo 44 urtetik gorako adina 
dute: emakume horiek balioesten dituzte gehien euskal biztanleak (4,35 puntu). 

2) Mendebaldeko EBko herrialdeetatik, Brasildik (eta Venezuelatik eta Dominikar 
Errepublikatik), Argentinatik (eta Txiletik eta Uruguaitik), Boliviatik, Paraguaitik eta Afrikako, 
Latinoamerikako eta munduko gainerako herrialdeetatik etorritako emakumeak; EAEn 10 
urte edo gehiago igaro dituzte; 25 urtetik 44 urtera bitarteko adina dute: emakume horiek 
ere euskal biztanleak balioesten dituzte; haien puntuazioa (4,35 puntu) batez besteko 
puntuazioaren gainetik dago. 

3) Mendebaldeko EBko herrialdeetatik, Brasildik (eta Venezuelatik eta Dominikar 
Errepublikatik), Argentinatik (eta Txiletik eta Uruguaitik), Boliviatik, Paraguaitik eta Afrikako, 
Latinoamerikako eta munduko gainerako herrialdeetatik etorritako emakumeak; EAEn 10 
urte igaro dituzte: emakume horiek ere euskal biztanleak balioesten dituzte; haien 
puntuazioa (4,07 puntu) batez besteko puntuazioa baino pixka bat altuagoa da. 

4) Kolonbiatik (eta Ekuadorretik eta Perutik), Errumaniatik (eta Ekialdeko EBko herrialdeetatik) 
eta Txinatik etorritako emakumeak: euskal biztanleak balioestean, 3,97 puntu eman dituzte. 

5) Magrebeko eta Afrikako emakumeak: beste emakumeek baino gutxiago balioesten dituzte 
euskal biztanleak; dena den, haien puntuazioa ez da oso baxua (3,80 puntu). 

 
11.7 ZENBAT IDENTIFIKATZEN DUTE BEREN BURUA EAErekin? (AEI 2010) 
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AEI 2010 Eusko Jaurlaritzako Gizarte Gaietako Sailak egindako estatistika-lanaren datu-basea berriro 
erabili dugu, eta segmentuak sortzeko CHAID aldagai anitzeko teknika beste aldagai batzuei aplikatu 
diegu. Hau da mendeko aldagaia: zenbat identifikatzen duten beren burua EAErekin (1etik eta 6ra 
arteko eskala). Aldagai askeak, berriz, hauexek dira: jatorrizko herrialdea, adina, legezko egoera 
zibila, ikasketa-maila, etxean hitz egiten duten hizkuntza, seme-alaba kopurua, zer probintziatan bizi 
diren, pobrezia-maila, jarduera-sektorea, lanbidea, lan-egoera, errolda, administrazio-egoera, 
kategoria profesionala eta zenbat denbora igaro duten EAEn.  
 
Emakumeak bereizteko, lau aldagai hauek erabili ditugu: zenbat denbora igaro duten EAEn, zein den 
etxean hitz egiten duten hizkuntza nagusia, zer probintziatan bizi diren eta nondik datozen. Hala, 10 
segmentu egin ditugu, eta beren burua EAErekin gehien identifikatzen duten emakumeen 
segmentuetatik gutxien identifikatzen duten emakumeen segmentuetara ordenatu ditugu: 

1) EAEn 10 urte edo gehiago igaro dituzten emakumeak; etxean gaztelaniaz, euskaraz edo 
ingelesez hitz egiten dute; Gipuzkoan bizi dira: gehien identifikatzen dute beren burua 
EAErekin; 4,80 puntu dituzte; hau da, “oso” identifikatuta sentitzen dira. 

2) EAEn 10 urte edo gehiago igaro dituzten emakumeak; etxean gaztelaniaz, euskaraz edo 
ingelesez hitz egiten dute; Araban eta Bizkaian bizi dira: emakume horiek ere asko 
identifikatzen dute beren burua EAErekin; 4,48 puntu dituzte; hau da, “oso” identifikatuta 
eta “nahiko” identifikatuta parametroen artean daude. 

3) EAEn 4-9 urte igaro dituzten emakumeak; Bizkaian bizi dira; besteak beste, Brasildik (eta 
Venezuelatik eta Dominikar Errepublikatik), Argentinatik (eta Txiletik eta Uruguaitik) eta 
Errumaniatik (eta Ekialdeko EBko herrialdeetatik) etorriak dira: emakume horiek ere asko 
identifikatzen dute beren burua EAErekin; 4,47 puntu dituzte; hau da,“oso” identifikatuta eta 
“nahiko” identifikatuta parametroen artean daude. 

4) EAEn 4-9 urte igaro dituzten emakumeak; Bizkaian bizi dira; besteak beste, Paraguaitik, 
Latinoamerikako gainerako herrialdeetatik, Senegaletik eta Afrikako gainerako 
herrialdeetatik etorriak dira: emakume horiek ere asko identifikatzen dute beren burua 
EAErekin; 4,20 puntu dituzte; hau da, “nahiko” identifikatzen dute beren burua EAErekin. 

5) EAEn 4-9 urte igaro dituzten emakumeak; Bizkaian bizi dira; besteak beste, Mendebaldeko 
EBko herrialdeetatik, Kolonbiatik (eta Ekuadorretik eta Perutik), Boliviatik, Magrebetik, 
Txinatik eta munduko gainerako herrialdeetatik etorriak dira: emakume horiek ere EAErekin 
identifikatzen dute beren burua; dena den, haien puntuazioa (3,96 puntu) batez besteko 
puntuazioaren azpitik dago; hau da, “nahiko” identifikatuta sentitzen dira. 

6) EAEn 4-9 urte igaro dituzten emakumeak; Araban eta Gipuzkoan bizi dira: Mendebaldeko 
EBko herrialdeetatik, Brasildik (eta Venezuelatik eta Dominikar Errepublikatik), Kolonbiatik 
(eta Ekuadorretik eta Perutik), Boliviatik, Latinoamerikako gainerako herrialdeetatik, 
Argentinatik (eta Txiletik eta Uruguaitik), Errumaniatik (eta Ekialdeko EBko herrialdeetatik), 
Paraguaitik, Senegaletik eta munduko gainerako herrialdeetatik etorriak dira: emakume 
horiek ere EAErekin identifikatzen dute beren burua; dena den, haien puntuazioa (3,94 
puntu) batez besteko puntuazioaren azpitik dago; hau da, “nahiko” identifikatuta sentitzen 
dira. 

7) EAEn 10 urte edo gehiago igaro dituzten emakumeak; etxean frantsesez, arabieraz edo beste 
hizkuntzaren batean hitz egiten dute: emakume horiek “nahiko” identifikatzen dute beren 
burua EAErekin; 3,80 puntu dituzte. 

8) EAEn 2-3 urte igaro dituzten emakumeak: emakume horiek “nahiko” edo “gutxi” 
identifikatzen dute beren burua EAErekin; 3,74 puntu dituzte. 

9) EAEn 2 urte baino gutxiago igaro dituzten emakumeak: emakume horiek “gutxi” 
identifikatzen dute beren burua EAErekin; 3,37 puntu dituzte. 

10) EAEn 4-9 urte igaro dituzten emakumeak; Araban eta Gipuzkoan bizi dira; besteak beste, 
Boliviatik, Txinatik, Magrebetik eta Afrikako gainerako herrialdeetatik etorriak dira: emakume 
horiek “gutxi” identifikatzen dute beren burua EAErekin; 3,34 puntu dituzte. 

 
85. grafikoa. Segmentazio-zuhaitza: EAErekin identifikatzea 
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Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
11.8 ETORKINEN USTEZ, ZENBATERAINO DAUDE INTEGRATU EUSKAL GIZARTEAN? (AEI 2010) 

 
Azkenik, AEI 2010 Eusko Jaurlaritzako Gizarte Gaietako Sailak egindako estatistika-lanaren datu-basea 
berriro erabili dugu, eta segmentuak sortzeko CHAID aldagai anitzeko teknika beste aldagai batzuei 
aplikatu diegu. Hau da mendeko aldagaia: etorkinek euskal gizartean duten integrazio-maila 
subjektiboa (1etik 5era arteko eskala). Aldagai askeak, berriz, hauexek dira: jatorrizko herrialdea, 
adina, legezko egoera zibila, etxean hitz egiten duten hizkuntza, seme-alaba kopurua, zer 
probintziatan bizi diren, pobrezia-maila, jarduera-sektorea, lanbidea, lan-egoera, errolda, 
administrazio-egoera, kategoria profesionala eta zenbat denbora igaro duten EAEn.  
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86. grafikoa. Segmentazio-zuhaitza: euskal gizartean duten integrazio-maila 

 
Iturria: AEI 2010 eta egileek egina 

 
Emakumeak bereizteko, hiru aldagai hauek erabili ditugu: zenbat denbora igaro duten EAEn, zein den 
etxean erabiltzen duten hizkuntza nagusia eta nondik datozen. Hala, 8 segmentu egin ditugu, eta 
EAEn integratuen sentitzen diren emakumeen segmentuetatik gutxien sentitzen diren emakumeen 
segmentuetara ordenatu ditugu: 

1) EAEn 10 urte edo gehiago igaro dituzten emakumeak; etxean gaztelaniaz, euskaraz edo 
ingelesez hitz egiten dute: emakume horiek beste emakume guztiak baino integratuago 
sentitzen dira EAEn; 4,41 puntu dituzte; hau da, “nahiko” integratuta eta “oso" integratuta 
parametroen artean daude. 

2) EAEn 6-9 urte igaro dituzten emakumeak; besteak beste, Mendebaldeko EBko 
herrialdeetatik, Brasildik (eta Venezuelatik eta Dominikar Errepublikatik), Argentinatik (eta 
Txiletik eta Uruguaitik), Latinoamerikako gainerako herrialdeetatik, Errumaniatik (eta 
Ekialdeko EBko herrialdeetatik), Senegaletik eta Afrikako gainerako herrialdeetatik 
etorritakoak: emakume horien integrazio-maila subjektiboa handia da; 4,24 puntu dituzte; 
hau da, “nahiko” integratuta sentitzen dira. 

3) EAEn 4-5 urte igaro dituzten emakumeak; besteak beste, Brasildik (eta Venezuelatik eta 
Dominikar Errepublikatik), Argentinatik (eta Txiletik eta Uruguaitik), Kolonbiatik (eta 
Ekuadorretik eta Perutik), Boliviatik, Paraguaitik, Errumaniatik (eta Ekialdeko EBko 
herrialdeetatik) eta Senegaletik etorritakoak: emakume horien integrazio-maila subjektiboa 
ere handia da; 3,97 puntu dituzte; hau da, “nahiko” integratuta sentitzen dira. Hori da 
emakume etorkinen batez bestekoaren gainetik dagoen azken segmentua. 

4) EAEn 10 urte edo gehiago igaro dituzten emakumeak; etxean frantsesez, arabieraz edo beste 
hizkuntzaren batean hitz egiten dute: emakume horien integrazio-maila ere handia den 
arren, haien puntuazioa (3,84 puntu) batez bestekoaren azpitik dago. Edonola ere, EAEn 
“nahiko” integratuta daudela esan dezakegu. 

5) EAEn 6-9 urte igaro dituzten emakumeak; besteak beste, Kolonbiatik (eta Ekuadorretik eta 
Perutik), Boliviatik, Paraguaitik, Magrebetik, Txinatik eta munduko gainerako herrialdeetatik 
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etorritakoak: emakume horien integrazio-maila subjektiboa aurreko segmentuaren antzekoa 
da; 3,81 puntu dituzte; beraz, “nahiko” integratuta sentitzen direla esan dezakegu. 

6) EAEn 2-3 urte igaro dituzten emakumeak: emakume horiek EAEn “nahiko” integratuta eta 
“gutxi” integratuta parametroen artean daude; 3,68 puntu dituzte. 

7) EAEn 4-5 urte igaro dituzten emakumeak; besteak beste, Mendebaldeko EBko 
herrialdeetatik, Magrebetik, Txinatik eta Latinoamerikako eta munduko gainerako 
herrialdeetatik etorritakoak: emakume horiek EAEn “nahiko” integratuta eta “gutxi” 
integratuta parametroen artean daude; 3,47 puntu dituzte. 

8) EAEn 2 urte baino gutxiago igaro dituzten emakumeak: EAEn gutxien integratuta sentitzen 
diren emakumeak dira; 3,25 puntu dituzte; hau da, “gutxi” integratuta sentitzen dira. 

 
11.9 EAEn BIZI DIREN ATZERRIKO EMAKUME ETORKINAK: PROPOSATUTAKO TIPOLOGIA 

 
Aurreko ataletan eskuratutako informazioaren analisian (Ikuspegi 2010 eta AEI 2010 azterlanak eta 
eratorritako aldagai anitzen eta aldagai diskriminatzaileen analisia) eta ikerketa-taldearen bilera 
monografikoetan oinarrituta, EAEn bizi diren atzerriko emakume etorkinen tipologiaren proposamen 
operatibo bat egin dugu. 
 
Funtsean, aurreko analisietan emakume taldeak bereizteko baliagarriak izan diren aldagaietan dago 
oinarrituta proposamen hau, bai eta EAEko immigrazioaren inguruan lehendik dugun esperientzian 
eta ezagutzan ere.  
 
Atzerriko emakume etorkinen profilak sortzeko, aldagai hauek izan ditugu kontuan: jatorria, adina, 
EAEn bikoterik duten edo ez, seme-alabak izatea, etxean edo familia-unitatean dituzten hileko diru-
sarrerak, administrazio-egoera, zer probintziatan bizi diren, zenbat denbora igaro duten EAEn etorri 
zirenetik eta senideekin edo etxean erabiltzen duten hizkuntza nagusia. 
 
Hona hemen proposatutako profilak: 
 

1) Europako, Argentinako eta Txileko emakumeak; bikotekidea dute, edo ez; seme-alabak 
dituzte, edo ez; EAEn urte asko edo gutxi daramatzate; administrazio-egoera arautua eta lana 
dute, eta ez dute zailtasunik hizkuntzarekin.  
 

2) Latinoamerikako emakumeak, Kolonbiakoak, Perukoak eta beste hainbat herrialdetakoak; 
EAEn urte asko daramatzate; bikotekidea dute, edo ez; seme-alabak dituzte, edo ez; beren 
gizarte-sarea ez ezik, beste gizarte-sare batzuk ere badituzte; oso asebeteta daude beren 
egoera pertsonalarekin; etxean eta beste norbaiten etxean lan egiten dute, eta pertsona 
adinduak eta haurrak zaintzen dituzte; ez dute zailtasunik hizkuntzarekin. 
 

3) Afrikako emakume beltzak, Saharaz hegoaldekoak; EAEn urte asko edo gutxi daramatzate; 
zailtasunak dituzte gaztelaniaz eta euskaraz hitz egiteko; ez dute bikotekiderik, ez eta seme-
alabarik; ikasketa-maila ertaina eta ertain baxua dute; musulmanak dira; eta administrazio-
egoera arautua dute.  

 
4) Legez kanpoko administrazio-egoeran dauden emakumeak, Saharaz hegoaldekoak, Ipar 

Afrikakoak edo Magrebekoak, Errumaniakoak eta beste zenbait herrialdetakoak; bikotekidea 
dute, edo ez; seme-alabak dituzte, edo ez; denbora gutxi daramate EAEn; gizarte-laguntzak, 
diru-sarrerak bermatzeko errenta eta antzekoak jasotzen dituzte. 

 
5) Magrebeko emakume gazteak (Ipar Afrikakoak, Marokokoak, Aljeriakoak...), musulmanak; 

bikotekide egonkorra dute; seme-alabak dituzte, edo ez; gizarte-sare txikia dute; gizarte-
harreman eta pertsonen arteko harreman gutxi dituzte; eta zailtasunak dituzte 
hizkuntzarekin. 
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6) Errumaniako emakumeak, funtsean ijito-etniakoak; beren gizarte-sare sendoa da; gizarte-

harreman eta pertsonen arteko harreman gutxi dituzte beste taldeetako pertsonekin; ez 
daude asebeteta beren egoera pertsonalarekin; bikotekidea dute, edo ez; seme-alabak 
dituzte, edo ez; eta ikasketa-maila ertaina eta ertain baxua dute. 

 
7) Asiako emakumeak, Txinakoak; lana dute; beren gizarte-sarea oso sendoa da; gizarte-

harreman eta pertsonen arteko harreman gutxi dituzte, eta halaber, harreman gutxi dituzte 
beste taldeetako pertsonekin; ez dakizkite EAEko hizkuntzak; bikotekidea dute; seme-alabak 
dituzte, edo ez; oso gutxi integratuta daude gizarte hartzailean; eta hartu-eman gutxi dituzte 
gizarte hartzailearekin. 

 
8) Latinoamerikako emakumeak, Boliviakoak, Paraguaikoak eta beste zenbait herrialdetakoak; 

denbora gutxi daramate EAEn; haien administrazio-egoera arautua edo arautu gabea da; ez 
dute bikotekiderik, ez eta seme-alabarik ere; etxean egiten dute lan eta pertsona adinduak 
eta haurrak zaintzen dituzte; ez dute gizarte-sare propiorik; eta harreman gutxi dituzte beste 
pertsona batzuekin eta beste talde batzuekin. 

 
9) Tratu txarren, indarkeria matxistaren, sexu-esplotazioaren, lan-esplotazioaren eta halakoen 

biktima izan diren atzerriko emakume etorkinak.  
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12.  Ondorioak 

 
Gainbegiratu orokor horren ostean, ondorioak ateratzeko oinarri sendo samarra dugu; izan ere, gaur 
egun, oso biztanle atzerritar gutxi daude legez kanpoko egoeran. Halaber, hutsala da gerora 
sortutako legez kanpoko egoeran dauden etorkinen kopurua (% 1 baino gutxiago). EINek urtarrilaren 
erdialdean jakinarazi zuenez, kanpoko migrazio-saldoa negatiboa izango da: Espainian 29.606 
atzerritar gutxiago sartuko dira; horietatik 17.166 EAEri dagozkio ―hots, % 58―. Saldo negatiboaren 
ondorioz, atzerritar gutxiago etorriko dira gurera, atzerritarren tasak behera egingo du eta fluxuen 
norabidea aldatu egingo da. Hori dela bide, EAEk atzerritar gutxiago izango ditu; horixe ari gara 
esaten aspalditik, hain zuzen ere. Edonola ere, datu horiek baieztatu egin behar dira, eta hori beste 
hari bateko ezpala da.  
 
Horiek horrela, 17.166 etorkin horien % 21,5 emakumezkoa izango litzateke, eta % 78,5 gizonezkoa. 
Ehuneko horiek baieztatu egiten dute guk azpimarratu dugun migrazio-eredua ez dagoela oker. 
Alderantziz, nahiz eta krisialdian egon, migrazio-eredu hori da nagusi EAEn. Eredu horren arabera, 
pertsonak zaintzeko eta ugalketaren arloko zereginetan lan egiteko etorrarazten ditugu atzerriko 
emakumeak. Kontuan hartzeko da, bertako gizonek ez dutela ugalketaren arloko zereginetan parte 
hartzen; halaxe dio Izaskun Sáez de la Fuentek.  
 
Migrazio-fluxuei dagokienez, baliteke etorkin batzuk beren herrialdera itzultzea. Dena den, ziur asko, 
etorkin asko Europako beste herrialde batzuetara joango dira; krisialdiak hain gogor jo ez dituen 
herrialdeetara, hain zuzen. Batzuk bertan geldituko dira krisialdiak irauten duen artean, eta beste 
batzuk han lekukotuko dira. EAEko migrazio-eredu gogokoena Latinoamerikako emakumeena da, 
eta, kalkuluak gorabehera, sinetsita gaude eredu hori betetzen duten etorkinen kopuruak gora egiten 
jarraituko duela, nahiz eta gorakada hori gizartearen premien araberakoa izango den eta, ekonomia-
krisiak zenbat iraungo duen ez jakiteak eragiten duen ziurgabetasunaren ondorioz, etorkinen fluxua 
murriztu egingo den. 
 
Gertatzen dena gertatzen dela, hasierako argudioaren ildo beretik, Xabier Aierdik emandako datuen 
arabera, irregulartasun-tasa % 7,5 da gizonen kasuan eta % 7,8 emakumeen kasuan. Gainera, nahiz 
eta askok pentsatu krisi ekonomikoa dela-eta egonkortasunaren aldeko joerak atzera egingo zuela, 
oso etorkin gutxi daude gerora sortutako legez kanpoko egoeran. Egoera hori migrazioen kudeaketa 
sozialaren ondorio da; izan ere, immigrazio-fluxuaren kopuruak, osaera eta norabidea uste baino 
arautuago daude, eta azkenean, herrialde hartzailearen premiak eta herrialde igorlearen eskaintza 
zehaztasun handiz egokitzen dira. Horrek azaltzen du zergatik dagoen euskal gizartea ―inplizituki 
bada ere― Latinoamerikako etorkinen alde eta zergatik diren gero eta gehiago emakumeak herrialde 
horietatik datozen etorkinak. Etorkin jakin batzuk aukeratzeak beste etorkin batzuk baztertzea dakar. 
Hainbat arrazoi direla medio, badirudi Afrikako emakumeek, Ipar Afrikakoek zein Saharaz 
hegoaldekoek, arrisku handiago dutela ez aurrera ez atzera gelditzeko eta baztertuak izateko. 
 
Kulturaren aldetik, Izaskun Sáez de la Fuentek, Ana Pérez Machiok eta Laura Pegok beren idazlanetan 
diote kulturarteko ereduak hautatu behar ditugula, kultura-aniztasun erlatibista hutsalaren arriskuak 
saihesteko; izan ere, multikulturalismoak emakumea talde-esentzien gordailu bilakatzen du, eta 
galarazi egiten du kultura-eredu jakin batzuk, emakumeak etnien arabera estratifikatutako lan-
merkatuaren mende egotera behartzen dituztenak, hausteko berariazko prozesuei ekitea. 
Kulturartekotasunak solaskide egokitzat hartzen du “bestea”. Horrek ez du esan nahi, ordea, 
planteamendu eta ohitura onartezinak onesten edo argi eta garbi arbuiatzen ez dituenik, batez ere 
emakumea gutxiesten dituztenak. Kulturartekotasunak zentzua izateko, askotariko bizikidetzaren 
eredu gisa hartu behar dugu. Eredu horrek gizarte osoan izan behar du eragina, eta ez etorkinengan 
eta gutxiengoan dauden kulturetako zein erlijioetako pertsonengan soilik.  
 
Hasteko, hainbat arrazoi direla medio, kulturaren aldetik, gizarteratzeak eta haren ondoren datorren 
integrazioak, oro har, oinarri egoki samarrak dituzte; izan ere, emakume etorkin gehienek gaztelaniaz 
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dakite, ez, ordea, euskaraz. Bi hizkuntza horiek ez dakizkiten taldeek behin eta berriro behartuko 
gaituzte zaurgarritasun handien duten bi taldeez arduratzera; hots, Afrikako emakumeez eta Txinako 
emakumeez arduratzera. Talde horiek mota bateko eta besteko erronka handiak dakarzkigute.  
  
 
Edonola ere, ez dezagun gutxiets baztertzeko eta bereizteko dinamiken alboan normaltasunean 
oinarritutako dinamikak daudela, eta azken horiek ohikoagoak direla aurrekoak baino. Egia da, 
Izaskun Sáez de la Fuentek dioen moduan, orain arte egindako azterlan enpirikoen bidez, oro har, 
gehiago dakigula migrazioari buruz eta, batez ere, gizartean, ekonomian eta politikan duen eraginari 
buruz. Kulturaren eta erlijioaren esparruari buruz egin izan diren azterlanetan, ez zaio behar adinako 
garrantzia eman genero-ikuspegiari; ziur asko, ez garelako jabetzen zenbateraino erabiltzen dituzten 
kultura eta mundu-ikuskera erlijioso guztiek emakumeak beren kultura edo mundu-ikuskera 
definitzeko eta iraunarazteko. Horrek azal dezake ―eta ez beste ezerk― talde fundamentalistek 
emakumeak moralki eta sozialki kontrolatzeko duten obsesioa. Esparru horretan, bete beharreko 
hutsune handi bat dago, beraz. 
 
Normaltasunaren parametro orokorren barruan, ekarpen eta eragin ekonomikoaren datuek 
adierazten dute emigranteek batez ere lanagatik emigratzen dutela. Joaquín Arriolak dioenez, 
“penintsulako beste zonalde batzuetan ez bezala, hemen [EAEn] bizi diren atzerritar pasiboen 
kopurua ez da batere handia”. Horren ondorioz, atzerriko emakumeek errenta eta aberastasuna 
sortzen dute hainbat modutara, legez edo legez kanpo, zuzeneko ekarpenen bidez edo zeharkako 
zergen bidez. Jakina denez, prozesu horren oinarria jarduera-tasa da: atzerriko emakumeen jarduera-
tasa bertako emakumeen jarduera-tasa halako bi da. Hortaz, Joaquín Arriolak egindako kalkuluen 
arabera, euskal ekonomian sortzen den errentaren % 1,7 sortzen dute gutxienez eta EAEko 
Ogasunaren zergadun garbiak dira. Hamarretik lauk etxeko zerbitzuan egiten dute lan (haiek egiten 
duten soldatapeko etxeko lanari esker, euskal familietako emakume askok lan-merkatuan aritzeko 
astia dute), eta hiruk baino gehiagok merkataritzan eta ostalaritzan egiten dute lan. Azken finean, 
EAEra lanera etorri diren emakume etorkinei esker kudeatu ahal izan dira emakume asko eta asko 
lan-merkatuan sartzeak eta biztanleriaren zahartzeak ―oso arazo larriak eragin ditu biztanleriaren 
zahartzeak― ekarritako egitura-aldaketa handiak. Emakume etorkinen ia herena gainkualifikatuta 
dago gaur egun duen lanean. Horregatik, izan litekeena baino apalagoa da, ziur asko, haien ekarpena. 
 
Emigratzearen eta beste gizarte eta kultura batzuetan lekukotzearen ondorioz, etorkinak, etorkin-
taldeak eta haien sendiak aldatu egiten dira. Familia barruko eta familiaz kanpoko harremanek eta 
gizarte hartzaileak etorkinei buruz dituen ikuspegi, aurreiritzi eta jarreren feedbackak baldintzatuko 
dute aldaketa horren emaitza: etorkinek sorterriko ohiturak alde batera utziko dituzte, edo 
alderantziz, etniaren ohituretan zokoratuko dira, hein batean edo argi eta garbi kaltegarria den 
ingurunetik babesteko.  
 
Honek guztiak baldintzatuko du etorkinen jarrera irekia edo itxia izatea: etorkin-taldearen barne 
eztabaidek, migrazio motak, hizkuntzak jakiteak edo ez jakiteak, migrazioan emakumeak 
protagonista izateak edo ez izateak, eta etorkinek edo etorkin-taldeek bizi dituzten aldaketa 
estrukturalek, materialek, sinbolikoek eta kulturalek.   
 
Etorkinen ezaugarriek ―besteak beste, haien sorterriak― baldintzatu egiten dute haien 
egokitzapena; dena den, ez dute aldez aurretik zehazten egokitzapena nola gertatuko den. Taldeak ez 
ezik, gizabanakoak ere aldatu egiten dira, eta aldaketa horien ondorioz, etorkinak jatorri bereko 
etorkinen taldearekin edo gizarte hartzailearekin bat etorriko dira, edo ez: egoera batzuetan, 
etorkinek beren taldean hartu beharko dute babesa, eta beste batzuetan, beren taldearekin dituzten 
loturak hautsi eta gizarte hartzailearen ereduak bereganatuko dituzte. Jakina, EAEra etortzen diren 
emakumeez ari garela, funtsezkoa da jakitea zenbatek emigratzen duten nahita eta zenbatek 
behartuta; izan ere, administrazioaren oztopoek eta immigrazio-politikek etorkinen premiez 
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aprobetxatzen diren jokamoldeak sorrarazten dituzte: jokamolde zitalenak, besteak beste, mafia eta 
salerosketa dira; eta ohikoenak, bertakoek tresna gisa erabiltzea etorkinak. 
 
Egokitzapen horretarako, emakume etorkinen kapital kulturala funtsezkoa da. Kapital hori, datuen 
arabera, gizon etorkinena baino handixeagoa da. Dena den, aldez aurretik zer lanpostu esleitzen 
zaizkien ikusita, argi dago helmuga-herrialdeetako lan-merkatua generoaren arabera antolatuta 
dagoela. Herrialde horietan, aldez aurretik badauden genero-ereduak errepikatzen eta sendotzen 
dira, emakumeen ahalduntzearen kalterako. Silvia Carrizok azpimarratu duenez, etnien arabera 
estratifikatutako lan-merkatu batean besteen mende lanean ari direnak ez dira emakumeak, baizik 
eta “klase, jatorri edo/eta herritartasun jakin bateko” emakumeak.  
 
Emakume etorkinak oinarrizko desberdintasun horren biktima dira, eta horretaz gainera, haien 
curriculuma ez da aintzatesten, eta hori dela eta, haien lan-ibilbidea aldez aurretik mugatuta eta 
zehaztuta dago ―hiru emakume etorkinetik bat gainkualifikatuta dago gaur egun duen lanean―. 
Hori gutxi ez, eta Amelia Barquínek, Monika Madinabeitiak eta Nerea Alzolak aditzera eman dutenez, 
ez dago diskurtso kritiko orokorrik, ez eta emakumeen diskurtso kritikorik ere, seme-alabek eta 
emakumeek EAEn duten eskolatzeari buruz. Eskolatzearen garrantzia azpimarratzen duten aldagai 
horiek behar-beharrezkoak dira diskriminazio positiboko estrategiak mahaigaineratzeko. Estrategia 
horien helburua da lekukotzen direnean eta gero gizartean mugitzen direnean gizartearen eta 
lanaren aldetik etorkinei kentzen zaiena baliabide instituzionalen bidez itzultzea, bai eta neurriak 
hartzea ere hurrengo belaunaldietako etorkinak bazter ez daitezen. 
 
Amaitzeko, José A. Oleagak egindako atalean, EAEn bizi diren atzerriko emakume etorkinen 
tipologiaren proposamen operatibo bat egin dugu, aurreko ataletan eskuratutako informazioan eta 
ikerketa-taldearen bilera monografikoetan oinarrituta. Funtsean, aurreko analisietan emakume 
taldeak bereizteko baliagarriak izan diren aldagaietan dago oinarrituta proposamen hori, bai eta 
EAEko immigrazioaren inguruan lehendik dugun esperientzian eta ezagutzan ere. Atzerriko emakume 
etorkinen profilak sortzeko, aldagai hauek izan ditugu kontuan: jatorria, adina, EAEn bikoterik duten 
edo ez, seme-alabak izatea, etxean edo familia-unitatean dituzten hileko diru-sarrerak, administrazio-
egoera, zer probintziatan bizi diren, zenbat denbora igaro duten EAEn etorri zirenetik eta senideekin 
edo etxean erabiltzen duten hizkuntza nagusia. Proposamen hori egiteko, gai hauek hartu ditugu 
kontuan: nola hautematen duten beren osasuna eta ongizatea, zer zailtasun izan dituzten eta zer-
nolako bereizkeria pairatu duten, zer harreman dituzten besteekin, zenbateraino identifikatzen 
duten beren burua EAErekin, eta zer asmo zituzten sorterrian eta zer asmo dituzten gizarte 
hartzailean, epe ertainera eta epe luzera.  
 
Tipologiak emakume etorkinak bereizten dituzten profilak biltzen ditu, eta EAEn bizi diren atzerriko 
emakume etorkinek dakarkiguten aberastasunaz eta aniztasunaz jabearazten gaitu. Panorama orokor 
eta deskriptibo horrek zenbait erronka jarri dizkigu mahai gainean. Agian, gerora egingo ditugun 
azterlanetan helduko diegu erronka horiei. Azterlan horien helburu nagusia tipologia horiek lantzea 
izan daiteke, bai eta haietan sakontzea ere, baina emakume etorkinen ahotik. 
 
Gehiago jakin nahi dugu emakume etorkinei buruz. Jakitera eman nahi dugu zer asmo dituzten 
―iraganeko, oraingo eta etorkizuneko asmoak―, zeren beldur diren, zer irrikatzen duten eta zer nahi 
duten beraientzat eta seme-alabentzat. Haien errealitate bereizgarriaren eta etorkizuneko bizitza-
proiektuen berri izan nahi dugu. Hori, baina, beste azterlan batean jorratuko beharko dugu. Ordura 
arte, gure ustez, EAEn bizi diren atzerriko emakume etorkinen fenomenoaren lehen hurbilketa hau 
nahikoa eta gehiago da. 

 
 


