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Ezjakintasunak eta oroimenik ezak iragana behar baino maizago ahan tzarzten diguten 
arren, ugari-ugari dira bizirik irauteko lanpostu edo babes politiko bila a tzerrira joateko 
–emigra tzeko, alegia– premia izan duten herriak; hala nola espainiarrak eta euskaldunak. Berez 
dramatikoak izan ohi diren emigrazioaldiak eta emigrazioa bera eragiten zituzten krisi-boladak 
bukatutakoan, gerta liteke garai batean emigra tzaile izan zen herria herri har tzaile bihur tzea. 
Beraz, ez gintuzke harritu beharko ikusteak gure herriak behinola izan zituen premia berberak 
dituzten beste herri ba tzuk datozkigula.

Ia-ia egunero, Iberiar penin tsulara edo Kanarietako uharteetara leher eginda dauden im-
migrantez gainezka hel tzen diren on tzi (kaiukoak, paterak) ziztrinen berri izaten dugu. Beste 
ba tzuetan, etorkinei buruzko albiste asaldagarriak jaso tzen ditugu: gatazkak izan direla nonbait, 
hilketa gertatu dela halako tokitan... Bestalde, askotan esan eta en tzuten dugu gero eta etorkin 
gehiago datorrela Euskal Herrira; eta, egia esateko, azken urteotan gorpu tz– ezaugarri, hizkun-
tza, janzkera, ohiturak, erritoak, erlijioa eta, finean, mundua eta bizi tza uler tzeko beste era bat 
dituzten bizilagunak ikusten hasi gara gure herrietan: marokoarrak, senegaldarrak, ekuadorta-
rrak, errumaniarrak, kolonbiarrak…

Bizilagun berri horietaz gu txi (edo ezer ere ez) jakin arren, badugu horiei buruzko iri tzia, 
maizegi ezertan ere oinarri tzen ez dena. Horregatik, informazio eta heziketa egokiak behar di-
tugu, hausnarketa kritikoa egin behar dugu, aurreiri tziak eta estereotipo guztiak apur tzeko.

Izan ere, migrazio-mugimenduak etengabeak izan dira historian zehar; baita euskalduno-
nak ere, jakina. Baina beti-betidanik gerta tzen den fenomenoa izanik ere, azken urteotako mi-
grazioak ezaugarri berriak ditu, globalizazioaren, mundializazioaren garaian jazo tzen ari de-
lako, batetik, eta bere baitan askotariko arrazoiak daudelako, bestetik. Konplexua da, beraz, 
migrazioaren fenomenoa; eta, egokiro jokatu nahi izanez gero, berori uler tzeko ahaleginak egin 
beharrean gaude, dudarik gabe.
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Ezinbesteko dugu egungo migrazioaren konplexutasun hori uler tzea, gure gizarteak ha-
maika arazo, erronka eta aukera berri izango baititu gizarte-mespre txuari, arrazakeriari, eta 
besteren duintasunaren degradazioari mugak jar tzeko; bai eta kulturen arteko toleran tzia bul-
tzatu, eta gaurko eta biharko elkartasunaren bideak urra tzeko ere.

Kontuan izanik, bestalde, gaur bizi dugun krisi ekonomikoaren ondorioz langabetuen 
kopurua handituz doala, eta horregatik kulturen arteko gatazkak areago daitezkeela, behar-be-
harrezkoa deri tzagu informazioa eta elkartasunaren balioak ereiteari, betiere gure emigra tzaile-
iragana gogora ekarrita.

Gorago aipatu dugun hausnarketa kritikoa egiterakoan, eta sarrera moduko hau bukatu 
aurretik, esan dezagun argi eta garbi migrazioa aipagai den orotan topo egingo dugula etorki-
nenganako gorrotoa zabal tzeari etekin politikoa atera diezaioketela pen tsa tzen duten jaun/
andre txo eta politikariekin. Hortaz, erne egon beharko dugu manipulazioari aurre egiteko, zeren 
arrazistak ez garela uste badugu ere, eta inkestek solidarioak garela dioten arren, aski izaten 
baita geure azalik azalekoena doi bat karraka tzea elkartasuna zein erraz ahul tzen zaigun ohar-
tzeko. Hona hemen zenbait egoera, esan berri dugunaren argigarri: migra tzaile asko bil tzen dira 
kale berean, langabetuen kopuruak gora egiten du, a tzerritar ba tzuk geure e txepe berean bizi-
tzera etorri dira, diskotekan kanpotar horiek gure neskei begira ikusten ditugu, lapurreta-bolada 
izan dugu auzoan... Horiek eta an tzeko beste gertaera ba tzuek kolokan jar tzen dituzte hainbaten 
abegia eta solidaritatea.
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1.1. LEHEN KONTAKIZUNA: «SALBAMENDU TXALUPA»

Ur handitan sartu aurretik, darabilgun gaiaz gogoeta egiten lagungarri izango ditugun bi 
kontakizun labur, bi parabola xume, dakar tzagu lerrootara. Bata («Salbamendu- txalupa») zein 
bestea («Nest Kafe») Julian Bagnini-ren «El cerdo que querìa ser jamon» liburutik ateratakoak 
dira (Paidòs argitale txea, 2007).

«Ongi», esan zuen Rogerrek, bere burua txalupako kapitain tzat hartuta. «Txalupa honetan 
hogei per tsona sar daitezkeela kontuan izanda, zorte ona izan da hamabi besterik ez izatea. 
Gainera, bizigai nahiko daukagu norbait gu erreskata tzera etorri arte; eta hori hogeita lau ordu 
barru-edo gertatuko da. Horregatik, bakoi tzak txokolatezko galleta bat eta tragoxka bat ron har 
di tzakegula uste dut. Denok ados?»

«Beste galleta bat jatea asko gustatuko li tzaidake, baina, lehenengoz, ez al genuke txalupa 
eraman beharko lagun tza eske daukagun emakume horrengana?», galdetu zuen Mates jaunak. 
«Ordu erdi bada ito tzen ari dela», gaineratu zuen.

Ba tzuek begirada makurtu eta txaluparen hondora begiratu zuten, lo tsatu an tzean; beste 
ba tzuek, burua mugi tzen zuten gerta tzen ari zena uxatu nahi balute bezala.

«Ados geundela uste nuen», esan zuen Rogerrek. «Ito tzen bada, ez da gure errua izango, 
eta, bestalde, erreskatatuz gero, ezingo ditugu jan sobran ditugun errazioak. Beraz, gauden mo-
duan segi tzea komeni zaigula uste dut.» Gainerakoek, ahopeka, oniri tzia adierazi zioten kapi-
tain ustekoari.

«Zer dela-eta? Galde tzea ere! Bada, emakumea uretatik atera genezakeelako eta salbatu; 
laster egiten ez badugu, hil egingo da, bestela. Ez al da hori arrazoi nahikoa?», Matesek.

« Hau bizimodu kaxkarra!» kexatu zen Roger. «Hil tzen bada, ez da izango, behin tzat, guk 
hil dugulako. Nork nahi du galleta bat?».

1.1.1. Gogoeta

Oso erraz interpreta dezakegu parabola moduko hori: txalupa Mendebalde abera ts eta 
garatuaren irudia da. Ito tzen ari den emakumeak, berriz, irudika tzen ditu elikagai faltagatik edo 
saihe ts daitezkeen gaixotasunengatik garapen-bidean dauden herrialdeetan hil tzen diren per-
tsonak. Interpretazio horren arabera, gure mundu garatuaren jarrera Rogerrena bezain ankerra 
da. Izan ere, denon tzako jaki eta botika nahiko –eta gehiegi– edukita ere, nahiago izaten dugu 
luxuaz gozatu eta beste ba tzuk hil tzen u tzi, naufragoak salbatu eta soberako galletarik gabe 
gelditu baino. Txalupako per tsonak amoralak irudituko zaizkigu, agian, baina, gu, mendebaldar 
abera tsok, ez gara haiek baino hobeak.

Kontakizun berak beste interpretazio bat egiteko bidea ere ematen digu: txalupak Lur 
planeta adierazten du, eta txalupan dauden lagun ba tzuek beste ba tzuei elikagaia uka tzen 
diete. Kasu horretan, amoralitatea askoz ageriagoa da. Uretan ito tzen ari dena txalupara ekar-
tzeko ahaleginik ez egitea krudela izanagatik ere, are krudelagoa da erreskatatuei bizigaiak 
uka tzea.
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Irudi horrek igor tzen digun mezua ikara tzeko modukoa da, bai; baina... sinesgarria ote da? 
Norbaitek esan lezake eszenatokiz kanpo u tzi dugula Iparmendebaldean sakrosantu bihurtu 
dugun jabe tza-eskubidea. Norenak ziren, bada, galletak?

Baina txalupako ondasunak behar dituztenen tzat dira, eta inork ezin du gainerakoek baino 
eskubide gehiago aldarrikatu ondasun horietaz jabe tzeko. Ez da zuzena, beraz, beharrizanen 
arabera ez bana tzea. Hala ere, ondo txo dakigunez, mundu errealean janaria eta bestelako onda-
sunak ez dira egoten nork banatuko zain; ez horixe! Aberastasuna lortu, irabazi egiten da; eta, 
hortaz, inork ezin dit leporatu sobera dauzkadanak neure tzat har tzea beste norbaiti bidegabeki 
ken tzea bezala dela, legez nirea dena gorde besterik ez baitut egiten.

Nolanahi ere, agerian jarrai tzen du amoralitateak. Aurrekoari jarraituz, pen tsa dezagun 
orain txalupako jangaiak on tzian gaudenonak direla eta ez beste inorenak, eta ito tzen ari den 
emakumearen premiaz konturatu garela. «Hil dadila; galleta hauek nireak dira» esatea ez al li-
tzateke guztiz gai tzesgarria? Emakumea hil tzear egoteak ez al gintuzke bul tzatu beharko gure 
ondasunen atal bat berari ematera?

Nazio Batuen Elkarteak (NBE) herrialde garatuen Barne Produktu Gordinaren (BPG) % 0,7 
garapen-bidean dauden herriei ematea erabaki du. Orain arte herri garatu gu txik egiten dute, nahiz 
eta, bizi-kalitateari dagokionez, bertako jende gehienari irabazien % 1 emateak ez liokeen inongo 
kalterik egingo. Honako hau erakusten digu txaluparen analogia, edo parabola delako honek: ez 
garela zin tzoak % 0,7 hori ematen dugulako, baizik eta, ematen ez badugu, gaiztoak garela.

   «Munduko toki guztietan egon naiz eta globaliza-
tua ikusi dudan gauza bakarra pobrezia izan da» 
Federico Mayor Zaragoza. UNESCO (Hezkun tza, 
Zien tzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakun-
dea) zuzendari-ohia.

1.2. BIGARREN KONTAKIZUNA: «NEST KAFE»

Sarritan egoten zen Eric Nest Kafen. Janaria eta edaria ez ziren apartak, baina bai benetan 
merkeak. Behin, gerenteari galdetu zion ea nola eman zezaketen dena hain merke. Horrek, 
ezkutuan bezala, honako hau xuxurlatu zion: «Erraz-erraza da. Nire langile guztiak afrikarrak 
dira. Premia handia dute, baina ezin dituzte lanpostu normalak lortu. Sotoan uzten diet lo egiten, 
beharrena baino ez diet ematen jateko, eta 5 libera baizik ez diet ordain tzen astero. Pago txa 
ederra, gero! Egun osoa ematen dute lanean, asteko sei egunez. Horrelako soldata baxuak or-
dainduta, prezio onak eskaini eta etekin handiak eskura di tzaket.» «Ez gaizki hartu», esan zuen 
kafe txeko nagusiak Eric-en begirakune gai tzesgarriaz ohar tzean. «Denoi komeni zaigu. Haiek 
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lan hau aukera tzen dute lagungarri dutelako, nik dirua irabazten dut, eta zuok, bezerook mauka 
bat lor tzen duzue. Kafe txo bat nahi?»

Ericek onartu egin zion kafea, baina lokal horretan hartuko zuen azkena izango zela era-
baki zuen. Gerentearen zuribideak gorabehera, bezeroa zen aldetik, esplotazioaren partaide 
–gaizkide– senti tzen zen. Kafea zurrupa tzen zuen bitartean, bere buruari galde tzen zion ea ka-
fetegiko langileek one tsiko zuten aurreran tzean egingo zuen boikota. Eta, zalan tzati, zera zioen 
bere artean: «norbaitek pen tsa lezake hobeak direla gaizki ordaindutako lan hori eta sotoan lo 
egin beharra, ezer ez eduki tzea baino».

1.2.1. Gogoeta

Fun tsean, herrialde garatuetan bizi garen guztiok gaude Ericen egoera berean. Produktu 
asko merke-merke inporta tzen ditugu, ekoizleek huskeria bat kobra tzen dutelako. Eta hori ja-
kinda ere, erosten jarrai tzen badugu, esplotazio-egoera bidegabeari lagun tzen diogu. Eric gu 
baino hurbilago dago eskulan merketik –esplotaziotik–, baina hurbiltasun geografiko horrek ez 
du, etikaren aldetik, inolako garran tzirik, ez digu-eta ebazten eskuartean darabilgun auzi mora-
la. Nahiz eta kilometro askora egon, nor edo nor esplota tzen ari gara, esplotazio horretaz kon-
tziente ez bagara ere.

Bestalde, arazoa ez da langile haiek ilegalak diren ala ez; azken batean horrelako lan-
politika darabilen edozein herritan ilegaltasun ugari egon daiteke-eta. Kontuan izan behar dugu, 
gainera, bidezko soldatak herrialde bakoi tzean normal tzat har tzen dutenaren araberakoak dire-
la; hau da, Britainia Handian esklabo-soldata tzat jo genezakeena lansari oparoa izan liteke 
Ugandan. Horretaz jakitun egonda ere, ez dugu lortuko auzi morala ebaztea.

Gakoa da Nest Kaferen jabea langileen premia gorriaz balia tzen dela haiei ahalik eta gu-
txien ordain tzeko. Oinarri-oinarrizko bidegabekeria da; langileen ongizatearekiko axolagabe-
keria hu tsa. Era ber tsuan, baliteke kafetegiko beharginak beren herrikideak (kafe-hazleak, kasu) 
baino okerrago ez bizi tzea, baina horrek ez du arin tzen mendebaldarrok langile horien soldata 
zuzengabekoaz dugun eran tzukizuna, gehiago ordain tzeko aukera baitaukagu.

Esplotazio-egoera hori jasatea ezer ez izatea baino hobea da ez da erraz defenda tzen den 
argudioa; eskas samarra da, egia esateko. Bidegabekeria hori ez da inondik ere zuzenduko hus-
keriaren edo ezerezaren artean hautua eginda, baizik eta soldata eta lan-baldin tza hobeak erdie-
tsita. Boikotari dagokionez, esan behar dugu, alde batetik, langile esplotatua lanik gabe u tz 
dezakeen ekimena dela, baina, beste aldetik, boikotik egin ezean, bistakoa da Nest Kaferen eta 
an tzeko enpresen arteko lehia etengabeak behar bezala ordaindutako lanpostuen galera ekar 
dezakeela, esplotatutako beharginak hartuko dituzte-eta.

Hartara, moralaren aldetik begiratuta, ipar-mendebaldar abera tsok Ericen egoera berean 
aurki tzen gara: Ericek, Nest Kafe deri tzan negozioan gastua eginda gaizki joka tzen badu, guk 
ere gaizki joka tzen dugu langileak horrela darabil tzaten enpresetan erosita. Atera berri dugun 
konklusioa kezkagarria da oso, ia denok esplotazioaren konplize bihur tzen gaitu-eta.

Aztertu dugunaren gisako zuzengabekeria sistematiko asko egon dira historian, hala nola 
Hegoafrikan izan zen apartheidaren garaian gu txiengoa osa tzen zuten per tsona zuriek bel tzekin 
zerabilten jokabide bihozgabea, esklabo tzaren denboran gizarte-maila ertain eta altuko jendearen 
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portaera ankerra, emakumeei eskubide-berdintasuna aitortu arte gizonezkoek eraku tsi ohi zuten/
duten jarrera ulertezina, eta abarren abarra. Agian, denok joka tzen dugu gaizki sistematikoki, eta, 
agian, Ericek bezala, guk geuk ere kafea non hartu pen tsa tzen hasi beharko genuke.

1.3. AURREKO GOGOETEN GEHIGARRIA

Aurreko gogoeten gehigarri gisa, hona hemen kon tsumo ardura tsuagoa egiten lagun die-
zagukeen zerrenda, esplotazioarekin zerikusia duten enpresak eta enpresa horien jarduerak sala-
tzen dituen « El libro negro de las marcas» (K.Werner / H. Weiss, De BOLSILLO 2005) ida-
zlanetik ateratakoa:

–  Moda arropa eta kirol-oinetakoekin lotutako enpresak: Adidas, C&A, DKNY, GAP, 
H&M, Levi’s, NIKE, Reebok, Tommy Hilfiger Corporation, Triumph...

–  Automobilen fabrikazioarekin erlazionatutako enpresak: Mercedes Benz, Ford, General 
Motors Corp, Mi tsubishi Corporation...

–  Erregaiak eta petrolioaren eratorriak lan tzen dituztenak: Agip (Grupo Eni), EXXON 
Mobil, Shell Group, Total S.A, BP...

–  Farmazia-laboratorioak: Aventis, Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb 
Company, Novartis, Pfizer, SCHERING, Monsanto...

–  Elikadura-industriak: Aldi/Hofer, Chiquita, Coca-Cola, Del Monte, Dole, Kraft, 
MacDonald’s, Nestlè, Procter & Gamble, Unilever, Wal-Mart Stores...

–  Umeen tzako jostailu eta produktuak: Chicco, Walt Disney, Mattel...

Liburuaren egileek egin duten ikerlanaren arabera, goian aipatu ditugun enpresa horiek 
eta beste asko erlazionatuta daude honako delitu hauekin: esplotazioa, haur-lanaz balia tzea, 
gerra zibiletan nahastuta egon eta arma trafikoarekin loturak izatea, erregimen militarren lanki-
de ari tzea, petrolio-lurraldeetan bizi-baldin tzak okerragotu eta honda tzea, eskubide sindikalak 
urra tzea, ingurumenari kalte egitea, etikoak ez diren klinika-probak egitea, herri-al txorrari iru-
zur egitea, garapen-bidean dauden herrialdeetan oinarrizko botikak ekoi tzi eta merkatura tzeari 
trabak jar tzea, herbizida arrisku tsuak sal tzea, haur-elikagaiak merkatura tzeko arauak larriki 
haustea, arma atomiko eta per tsonen aurkako minen salerosketa...

Luze txoa da, beraz, enpresen eta haien delituen zerrenda. Xehetasun gehiago nahi izanez 
gero, Werner eta Weiss idazleen liburura jo dezala irakurleak, bertan aurkituko baititu, ondo 
dokumentatuak aurkitu ere, interesa tzen zaion gaiari buruzko informazioa eta autoreek sala tzen 
dutenaren frogak.

    «Koltana eta Kongoa, Lehen Munduko krimena». 
 
Azken hilabeteotan Kongo EDn berrindartu den 
gataz ka eta horrekin erlazionatutako enpresak dira 
Werner eta Weiss-ek azter tzen dutenetariko kasu bat.
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Kongoko gatazka larrialdi humanita-
rio handiena bilakatu da Bigarren Mundu Ge-
rraz geroztik. 1998 eta 2003 urte bitartean, 
Kongoko gerrak 5 milioi hildakotik gora era-
gin zituen, adingabeak eta zibilak gehienak, 
eta milioi eta erditik gora izan ziren lekualda-
tuak. Duela bi urte, hauteskunde aske, de-
mokratiko eta gardenak egin eta su-eten 
iraunkorra lortu bazuten ere, denbora tarte 
horretan 800.000 per tsonatik gora lekualda-
tuak izan dira, eta Giza Eskubideak sistema-
tikoki urra tzen jarrai tzen dute. Azken hilabe-
teotako gatazka armatua Europako (Erresuma 
Batua, Belgika eta Holanda) eta Ameriketako 
Estatu Batuetako multinazionalen interes 
ekonomikoekin lotuta dago: Kongoko EDko 

lurralde honetan dauden mineral erreserben (koltana, urrea, diamantea, kobrea, kobaltoa, uranioa, eztainua...) kon-
trola izatea, hain zuzen ere. Tresna teknologikoak ekoizteko (telefono mugikorrak, ordenagailuak, sateliteak...) 
ezinbestekoak diren mineral horiek Ruandan zehar atera tzen dituzte Kongoko herrialdetik.

Haur soldaduak Kongon.





2Zer dira migrazioak?
Historia-laburpen txoa
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2.1. MIGRAZIOAREN HISTORIA

Migrazioak bere sorlekutik beste leku batera alda tzen diren biztanleen mugimenduak 
dira; hau da, hi tz laburrez azalduta, populazioaren egoi tza-aldaketak dira. Migra tzea, migratu 
beharra, fenomeno guztiz uniber tsala da, Historiako garai guztietan eta gure planetako alde 
guztietan gertatu izan eta gerta tzen dena.

Mugimendu horiek bi aurpegi –bi aldaera– erakusten dituzte: emigrazioa (populazioa ir-
teten den lekua, herrialde igorlea, kontuan hartuta), eta immigrazioa (migra tzaileak hel tzen di-
ren lekua, herri har tzailea, kontuan hartuta).

Bestalde, aldaketen noranzkoari erreparatuta, bi lekualdaketa mota hauek bereizi behar 
ditugu: barne-migrazioak, erreferen tziako herrialdearen barruan bertan egiten direnak (landatiko 
exodoa, adibidez), eta kanpo-migrazioak, erreferen tziako herrialdetik kanpora egiten direnak.

Beste bi migrazio mota hauek ere badatozkigu gogora, lekualdaketaren iraupena kontuan 
har tzen badugu: behin betikoak eta behin-behinekoak. Azken horien artean ditugu, gainera, 
urtarokoak eta urte ba tzuetarako baizik egiten ez direnak.

2.2. EMIGRAZIOA EUROPAN

Populazio-mugimendu handiek –nahitakoek zein behartutakoek– ekarri dituzten aldaketa 
kultural, ekonomiko, geografiko eta politikoek eraiki dute historia. Lehen gizakiak Afrikako 
sabanak u tzi eta munduko bazterrik urrunetara iri tsi zirenetik gaur egun arte, etengabeak izan 
dira biztanleriaren lekualdaketak.

Aro Modernoan, i tsasoz haraindiko inperioak sor tzean, Europako zenbait herrialdek bes-
te kontinente eta lurralde ba tzuk koloniza tzeari ekin zioten. Sasoi hartan nabigazioan izan ziren 
hobekun tzek milioika lagunen lekualdaketa ahalbidetu zuten, eta horrek ondorio bi txia ekarri 
zuen: Europako hainbat herrialde jendegabetuz zihoan bitartean, europarrek berek herri berri 
ugari fundatu eta populatu zuten munduko beste toki askotan; batez, ere Amerikan –mundu 
berrian–, non hasierako inbasioak eta ondorengo ekinek genozidio anker eta deitoragarria egin 
bai tzuten.

   «Daphne» britainiar i tsason tzian Portugal eta 
Espainiako tratulariengandik erreskatatutako 
ume eta gazte afrikar esklaboak. 1868ko ar-
gazkia.
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Amerika hizpide dugula, esan dezakegu mundu berri delako hartara abiatu zirenen mugi-
mendu gehienak nahitakoak izan zirela; baina ez dezagun ahan tz bertara eramandako esklabuen 
migrazio handietan 9-10 milioi afrikar inguru behartu zituztela Afrikako kostetatik Amerikara 
joatera. Bor txaz eragindako mugimendu horiek 1470. urtetik 1870. urtera bitartean jazo ziren 
–jazoarazi zituzten, hobeki esanda–.

Eta, puntu hau amai tze aldera, Aro Garaikidean europarrek bizi izandako hiru migrazio 
motak, beste horrenbeste alditan gertatu zirenak, aipatu beharrean gaude: i tsasoz bestalderako 
migrazioa, nahitaezkoa edo behartutakoa eta nahitakoa.

2.2.1. I tsasoz bestalderako emigrazioa

XIX. mendearen bigarren erdialdetik 1914ko Lehen Mundu Gerrara arte luzatu zen mi-
grazio-mugimendu handiak 60 milioi europar baino gehiago eraman zituen Estatu Batuetara. 
Gerra hark eta geroago, XX. mendeko 30eko hamarraldian, AEBn izandako Depresio Handiak 
(ekonomiak jasan zuen beherakada i tzela) eten edo motelarazi egin zuten i tsasoz bestalderanzko 
per tsona-jario hura.

Hasieran, Europako erdialde eta iparraldeko herrietako (Erresuma Batua, Alemania, Ir-
landa, Suedia, Norvegia...) bizilagunak abiatu ziren AEBra eta Kanadara bizimodu hobearen 
bila. XIX. mendearen azken herenean, ordea, Europako hegoalde eta ekialdekoen (Italia, Espai-
nia, Portugal, Polonia eta Errusiako Inperiokoak) txanda iri tsi zen, eta Mundu berriko lurraldee-
tara emigra tzeari ekin zioten. Bigarren txanda horietakoek, hala ere, Amerikako erdialdera eta 
hegoaldera jo zuten; Argentinara eta Brasilera, gehienbat.

Britainia Handian XVIII. mendearen bigarren erdialdean sortu eta Europa osora zabal tzen 
hasi zen industralizazioak emigrazioaren hazkundea ekarri zuen. Horregatik, lehenengo emigra-
tzaileak industralizazioa sortu zen herrietako bizilagunak (Europako ipar eta erdialdekoak) izan 
ziren. Baina zergatik emigratu zuten? Hona hemen zenbait arrazoi:

–  Komunikabide eta garraioen garapenak erosoago eta azkarrago bihurtu zituen lekualda-
tzeak.

–  Finan tza-sistemaren modernizazioak munduko beste tokitan inberti tzeko aukera ekarri 
zuen.

–  Merkatua nazioarteko bilakatu zen, eta, horri esker, mundu berriko produktuak (labo-
reak, gehienbat) Europara hel tzen hasi ziren, oso prezio lehiakorretan heldu ere, gaine-
ra. Horrek galerak eta hainbat krisialdi ekarri zizkion Europako nekazari tzari. Krisi 
haiek bul tzatuta emigratu behar izan zuten landa-eremuko biztanle askok.

Zergatik Amerikara, baina? Bi arrazoi hauek argitu liezagukete kontua:

–  Iparramerikako industrializazioa hasi-masietan zegoen. Horrek kontinente zaharreko 
industralizazioak erasandako ipar eta erdialdeko europarrei inberti tzeko eta lan egiteko 
aukera ezin hobeak ematen zizkien. Eta, bidenabar, ekar dezagun gogora zenbateraino 
zegoen jendeztatu gabe Iparramerikako lurralde ezin heda tsuago hura. Aukera handiko 
tokia zen, beraz.
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–  XIX. mendearen amaieran, Hegoamerika nazioarteko merkatuan sartu eta nekazari tza-
produktuen esportazioan espezializatu zen. Hura zela-eta sortutako lan-eskain tza zaba-
lak hegoaldeko europarrak erruz erakarri zituen.

2.2.2. Nahitaezko migrazioak

Bigarren emigrazio-bolada nahitaezkoa izan zen, eta Lehen Mundu Gerratik (1914) 40ko 
hamarraldira arte iraun zuen. Gerrate haren ondoren mugak aldatu egin zirela-eta, zazpi milioi 
eta erdi europar herrialdez aldatu behar izan zuten. Muga-alda tze haiek alemaniar, poloniar eta 
greziarrei egin zieten kalterik gehien.

Garai ber tsuan, Errusiar Inperioan iraul tzaile komunisten garaipenari (1918) jarraitu zi-
tzaion gerra zibilarengatik 2 milioi per tsonak ihes egin zuten Sobietar Errepublika Sozialisten 
Batasun (SESB) sortu berritik.

Urte ba tzuk geroago (1933an), boterea eskuratu bezain laster, naziek juduen eta hainbat 
alderdi politikoko kideen aurka abiatu zuten errepresioak bostehun mila alemaniar baino gehia-
goren ihesaldia ekarri zuen.

Hamarkada berean (1936-1939) Espainiako Gerra Zibila gertatu zen. Jakina denez, mili-
tar golpisten armadak garaitu, eta indarrean zegoen II. Errepublika deuseztu egin zuten. Garai-
pen hark eta ondoren ezarritako diktadura la tzak 500 mila per tsona baino gehiagoren erbestera-
tzea eragin zuen.

   Bigarren Mundu Gerra bukatu zenean, milioika per tsona 
gelditu ziren e txebizi tzarik gabe. Hona hemen Alema-
niako esparru batean ostatua hartu zuten Europako ekial-
deko familia ba tzuk.
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Bigarren Mundu Gerran (1939-1945) 50 milioi europar inguru beren jatorri-lekuetatik 
deportatuak, erbesteratuak edo kanporatuak izan ziren. Alemaniako naziek berek okupatutako 
herrialdeetako (SESB, Polonia, Fran tzia...) 8 milioi europar behartu zituzten hor-hemenka erai-
ki zituzten kon tzentrazio-eremuetan lan egitera.

Lehen Mundu Gerrak bezala, Bigarrenak ere nabarmen eragin zien Europako mugei, eta, 
horregatik, muga-aldaketengatik, 14 milioi per tsona baino gehiagok beren ohiko bizilekua u tzi 
eta alde egin behar izan zuten.

Adituen ustez, Estatu Batuetako 1929ko krisialdi ekonomikoak (Depresio Handia) Euro-
pako gizartearen eta sistema politiko demokratikoaren egonkortasuna erago tzi edo galarazi 
zuen, nolabait. Krisialdi haren ondorio galgarriek bul tzatuta, lagunduta –edo haien ai tzakian, 
akaso–, agertu ziren Europan agintera politiko autoritarioak: Italiako faxismoa, sobietar estali-
nismoa eta Alemaniako nazismoa.

2.2.3. Nahitako migrazioak

Bi emigrazio-ildo bereiz daitezke XX. mendeko bigarren erdialdean: alde batetik, herrial-
de mediterraneoetatik abiatuta, Europako ipar eta erdialdeko herriak helburu dituena (1950-
1975); eta, beste aldetik, ekialdetik mendebalderan tz doan eta herrialde mediterraneoetara ere 
iristen den ildoa (1990-2000).

Mediterraneo aldean sorburu duten migrazioen arrazoi nagusia Europako herrialdeen ar-
teko desberdintasun ekonomikoa da, dudarik gabe. Mendebaldeko eta erdialdeko herrialde eu-
roparrek mediterraneoek eta ekialdekoek baino garapen-maila handiagoa zutenez, guztiz 
erakargarri bihurtu ziren beste herri ez hain garatu horien tzat.

Gainera, Europako herrialde garatuenetako biztanleek ezin zuten inola ere ase etengabe 
handituz eta handituz zihoan lan-eskain tza. Bestalde, Bigarren Mundu Gerran izandako hildako 
kopuru handiak, batetik, eta jaio tza-tasaren kontrola eta herio tza-tasaren beherakada ezaugarri 
zituen eredu demografikoak, bestetik, bideak urratu eta ireki zizkieten hobe tzeko esperan-
tzarekin Mediterraneo aldetik abia tzen ziren biztanleei.

Migrazio horietan, herrialde har tzaileen eta igorleen artean erabateko adostasuna egon 
zen hasieratik: har tzaileen tzat mesedegarria izan zen oso, eskulan merkea lor tzen bai tzuten, eta 
herrialde igorleen tzat ere onuragarria izan zen, gazte langabetu asko zituztelako, eta emigra-
tzaileen diruari esker, herrialdeok modernizatu zirelako.

Ekialdeko herrialdeetako migrazio-mugimenduak, mendebaldea helmuga zutenak, erre-
gimen komunistaren gainbeherarekin batera hasi ziren (1989). SESB izandakoan eta ordura arte 
erregimen komunista zuten Europako herrialdeetan, liberalizazio politiko eta ekonomikoa hasi 
zen. Herrialde batetik beste batera lekualda tzeko aukera ematearekin bat, populazioaren 
birbana tze garran tzi tsu bat gerta tzen hasi zen Al tzairuzko errezelaz haraindiko herrietan. SES-
Bren zatiketak (1991-1996 bitartean), adibidez, 3 milioi eta erdi per tsonaren bizitoki-aldaketa 
eragin zuen, eta mendebaldeko Alemaniak ekialdekoan ordura arte a txikiak zituzten alemaniar 
asko eta asko jaso zituen.
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Birbana tze horiek eragindako lekualda tzeei gehitu behar dizkiegu ekialdeko herrialde 
pobretuetatik erakargune ekonomiko bilakatu den mendebaldeko Europaran tz etorri direnak. 
Gaur egun, arrunt samar bihurtu zaigu errumaniar, albaniar edo poloniar jatorriko jendea ikustea 
Europar Batasuneko herri ugaritan.

2.3. EMIGRAZIOA ESPAINIAN

Espainiarra migra tzailea izan da betidanik. Espainian barne-migrazioak aldizkakoak eta 
urtarokoak izan dira, batez ere: landatar biztanle asko urtaro jakinetan mugi tzen ziren eskulan 
handia behar zen lekuetara, nekazari tza-lanak (garia segatu eta jo tzea, maha ts- eta oliba-bil tzea) 
egiteko. Mugimenduak zabal eta erregularrak izaten ziren, laborariak Galizia, Andaluzia, Mur-
tzia eta Valen tziatik Gaztelara eramaten zituztenak. Gariaren lanekin hasi eta maha ts- eta oliba-
bil tzearekin jarrai tzen zuten. XIX. mendeko bigarren erdialdean, lekualda tzeak gu txituz joan 
ziren XX.aren erdialdean guztiz desagertu arte, hirigune handiak sortu zirelako eta, batik bat, 
landa-munduan mekanizazioa heda tzen hasi zelako.

Kanpora begira jarrita, azpimarratu behar dugu XIX. mendean mugitu ziren migra tzaile 
espainol gehienek Amerikara alde egin zutela. Haien herrialde har tzaile nagusiak Argentina, 
Mexiko, Brasil, Venezuela, Kuba eta Puerto Rico izan ziren. Hara joandakoek negozioak egite-
ko zein bizimodua hobe tzeko aukera paregabeak topa tzen omen zituzten, eta eginkizun horretan 
mesede ederra egiten zien hizkun tza bera eta kultura berdin tsua izateak.

Bizimoduaren hobekun tza xede zutela, 50.000 espainiar abia tzen ziren urtero Iberoame-
rikara, XIX. mendeko azken hamarkadetan. Lehen Mundu Gerraren aurreko urte ba tzuetan ere 
150.000 lagun baino gehiagok emigratu zuten lurralde haietara. Zifra ofizial horiek osa tze alde-
ra, gehitu behar genieke ezkutuan –orain bezala, lehen ere baziren migra tzaile klandestinoak– 
emigratu zutenen kopurua. Amerikarako jende-jario hura 1846an hasi zen, eta 1932ra arte iraun 
zuen; hain zuzen ere, hango herrialdeek, 1929ko krisiaren ondorioz, ordura arte zerabilten mi-
grazio-politika alda tzea erabaki zuten arte.

Bigarren Mundu Gerraren kariaz etenda zegoen migrazio-mugimendua piztu zen berriro 
Espainian. Iberoamerikara jo zuten migra tzaile askok, eta haietariko gehienak behin-betiko han 
geratu baziren ere, beste ba tzuk (indianoak), zenbait urteren buruan, Espainiara i tzuli eta bertan 
arazo kezkagarri bilakatuta zegoen biztanle falta arindu zuten, hein batean.

Amerikara egiten zutena ez ezik, aipa tzekoa da era berean, 1830etik 1914ra arte, espainiar 
askok Fran tziara egin ohi zuten aldi baterako emigrazioa. Sasoilariak ziren, beraz, emigrante 
haiek; ho ts, aldi baterako baino ez zuten alde egiten. Hango soro eta arloetan sobera zegoen 
nekazari tza-lana egin eta berehala, sorterrira i tzul tzen ziren, enaren an tzera. Horregatik, noski, 
hegazti horien modura etorri eta joan egiten zirelako, enara izena eman zioten migrazio edo 
lekulda tze hari. Gaur egun bizirik dirau oraindik sasoilarien Fran tziarako emigrazioak, nahiz 
maha tsa bil tzeko garaian bakarrik egiten den.

Esanak esan, Amerika ez zen izan migra tzaile espainolen helmuga bakarra; Afrika xede 
zuen emigrazio-mugimendua, ain tzat har tzeko modukoa bera, egon zen Espainiatik Maroko, 
Aljeria, Sahara eta Ekuatore Gineara, batez ere.

Bigarren Errepublikaren garaian (1931-1936), berebiziko bul tzada hartu zuen barne-mi-
grazioak. Hiri handiak eta eskualde industrializatuak izan ziren –mundu osoan gertatu eta gerta-
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tzen ari den bezala– erakargune nagusiak: Madril, Katalunia, Asturias eta Euskal Herria. 1936ko 
Gerra Zibilak eten zuen mugimendu hura. Hala eta guztiz ere, garaileek ezarritako errepresioa 
medio, milaka lagunek ihes egin behar izan zuten Europako eta Amerikako herrialde askotara.

   1939ko o tsailean, Gerra Zibiletik ihesi, 
espainiar umeak Belgikarako bidean. 
(Gerrako umeak).

1939an, Gerra Zibila amaitu zenean, agintari berriek (frankistek) emigra tzea galarazi zuten 
politika autarkikoaren ai tzakian, baina estatuaren ekonomia eskasak, pobreziak eta a tzerapenak, 
eta Europak zuen langile-premia handiak zirela-eta, per tsona talde handiak abiatu ziren Europara; 
batez ere, Fran tzia, Sui tza eta Alemaniara. Izan ere, 50eko urteen bukaera aldean, sobera zeukan 
Espainiak Europak behar zuen lan-indar hura. Horiek hala, harako bidea hartu zuten emigrante 
espainol askok, bai legalek, bai ilegalek. Bestalde, urte haietan urri txoa izan zen Amerikarako 
emigrazioa, hango herrialdeek migra tzaile gaituak eskatu eta lehenesten zituzten-eta.

   Manuel Ferrolen argazkia: 1957an A Coruñako portutik 
Amerikara, emigra tzailez beteta, abia tzear dagoen «Juan de 
Garay» on tzia.

Lurrik gabeko nekazari eta prestakun tza eskasa zuten langile gazteek emigra tzen zuten 
Espainiatik Europara. Emakumezko gehienak neskame eta gizonezkoak industria-peoi joan 
ziren. Behargin haien guztien helburua aurrezki ba tzuk egindakoan i tzul tzea zen. Lekualda tze 
horien tamainaz jabe tzeko, hona hemen zenbaki adierazgarri ba tzuk: 1959tik 1962ra bitartean, 
milioi erdi bat espainol irten zen Europara, eta 1962tik 1973ra arte 50.000-100.000 emigrante 
mugi tzen ziren urtero.
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   «Emigrazioa» Manuel Ferrol argazkilariaren 
lana: Amerikara doazen senideak agur tzen.

Prestakun tza handiagoko langileak behar zituztelako, Espainiatik Europara zihoan 
emigra tzaile-jarioa ahulduz joan zen 1967tik aurrera. Gainera,1973an mundu osoan izan zen 
krisialdi ekonomikoaren ondorioz, immigra tzaileen kontrako giro sozial kaxkarra sortu zela-
eta, migrazio-mugimendua gelditu eta etorkinen i tzulera susta tzen zuen prozesu bati ekin zi-
tzaion. Prozesu horrek gogora dakarkigu gaur egun zenbait europar gobernuk gurera 
etorritakoen tzat abian jarri dutena: 2008 honetan lehertu den krisiaren ai tzakian, azken urteotan 
gurekin lanean egon diren etorkinei beren sorterrietara i tzul tzeko gonbita egin diete herri har-
tzaileen gobernuek. Aurreran tzean, i txura denez, ez ditugu beharko.

Irregulartasunaren fenomenoa 60ko hamarraldiko espainiar emigrazioan.
Iturria: J. Babiano eta A. Fernandez Asperilla.
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Europaran tz zuzendutako emigrazioaz gain, benetako exodo bat sortu zen Espainian, lan-
datik hiriguneetara. Migrazio-jarioak baserrietatik probin tziako hiriburuetara abiatu ziren le-
henbizi, gero eskualde industrializatuetara (Bar tzelona, Valen tzia, Madril, Bilbo, Donostia, 
Zaragoza, Alacant). Landa-peoiak ugari zituzten Extremadura, Andaluzia, eta Gaztela-Man txa 
igorri zuten behargin gehien. Hiriren batera emigratutako langileak nekez i tzul tzen ziren beren 
jatorriko bizilekuetara, oporretan edo erretiroaren ostean izan ezik. Behin-betiko lekualda tze 
haiek hirien hazkunde i txuragabea ekarri zuten, eta, aldi berean, baserrialdeko herri askoren 
hustu tzea eta hango populazioaren zahar tzea eragin ere.

2.4. EUSKAL HERRIA: EMIGRAZIO HERRIA

Euskal Herria ere migrazio-mugimendu handiak izan dituen lurraldea da. XIX. eta XX. 
mendeetan euskaldunek Amerikara emigratu zuten, batik bat. Hura ez zen fenomeno isolatua izan, 
zerikusi edo lotura handia bai tzeukan espainolen eta beste europarren migrazio-mugimenduekin.

Europako industrializazioarekin alderatuta, euskal industrializazioa berantiarra izan ba-
zen ere, XIX. mendeko hirurogeiko hamarkadatik aurrera, industria-gune garran tzi tsu bihurtu 
zen Bizkaia; bai eta, espainiar estatu mailan, Katalunia, Asturias eta Malaga ere. Gipuzkoara, 
ordea, geroxeago heldu zen industrializazioa; baina Araban eta Nafarroan ez zen industria-al-
daketa nabarmenik izan XX. mendearen erdialdera arte. Bizkaiko meategiek betidanik zuten 
garran tzia izugarri handitu zen 1870. urtetik aurrera, bertako burdin harri, kalitate onekoa iza-
teaz gain, lur arrasean ustia zitekeelako fama hartu bai tzuen.

   Bizkaiko Labe Garaiak 1896.   
Iturria: Barakaldoko Udala.

XIX. mendearen lehen erdian, demografia-hazkunde polita egon zen Euskal Herrian, eta, 
horregatik, jende dezentek alde egin zuen Amerikara. 1877tik aurrera, aldiz, industria eta 
merkatari tza berregitura tzen eta indar tzen hastearekin batera, biztanleriaren hazkunde-erritmoa 
nabarmen bizkortu zen, Bizkaian lehenik, eta Gipuzkoan gero txoago. Bigarren karlistaldia 
bukatu eta berehala, nonahi lurra zula tzen hasi ziren mea-hobien bila burdin meak ustia tzeko 
asmotan.

Eta ustiatu behar eta nahi irrika tsu hark siderurgia modernoaren garaia ekarri zuen gurera. 
Beharra bazegoen sobera, eta Nafarroatik, Arabatik, eta, batez ere, Espainiatik milaka langile 
etorri ziren Bizkaira meategietan, eta, oro har, industria-zereginetan lan egitera. 1850. urteaz ge-
roztik hasitako eraldaketa hark nekazari tzan eta ar tzain tzan oinarritutako gizarte hura industria-
gizarte bihurtu zuen pixkanaka. Horrekin batera, emigrazio-jario ugariak iri tsi ziren industria-
gune berrietara eta, ondorioz, lehen sektoreak eskulan ani tz galdu zuen. Populazioak, zer esanik 
ez, gora egin zuen Bizkaian, etorritako kanpotar haiei esker. Gipuzkoan, berriz, 1900 aldera arte 
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ez zen izan kontuan har tzeko biztanle hazkun tza handirik. Bide batez, esan dezagun industrializa-
zioak Bizkaira erakarritako espainiar immigrazio-mugimendu hark ordura arteko euskal gizarte 
homogeneoa irabiatu eta gizarte berri eta herogeneo bateranzko bidea urratu zuela.

Euskaldunen migrazio-mugimenduetan eragin nabaria izan zutela-eta, Euskal Herria sun-
tsitu zuten bi karlistaldi edo gerra karlistak (1833-1839 eta1872-76) aipatu behar ditugu nahi-
taez. Industrializazioaren eskutik zetorren liberalismoari euskal tradizio ekonomikoaren eta 
lege zaharren defen tsa su tsua jarki zi tzaion. Liberalismoak aldarrika tzen zituen ideien artean, 
honako hauek nabarmen tzen dira: Elizaren desamortizazioa eta berorren boterea gu txi tzea, fo-
ruen aldatu beharra, herritar eta herrialde –probin tzia– guztien berdintasuna legearen aurrean, 
soldadu tza derrigor egitea, bigarren eta hirugarren lan-sektoreen nagusitasuna, etab.

Bi karlistaldietan, ondo dakigunez, liberalak atera ziren garaile. Garaileok kaletarrak edo 
hiri eremukoak ziren gehienbat, eta horrek biziki azalerarazi zuen landaren eta hiriaren artean 
zegoen lehia zaharra. Bi gerretan gal tzaile atera ziren euskal nekazari askok gatazkek hondatu-
tako sorterrian geratu baino Amerikara alde egin nahiago izan zuten; Uruguaira lehenbizi, eta 
Argentinara gero. Herrialde horietan nekazari lurjabeak izateko aukera emango omen zieten, 
eta, ustez, ez zuten fabriketan lan egin beharko (lan gogorra izateaz gain, ugazabak kapitalista 
liberalak ziren, an tza). Nekazari haietako askok parte hartu zuten gerora Hego Amerika garai-
kidean izandako gerra zibiletan.

Azaldu eta irakurri dugunez, ukaezina da Karlistaldiek euskaldunen lekualda tzeetan izan 
zuten eragina, baina, euskal nekazari tzak XIX. mendearen hasieran eta XX.aren lehen herenean 
pairatu zituen krisialdi ziklikoei ere hainbat migrazio-mugimendu sortu izana lepora diezaiekegu.

Emigrazioaren zergatikoen bila segituz gero, ezin dugu albora u tzi 1876an Cánovas del 
Castillo (1828-1897. Alderdi kon tserbadoreko liderra eta, 1874-97 bitartean, zenbait aldiz, go-
bernuburua) Espainiako presidente zela onarturiko legea, zeinaren arabera, Euskal Herriko 
gazteek ere (foruak zirela-eta, salbue tsita zeuden) hiru urteko soldadu tza egin beharko bai-
tzuten. Orobat, Marokon, Kuban, Puerto Ricon eta Filipinetan gerta tzen ari ziren kolonia-gerre-
tan ere parte har tzera behartuta gera tzen ziren. Hori saihesteko asmotan, euskal gazte askok 
desertatu eta Amerikara joan ziren ihesi.

Orain arte aipatutakoak (karlistaldiak, nekazari tza-krisi ziklikoak, nahitaezko soldadu-
tza...) ez ziren euskal herritarrak Hego Amerikaran tz bul tzatu zuten arrazoi bakarrak; honako 
hauek ere gogoan har tzekoak direla uste dugu: osasungin tzan izandako hobekun tzaren ondorioz, 
biztanleria nabarmen hazi zen, eta hazkunde hori zela kausa, areagotu ziren baserriaren eta e txe-
ondasunen banaketari buruzko arazoak (1526ko Foruak arau tzen zuen heren tziaren banaketa). 
Gero eta senide gehiago egoten zen familietan, baina oinordeko kopurua, handi tzen ez zenez, 
oinordekoak ez ziren bizilagun ugarik Amerikara emigra tzea erabaki zuten; beste hainbatek, 
ordea, Espainiako administrazioan sartu edo Eliza-karrera egitea nahiago izan zuten.

2.4.1. Beste zenbait datu euskal emigrazioari buruz

Emigrazioa negozio bihurtu zen on tzijabe, kapitain eta, nola ez, emigrantearen eta on-
tzijabeen arteko bitartekari-lana egiten zutenen tzat. Emigra tzaileak, Agindutako Lurrera (Ame-
rikara-edo) alde egin aurretik, bere ekonomia hipoteka tzen zuen sarri, eta bidaiatu ahal izateko 
egindako zorrak herrialde har tzailean lan eginez kitatu behar izaten zituen –beste euskaldun bati 
ordainduta, askotan–.
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Bestalde, Hego Ameriketako errepublika ba tzuek Espainiar estatuko immigranteak har-
tzeko aldeko jarrera agertu zuten. Gustura har tzen omen zituzten euskaldunak bazter haietan, 
zeren zakar tzat bazituzten ere, per tsona langileak eta katolikoak bai tziren euskal herritarrak. 
Horretaz gainera, gaztelaniaz ondo samar molda tzen ziren, eskolan ikasten zuten eta.

Espainiatik independendizatu ondoren, XIX. mendeko Hego Amerikako herrialde har-
tzaileen helburuak ziren, alde batetik, jendeztatu gabeko eremuak popula tzea, hiriburuak eta 
kostaldeak bakarrik bai tzituzten jendeztatuak; eta, beste alde batetik, garapen ekonomikoa biz-
tanle kopuruarekin ez ezik beren izaerarekin lotuta zegoelakoan, arraza hobe tzea –odol hispa-
noa, latinoa eta euskaldunena nahasita–.

Faktore horiek guztiak batera ain tzako tzat harturik, uler dezakegu zertan izan zen euskal 
emigrazio handi hura Hego Amerikara. 1820ko hamarkadan hasi, eta 1850ko hamarkadara arte 
haziz joan zen; ondoren behera egin zuen 1875ra arte, eta berriro gora Espainiako Gerra Zibi-
laren kariaz jarioa moteldu zen arte (1936-39). Nolanahi ere, 1936ko al txamenduaren ondorioz 
izan zen gerra hartan, a tzerriratuen kopurua izaugarri handitu zen. Gerra amaitutakoan ere, 
erbestera tzen jarraitu zuten euskaldunek.

1960tik 1980ra barne-migrazioak gertatuko dira Hego Euskal Herrian. 1963an hasi eta 
1975era arte iraun zuen Garapen Planak –agintean zegoen Francoren gobernuak abiarazitakoa– 
euskal ekonomiaren hazkundea eragin zuen.1960ko hamarraldian Bizkaiak 96.000 etorkin 
baino gehiago hartu zituen, eta Gipuzkoak 84.700etik gora.

Kontuak kontu, barne- eta kanpo-migrazioak direla-eta, gaur egungo kalkuluen arabera, 
euskal jatorriko lau milioi eta erdi per tsona daude mundu osoan barreiaturik. Horietako askok, 
bestalde, beren izaera eta kultura ez gal tzeko eta manten tzeko, Euskal E txeak zabaldu dituzte 
hainbat eta hainbat herrialdetan.
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3.1. SARRERA

XX. mendearen erdialdetik aurrera eta azken bi hamarraldietan, batez ere, areagotu da 
beste kontinente ba tzuetako populazio-talde handien etorrera Europara. Emigrazio horren sor-
buruan bi fenomeno hauek topa tzen ditugu:

1. Kolonia-herrialdeen indepen tzia
2. Kontinenteen arteko desberdintasun ekonomikoak, eta globalizazio-prozesua

3.1.1. Kolonia-herrialdeen independen tzia

II. Mundu Gerraren ondoren, kolonia-inperioak desegiten hasi ziren. Independen tzia pro-
zesu gehienak 1950aren bukaeran eta 1960aren hasieran gertatu ziren. Eman tzipazio haiek 
metropoli ohietara zuzen tzen zen immigrazio-jario iraunkorra ekarri zuten. Hasieran, adminis-
trazioan lan egiten zuten europar kolonoek eta haien familiek emigratu zuten; gero, kolonia-
armadetako soldaduek; eta geroago, europar jatorririk ez baina kolonia-okupazioan parte har-
tzeagatik bizia gal tzeko beldurra zuten biztanleek.

Britainia Handira, gehienbat, Kenia, India eta Malasiako bizilagunak heldu ziren; Fran-
tzia, Italia eta Espainiara Ipar Afrikako herrialdeetakoak; Belgikara Kongotik (egungo Afrikako 
Erdialdeko Errepublika) abiatutakoak; eta, azkenik, Portugalek Angola eta Mozambiketik eto-
rritakoak jaso zituen.

3.1.2. Ekonomiaren globalizazioa

XX. mendeko azken herenetik aurrera, migra tzaileen mugimenduen jatorria edo arrazoia 
bila tzen hasiz gero, globalizazio ekonomikoarekin topo egingo dugu ezinbestean. Izan ere, pro-
dukzioan parte har tzen duten faktoreen mugikortasuna eta malgutasuna –langileena, besteak 
beste– errazten du globalizazioak. Horren ondorioz, herrialde pobreen eta abera tsen arteko 
migra tzaile-uholdea hedatu eta orokortu egin da.

Herrialde pobreetan ez dago ekonomia hobe tzeko i txaropenik: industria-arloa jorratu 
gabe dute, ezin dira-eta heldu herrialde garatuek duten teknologia-mailara; nekazari tzaren bi-
tartez ere ezin dute lortu hobekun tzarik, landu di tzaketen lurrak urri direlako, produkzioa me-
kanizatu delako, eta munduko merkatuaren eragina kontra dutelako. Hainbeste faktore negati-
boz ohar tzeak halako mesfidan tza bat sor tzen du Hirugarren Munduko herritarrengan, eta 
bizilekua uztera bul tza tzen du makina bat jende.

Bestalde, gorago aipatu dugun mesfidan tzari gehitu behar zaio garapen-bidean dauden 
herrialdeetako hazkun tza demografikoa, herrialde abera tsena hiru halako dena. Horrek, noski, 
herri superpopulatu horietan lanpostua aurki tzeko aukerak izugarri gu txi tzen ditu, eta alde egi-
teko motibo bat gehiago ematen dio emigrantegai denari.

Kontuak kontu, herrialde garatuak Hirugarren Munduko jendea kontrolik gabe joaten 
hasiko zaizkien beldur dira egun, eta hori dela-bide, immigrazio-politika oso murriztailea abia-
razi dute a tzerritarren etorrera librea muga tzeko asmoz. Politika horrek kriminaliza tzen ditu 
propio ateratako legeen irazkitik pasatu barik mundu garatuan koka tzea lor tzen duten etorkinak. 
Immigra tzaile horiek dira papergabe ezizenez ezagu tzen ditugunak.
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Herrialde garatuotan, baina, seguru tzat jo tzen dugu biztanleen zahar tzea handituko dela 
datozen urteetan. 2.050ean, esaterako, Europar Batasunean biztanle kopurua 400 milioikoa 
izango dela aurreikusten dute adituek. Hori gauzatuz gero, lanpostu asko bete gabe geldituko 
lirateke, eta, horren erruz, ezingo genituzke zerbi tzu guztiak eskaini, ezta gozatu ere. Horrela 
gerta tzera, esan gabe doa Lehen Munduko ongizatearen gizarteak eta ekonomiak geldialdia edo 
a tzeraldi kezkagarria izango luketela.

3.2. HAINBAT ARRAZOI GIZA UHOLDEA ULER TZEKO

Zerk bul tza tzen du gizakia bere sorterria u tzi eta beste batera abia tzera? Horra hor gaia 
sakon aztertu nahi duen nornahik bere buruari egiten dion galdera. Eta hona hemen soziologo, 
etnologo eta bestelako adituek –baita logikak eta errealitateak ere bai– aurkitu dituzten arra-
zoirik behinenak: pobrezia, biztanleriaren hazkundea, mugen iragazkortasuna –porositatea–, 
iparraldeko herrietan lan-merkatua zabalik egotea, ekonomiaren mundializazioa, hegoaldeko 
herrietako lan-merkatuaren gu txi tzea, globalizazio kulturala, katastrofe handiak, migrazio po-
litikoak, eta gaitasunagatiko migrazioak.

3.2.1. Pobreziak eragindako migrazioak

XIX. mendean, Iparrak Hegoarekin zerabilen politika inperialistak erabaki tzen zuen mi-
grazio-mugimenduen norabidea. Giza jario haiek lurraldeak, per tsonak eta gizarte osoak 
mendera tzea zuten helburu. Iparrak Hegoan hustu tzen zituen bere indarkeria, teknika eta jaki-
turia; hau da, bere kultura. Iparrak zibilizazioa, ondasunen meta tzea, hazkunde ekonomikoa, eta 
modernitatea adierazten zuen; Hegoak, aldiz, pobrezia, zibilizaziorik eza, eta a tzerapen kultura-
laren egoi tza dakarkigu gogora. Dikotomia horretatik ondoriozta tzen bide da Europaren eta 
europarren zeregin ezinbestekoa, gizaki zuriaren egiteko saihestezina, kolonizazioa, alegia. 
Horra hor kolonizazioaren fun tsa.

Gaur egun, ordea, apurtu egin da eskema hura; orain Iparra Hegoaldean dago, baina baita 
Hegoa Iparraldean ere. Gaurko populazioaren lekualda tzea alderan tzizkoa da: Hegoa mugi tzen 
da Iparreran tz eta Mendebalde ospe tsuran tz: jende zarpail, nonahiko pobre, langile eta erre-
fuxiatuekin batera, uniber tsitate-lizen tziadunak eta delitugin tzan hasi nahi ez duten gazteak ere 
abia tzen dira Eldorado berria bihurtu den Mendebalde distirasu abera tsera. Izan ere, Mendebal-
dea Agindutako Lur berriaren gisakoa da munduko ondasungabeko ani tzen tzat. Esan gabe doa 
nazioarteko migrazioa pobreziaren kontra borroka tzeko biderik eraginkorrenetakoa dela bat, 
baita, bide batez, duintasuna eta heziketa erdiesteko ere.

Mediterraneora etorrita, azpimarragarria da iparraldeko eta hegoaldeko i tsaser tzen artean 
dagoen alde izugarria: Nazio Produktu Gordinaren (NPG) % 90 iparraldean aurki tzen da, eta 
alde hori nabarmen handitu da Espainia eta Portugal Europar Batasuneko kide direnetik. Pen-
tsa tzekoa denez, Iberiar penin tsulakoak abera tsago bilakatuz joan ahala, immigrazio-herri (herri 
har tzaile) ere bihurtu dira.

Bestalde, kontuan izan behar dugu ere hegoaldeko gizarteetako estamentuen artean dau-
den distan tzia i tzelak: zulo sakona eta zatiketa handia dago agintari-mailakoen eta herri xehea-
ren artean. Zatiketa soziala tarteko, baliabide nagusiak abera tsen eskuetan pila tzen dira, eta, 
bitartean, gobernuek deus gu txi egiten dute egoera alda tzeko, gu txien dutenak sekula ain tzako-
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tzat hartu gabe. Hirugarren munduko gizarte horretan, beraz, hauxe suma tzen dugu: gu txiengo 
batek parte har tzen du ekoizpen ekonomikoan, eta aberastasuna kudea tzen du; gehiengoa, aldiz, 
lehenengo sektorearen barruan baztertua dago. Hori da, hain zuzen, hirugarren munduko gizar-
te gehienen bikoizketa estrukturala. Egitura bikoiztu horretan daukate sorburua zokora tze so-
zial, kultural eta politikoa.

Ikusitakoaren arabera, Hirugarren Munduko herrialde guztiek bere baitan darama tzate, 
nolabait, Iparra eta Hegoa. Horrenbestez, testuinguru horretan eta ikuspegi horretatik aztertu 
behar ditugu hegoaldetik iparraldera doazen migrazio-mugimenduak oro.

   Melillako hesia: 17 km-ko hesiak bereizten ditu Melilla eta 
Maroko.

3.2.2. Biztanleriaren hazkundea

Abera ts eta pobreen arteko desberdintasun handia dugu, zalan tzarik gabe, migrazioak 
esplika tzeko arrazoietan argienetakoa. Badugu, horretaz gain, beste arrazoi edo eragile bat, 
berebiziko garran tzia duena: biztanleriaren hazkundea.

Herri azpigaratuen eta garatuen demografia-hazkundea guztiz bestelakoa izan da aspaldi-
tik, eta II. Mundu Gerraren ondotik hona, handiagotu besterik ez da egin diferen tzia hori: zenba-
kiek diotenez, herri azpigaratuetan demografia-hazkundea i txurabea da; herri garatuetan, berriz, 
populazioak murrizteko joera –hazkunde negatiborako joera– nabaria du. Hartara, herri gara-
tuetako biztanleria gu txitu eta zahartu egingo da, eta, hori dela-eta sortuko zaizkion arazoei 
jarki tzeko, ezinbestekoa izango dute immigra tzaileen ekarria, ezingo baitute, bestela, hazkunde 
positiborik bermatu.

Esan beharrik ez dago, bada, populazio-hazkundea dela garapenaren arazo nagusietakoa; 
Hirugarren Munduko edozein herritako biztanleria-hazkun tza i txuragabeak bertan behera uz-
ten baitu edozein garapen-estrategia. Zori txarrez, oraindik ez dute aurkitu, azpigarapen-tes-
tuinguru batean behin tzat, urtero lan-merkatura hel tzen diren behargin guztiak integra di-
tzakeen ekonomia-sistemarik. Zori txarrez, berriro ere, gobernu askok jokatu dute presio 
demografikoa bigarren mailako faktorea bali tz bezala, eta uste osoa jarri dute bizi-baldin tzak 
hobetu beharko lituzkeen garapen magikoaren eraginean. Lorpenak –begien bistan daude– es-
kasak izan dira.
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Egoera horretan –Hegoa dei tzen diogun horretan– bizi denak aukera eta etorkizun falta 
baizik ez du suma tzen sorterrian. Nork sine ts dezake bere bizi-baldin tzek, urte gu txitan, zenbait 
garapen-estrategiaren indarrez –mirariz?–, hobera egingo dutela, eta boom demografikoa go-
goan hartu ez duten garapen-asmoek arazo guztiak konponduko dituztela?

3.2.3. Mugen iragazkortasuna (porositatea)

Mugak –Lehen Munduko mugez ari gara– i txita daude; baina, an tza denez, ordaindu ezin 
dutenen tzat bakarrik. Emigra tzaileari mugak zeharka tzeko bi bide, bi prozedura, eskain tzen 
zaizkio: lehen prozedura turista-bisa legala lor tzea da. Ez da gehien erabili den metodoa, baina 
gero eta sarriago erabil tzen da. Bisa hori lor tzea ez da erraza izaten; horregatik, legalki lor tzen 
ez duten per tsona askok erosi ohi dute. Bigarren bidea edo prozedura muga-er tzetan jarduten 
duten sare kriminalek, diru askoren truke eta baldin tza gizagabe eta ankerretan antola tzen dituz-
ten zeharkaldiei dagokie. Sare horiek, zer esanik ez, herri har tzaileetan dituzten gaizkide edo 
konplizei esker fun tziona tzen dute. Sarbidea salgai dago, beraz; eta salgai dagoela jakinda, zer-
gatik ez erosi? Iparraldeko legeek migra tzaile-jario hori geldiarazten saia tzen badira ere, ez dute 
–eguneroko albisteak lekuko– presio globala ezaba tzea lortuko.

3.2.4. Iparraldeko herrietan lan-merkatua zabalik dago, baina...

Nahiz eta langabezia hi tza gero eta sarriago esan eta en tzuten dugun, Mediterraneoaren 
iparraldeko herrietan lan-merkatua zabalik dago oraindik. Izan ere, herrialde horietan ez da 
falta izaten eskulan merkea eta malgua –etorkinak, gehienbat– bila tzen duen enpresabururik. 
Bestalde, ezin dugu ahaztu gure gobernuek ez ikusia egiten dioten ekonomia ezkutua ere 
a tzerritik etorritako langilez hornitu eta elika tzen dela. Halako lan-egoeran dabilen etorkinak, 
noski, ezin dio muzinik egin ezein lanposturi, zeren kolokakoa edota klandestinoa izanik ere, 
lana izateak babesten baitu herri har tzailetik ego tz lezakeen balizko agindu batetik. Behin lan-
posturen bat lortuta, errazago erdie tsiko ditu kanpotarrak herri har tzailean bizi tzeko eskubidea 
eta agiriak, paperak, alegia. Paper horiek –araupe tze ofiziala– eskura tzeko i txaropena guztiz 
erreala da, beraz; eta i txaropen horrek bul tzatuta, edozeri eu tsi ohi dio gera tzeko asmo argia 
duen etorkin orok.

   Ceuta, 2005. Mugako hesian harrapatu-
tako gizona.
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Baina immigrazio-har tzaile diren herrietako jendeak etorkinei buruz duen iri tzia edo per-
tzepzioa gero eta negatiboagoa da, eta, ondorioz, etorkinen aurkako arrazakeria zabaldu da 
azken urteotan. Alta, zorionez, herrialde har tzaile horietan arrazakeriaren biktimekiko elkarta-
suna heda tzeko ahaleginak egiten dituzten erakundeak ere sor tzen dira. Horretaz gain, sindika-
tuek ere langile immigranteen egoera erregula tzeko borondatea erakusten dute lan-indarraren 
prezioa gehiegi merkatu ez dadin, eta beharginek herri garatuetan lortutako eskubideak honda-
tu ez daitezen; bai eta, nola ez, langile etorkinak babesteko ere. Eta gobernuek –hipokrisia zer 
den agerian u tziz– uko egin ohi diote migra tzaile-jarioak epe luzean antola tzeari, eta ezer gu txi 
egiten dute enplega tzaile klandestinoen aurka. Noizbehinka, hala ere, gure agintariek, sen onak-
edo akuilatuta, a tzerritik etorritako beharginak araupe tzeari ekiten diote. Espainiako gobernuak 
2005ean abiarazi zuen erregularizazio masiboa dugu horren adibide garbia. Araupe tze masibo 
horiek, dena dela, ba tzuek uste dutenaz bestera, ez dute emigra tzeko gogoa bare tzen, baizik eta 
piztu eta areagotu egiten dute.

3.2.5. Ekonomiaren mundializazioa

Ekonomiaren mundializazioak, ezinbestean, populazio-egituren mundializazioa dakar 
berekin. Baina ezinbestean gertatu behar horrek ez du esan nahi iparraldeko herriek a tzerritar-
populazioak ai tzakiarik gabe onar tzen dituztenik. Ai tzitik, immigranteen etorrera ugaria de-
nean, autoktono askok bere bizimodua, kultura, eta abar hondatu edo galduko ote diren kezka 
adierazten dute eskuarki. Hori dela-eta, beharrezko neurri guztiak har tzen dituzte herri har-
tzaileek biztanleriaren barne-oreka berma tzeko asmoz, hau da gehiegizko immigrazioa saihes-
teko asmoz. Europaren kasuan, adibidez, kezka horren isla dira Schengen-go hi tzarmenean1 
sinatutako akordioak.

Biztanle autoktonoek, baina, ez dituzte etorri berri guztiak errefusa tzen. Duela 40 urte 
gerta tzen zen moduan, gaur egun ere iparraldeko herriek baliagarriak diren etorkinak bakarrik 
jaso nahi dituzte, lan-merkatuak dituen beharrei eran tzuten dietenak soilik. Jarrera horren 
adierazgarri garbia dugu ia Europa osoan abian dagoen immigrazio-kuoten filosofia berria. 
Dena dela, orain –eta hau da ezaugarri historiko berria– eskaria lan-eskain tza baino handia-
goa da. Hortixek dator, noski, immigrazioari ezarritako mugaketa, dagoeneko Fran tzian 
praktika orokorra dena: behargin nazionalak lehentasuna –etnikoa, askotan– du lan-sektore 
gehienetan.

Bestalde, fun tsean merkatari tza baizik ez den ekonomia-politika europarrak ez du inolako 
elkartasunik adierazten erronka globalen aurrean, pobreziaren, ekonomiaren ezegonkortasuna-
ren eta abarren aurrean. Eta jarrera horrek honelako iri tziak pen tsamenduak sor tzen ditu hegoal-
deko agintariengan: «Zuok, ipar-mendebaldarrok gure merkatuak konkistatu dituzue, ez digu-
zue gure eskulana erabil tzeko enpresa edo nekazari tza-ustiapenak sor tzeko baliabiderik eman; 
orain, konpon zaitezte gure langabetuekin».

1  Schengeneko Hi tzarmena Europar Batasunaren eraikun tza-bidean egindako pausorik garran tzi tsuenetarikoa 
dugu. Honako estatu hauek sinatu dute hi tzarmena –ba tzuek 1985ean, eta besteek geroago–: Alemania, Fran-
tzia, Belgika, Herbehereak, Italia, Luxenburgo, Sui tza, Espainia, Grezia, Portugal, Polonia, Txekiar Errepublika, 
Eslovakia, Malta, Eslovenia, Hungaria, Estonia, Letonia eta Lituania. Itunak gorabehera handiko bi helburu ditu: 
per tsonen joan-etorrirako trabak (herri sina tzaileen arteko aduanak) ezaba tzea, batetik; eta estatu kideen arte-
ko segurtasun- eta barne-politikak koordina tzea, bestetik (kanpo-mugetan baldin tza berberak ezarriz, bereziki). 
Erresuma Batuak eta Irlandak Schengenetik kanpo gera tzea erabaki zutenez, pasaportea beharrezkoa da bertara 
sar tzeko.
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Eta a tzerrira tzear dagoenak, honela pen tsa tzen du: «Gure agintariek ezin badute irtenbi-
derik aurkitu, zergatik ez bilatu zortea –bizimodua– beste aldean?»

Emigra tzeko arrazoien artean, badago bat gure sen onak argi tzen duena: migra tzeak es-
kubidea izan beharko luke, eta dagoeneko eskubide tzat jo tzen dute migra tzeko asmotan dauden 
guztiek. Horiek ez dute ala berek eraiki duten munduko ondasunez goza tzeko eskubidea?

Nola justifika dezakegu iparrekook Hegotik datozkigun per tsonen zirkulazioa oztopatu 
eta eragoztea geure kapital, kultura-ondasun (informazioa, pelikulak, musika, moda, jaki, li-
buru, joko...) eta merkatu-gose asegai tzaren tzat zirkulazio librea eska tzen dugun bitartean?

Azkenik, esan dezagun Hegoak, lehen bezala, lehengaiak esporta tzen jarrai tzen badu ere, 
Iparrera doazen kapitalen esporta tzaile –esportazioa edo ihesa ote?– ere bilakatu dela. Horren 
adierazgarri dira, esaterako, herri txirotu ani tz ito tzen dituen kanpo-zorra2 kitatu beharra, eta 
hegoalde pobretuko elite finan tzarioek iparraldean egiten dituzten legezko eta legez kanpoko 
inber tsioak. Aipatutako arazook (kanpo-zorra eta kapital-ihesa) erabat zapuzten dituzte herri 
horiek pobreziatik atera tzeko eta gara tzeko egindako ahalegin guztiak.

Aurrera jarraitu baino lehen, honez gero zenbaitetan aipatu dugun globalizazioa uler-
tzeko, komeni li tzateke nahas-mahas erabili ditugun zenbait kontu argi tzea. Horri ekiteko, has 
gaitezen definizio batekin: globalizazioa mundu mailan gerta tzen ari den prozesua da, egun 
komunika tzeko eta garraia tzeko dagoen erraztasunak ekarritako merkatu arteko bul tza tzen due-
na eta eta kulturen eta gizarteen arteko hurbil tzea berekin dakarrena.

2  Kanpo-zorra: herri batek beste herriri edo nazioarteko finan tza-erakundeei (Munduko Bankua, kasu) eskatutako 
maileguei dagokiena.
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Ekonomiaren ikuspuntutik, merkatari tzaren liberalizazioa aipatu ohi dugu globalizazioari 
buruz hi tz egiten dugunean. Globalizazio ekonomikoa industria bateko kideen arteko harrema-
nen estu tzea da. Kide horiek mundu osoan sakabanaturik egon daitezke. Munduko Moneta 
Fun tsaren iri tziz, globalizazioa «herrien arteko interdependen tzia ekonomikoa da, non, mugaz 
gaindi, merkan tziak eta zerbi tzuak gero eta gehiago truka tzen diren, kapitala aske jaria tzen den, 
eta teknologia gero eta azkarrago zabal tzen den.» Kapitalismoaren zabal tzea da, beraz, globali-
zazioa; herri garatuetatik garapen-prozesuan dauden herrietara zabal tzea, hain zuzen ere. Ho-
nako definizio hau eman duenik ere badago: «Globalizazioa prozesu nagusiki ekonomikoa da, 
ekonomia nazionalak mundu-merkatu kapitalista bakar batean gero eta gehiago integra tzean 
da tzana.»

Produkzio moduak eta kapital-mugimenduak mundu mailako bihurtu dira. Hori dela-eta, 
estatuetako gobernuak beren eragina eta eskumena gal tzen hasi dira; baita, horrekin batera, 
ekonomiaren eremuan zuten nazio-subiranotasuna ere. Horren harira, gizarte zibilean hainbat 
mugimendu eta erakunde sortuz joan dira globalizazioak dakar tzan kalteei aurre egiteko. Glo-
balizazioaren Aurkako Mugimenduak, Altermundialista izenez ere ezagu tzen dugunak, irmoki 
eta ozen sala tzen du egun bizi dugun globalizazioa kapitalismo basatiaren zabalkun tza besterik 
ez dela. Altermundialista horien ustez, ekonomia lehene tsi dugu/dute gizakia –gizakiaren ongi-
zatea– gu txie tsita, eta, horrela, globalizazioaren bitartez, nekez konpondu litezke abera tsen eta 
pobreen arteko aldeak.

Globalizazioak hartu duen bidea –nahiz bestelakorik ere har zezakeen– arras neoliberala 
da; hau da, beste hi tzez, gaur egungo kapitalismo basatiarekin bat datorren bidea hartu du. 
Globaliza tzeko bide edo era hori halako bikoiztasuna ezaugarri duen prozesu batean gauza tzen 
da: barnera tze-/kanpora tze-prozesua. Barnera tze-prozesu batek merkatu ba tzuk elkartu eta bere 
barruan a txiki tzen ditu hamaika abantaila eta mozkin atera tzeko. Barnera tze, elkar tze, interes-
batera tze edo dena delakoak, jakina, alde batera uzten ditu hainbat kontinente, herri, talde eta 
per tsona, historiaren bide-bazterrean gera tzeko arriskua dutenak. Horra hor kanpora tze-
prozesuaren emai tza ezkutaezina. Globalizazioa gauza tzeko era horrek Iparra/Hegoa dikotomia 
indar tzen du herrien arteko ezberdintasunak muturreraino eramanda: milaka milioi per tsona 
pobrezia gorrian bizirautera kondena tzen ditu, eta, bidenabar, ingurumena hondatu arte ustia-
tzen du, kupidarik gabe.

Afrika dugu, zalan tzarik gabe, globalizazioak aldean dakarren kanpora tze horrek kaltetu-
takoen eredurik garbiena: kontinenteak 700 milioi biztanletik gora dituen arren, bere parte-har-
tzea mundu mailako merkatari tzan % 1 besterik ez da, eta zuzeneko inber tsioaren % 0,4 jaso-
tzen du soilik. Eta –zilegi bekigu esapidea– azak on tzeko, Afrika da gaur egun kanpo-zorraren 
ondorio gaiztoak gehien nozi tzen, paira tzen eta sufri tzen dituen lurraldea.

3.2.6. Lan-merkatuaren gu txi tzea hegoaldeko herrietan

Emigra tzaileak igor tzen dituzten herrietako lan-merkatua esportaziora bideratu eta emana 
dago erabat, eta horrek lan gu txi –lanpostu gu txi– sor tzen du Hegoa izendatu dugun munduaren 
zati horretan. Gainera, aurreko atalean aipatu dugun kapitalen esportazioak –iparralderanzko 
ihesak?– eta ustelkeria bidez eskuratutako dirua mendebaldeko banke txeetan egoteak ez diote 
mesederik egiten garapen-bidean dauden herrietako lan-merkatua zabal tzeari; ai tzitik, kontrako 
efektua lor tzen du.
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Are eta gehiago oraindik: garapen-bidean dauden herri horiek Nazioarteko Moneta Fun tsa 
(NMF) eta Munduko Bankua (MB) erakundeek 80ko hamarkadan diktatu edo agindutako arau 
eta egoki tzapen-politikara makurtu behar izan zuten. Politika haren helburuak argiak ziren oso: 
aurrekontu-defizita gu txi tzea eta ordainketa-balan tza oreka tzea. Hori erdiesteko, estatuek zen-
bait erabaki tekniko hartu, eta gizarte-gastuei zegozkien diru-lagun tzak kendu behar izan zituz-
ten. Horrek guztiak, zori txarrez, gizartean izan zuen ondorioa ez zen soilki teknikoa izan, ha-
marka mila langilek kale gorrian bukatu bai tzuten.

Aurreko guztia gu txi izanik, herrialde garatuetan kokatutako enpresa askoren desegiteak 
eta hegoaldera lekuz alda tzeak (deslokalizazioak) ondorio gaiztoak izan ditu: soldata oso 
baxuen praktika arrunt bilakatu eta zabaldu da hegoaldeko herri askotan, eta horrek pobrezia 
areagotu eta heda tzeaz bestalde, langile-ihesa eragin du herrialde garatuetaran tz. Bistakoa da, 
beraz, lan-merkatu berri horiek lanpostu gu txi sor tzen dutela eta ez dutela inondik ere pobrezia 
arin tzen.

3.2.7. Globalizazio kulturala

Mundializazio horretan, menpera tzailea den Iparrak asmatutako objektu, helburu, errito, 
eta munduari buruzko ikuskerara egoki tzen da Hegoa. Globalizazio kulturalaren ondorioetako 
bat da hegoaldeko erdiko klaseko jendeak mendebaldeko way of life eskuratu nahi izatea. Iker-
keta gu txi egin dira gai horri buruz, baina jakin badakigu mendebaldarren kon tsumo-ohiturak 
beregana tzeko aukera izateak –telebista leku guztietara hel tzen da– emigra tzera bul tzatu ditue-
la haien sorterrietan bizi tzeko lain duten gizarte-geruzak. An tza denez, gizarte-integrazioa po-
sible denean ere, badira beste faktore ba tzuk jatorri-lekua edo sorterria uztera gonbida tzen du-
tenak: bizi-kalitatea hobe tzeko esperan tza, lortutako prestakun tza teknikoa edo akademikoak 
eman behar lukeen bizi-mailaz goza tzeko aukerarik ez izatea...). Erdiko klaseko jende hori, 
duela 40 urte garapen- eta demokratizazio-ereduen bizkarrezurra izan zena, a tzerakada handia 
nozi tzen ari da bere maila sozial eta ekonomikoan.

3.2.8. Katastrofe handiak

Gauza jakina da gure planetan badirela hondamendi naturalak (lurrikarak, uholdeak, 
zikloiak, izurriteak...) gerta tzeko arrisku handia duten lekuak. Ondo txo dakigu ere hondamen-
dien ondoren biztanleek toki seguruagoetara alde egin –emigratu– ohi dutela, eta halaxe gertatu 
da historiako aro guztietan. Dena den, arriskuak arrisku populazioa izugarri hazi denez, leku 
horiek landu, hiritartu eta sobera jendeztatu behar izan dituzte. Hain daude jendeztatuta, ezen, 
gaur egun, katastrofea jazo tzen den orotan migrazio-mugimendu i tzelak sor tzen baitira.

3.2.9. Politika-arazoek eragindako migrazioak

Zenbait herritan dagoen politika-ezegonkortasunak eta horrekin zerikusia duten bestelako 
gatazka larriek jende ugari behartu edo derrigor tzen dute bizilekutik alde egitera, ihes egitera, 
alegia. Iheslari politikoak dira per tsona horiek, errefuxiatuak; eta beste askok bezala, gure Ipar 
eta Mendebalde garatu eta demokratikoetara etor tzen dira babes bila. Zorigai tzez, hedabideak 
albistez gainezka tzen dizkiguten gerra zibilek eta herrialdeen arteko gerrek eragiten dituzte le-
kualdatu eta errefuxiatu ugari horiek.
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Etiketak ipin tzea nahitaezko bihurtu zaigun garai honetan ia logiko tzat har tzen dugu ihes-
lariak sailkatu eta bereiztea, ez baitira bat errefuxiatua eta lekualdatua. Aurrera segitu aurretik, 
egin dezagun, bada, bakoi tzaren deskribapen argigarria:

–  Errefuxiatua: arraza, erlijio, nazionalitate, gizarte-talde jakin batekoa izateagatik edo 
iri tzi politikoengatik jazarria izateko arrazoizko beldurra duen per tsona bat da, bere 
nazionalitateko herrialdetik kanpo dagoena eta herrialde horretako babesa lortu ezin 
duena edo goraxeago azaldutako beldurrarengatik lortu nahi ez duena.

–  Lekualdatua: bere herrialdetik atera gabe –nazioarteko mugarik zeharkatu gabe– bizile-
kutik alde egin beharrean dagoen per tsona. Barne-iheslaria ere esaten zaie, eta mugeta-
tik hara i tzuritakoen modu ber tsuan bizi tzera derrigortuta daude. Per tsona batek, arrazoi 
politikoengatik, erlijioagatik edo arrazagatik meha txupean senti tzen delako lekualda-
tzen bada, errefuxiatu-estatutua eska dezake. Gaur egun, 25 miloi migra tzaile inguruk 
osa tzen dute barne-iheslarien populazioa, eta, gehienbat, honako herriotan ditugu saka-
banatuta: Kolonbian (2 milioi), Iraken (1,2 milioi), Sudanen (850.000 mila), Somalian 
(400.000mila), Azerbaijanen (560.000) mila inguru, Sri Lankan (324.000 mila)…

   Sebrenicatik ihesean: 1991ean, Jugoslaviaren 
desintegrazioak Bigarren Mundu Gerraz ge-
roztik Europan izan den errefuxiatu-krisi han-
diena sortu zuen. Irudian, 1995ean Sebrenica-
tik ihes egin zuten 40.000 per tsonetako ba tzuk 
ager tzen dira. Zortea izan zuten, 7000 per tsona 
hil egin zituztelako NBEk babesten zuen es-
kualdean. 1999ko mar txoan, NATOk airez 
egindako erasoen ondoren, 800.000 errefuxia-
tuk Kosovotik ihes egin zuten edo handik kan-
poratu zituzten.

Gaur egun, 9.200.000 per tsona errefuxiatu daude munduan, eta 25 milioi dira lekualda-
tuak. Estatuen arteko gerrak gu txitu badira ere, barne-gatazka armatuak nabarmen ugaritu dira 
kontinente guztietan, eta, hala, iheslari kopuruak nekez egin dezake behera. Haatik, iparraldeko 
gobernuek gero eta politika murriztaileagoaz joka tzen dutenez etorkinekiko, gero eta zailagoa 
dute ihes egindakoek herrialde seguru batera joatea. Horregatik gu txitu dira asilo-eskubidea 
izanik ere hori eska tzen dutenen kopurua, herri har tzaileek, lehengo abegiaren ordez, eragoz-
pen, traba eta hesiz beteriko legeak eskain tzen dizkietelako. Asilo-eskubidea baliatu ezin horrek 
lekualdatuen kopurua handiago tzea ekarri du ondorioz. Afrika da, nola ez, erasandako herrial-
deetan erasandakoena: 13 milioi baino gehiago dira lekualdatuta bizirauten duten per tsonak. Ia 
erdiak (6 milioi) Sudanen daude.

Iheslari gehienak –kasualitatea ote?– Hegoko herrietakoak dira: Afrikako Lakuetako es-
kualdekoak, Afrikako Adarrekoak, Boli Kostakoak, Kongoko Errepublikakoak. Afrikakoak ez 
ezik, XX. mendearen amaieran gerrak jasandako hainbat herritakoak ere baditugu: Balkane-
takoak, Ekialde Hurbilekoak, Jugoslavia ohiko herrietakoak, Kurdistan, Afganistan, Iran, Irak 
eta abarrekoak.
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   XX. mendearen hasieran, milaka judutar Palestinara i tzul tzen 
hasi ziren, An tzinatean beren aberria izan omen zen herrialdera. 
Baina Palestinan arabiarrak bizi ziren. Judutarrak lurrak erosten 
hasi ziren, Erresuma Batuaren lagun tzaz (bertan britainiarrek 
botere koloniala bai tzuten). 1947. urtean lurraldeak banatu egin 
ziren lehen aldiz –Nazio Batuen Erakundearen ebazpenez– bi 
komunitate horiek (judutarrak eta palestinarrak) bereizteko. 
1948. urtean Israel Estatua sortu zuten. Erdibiketak ez zuen inor 
nahikotu, eta bi komunitateen arteko erasoak izan ziren. 1967. 
urtean Israelek lurralde palestinarrak okupatu zituen. Geroztik 
aurrera, gerra eta herio tza etengabeak dira bertan.   
«Lo tsaren horma». 2007ko uztaileko argazkia. Sionismoak 
palestinarrak kontrolpean eduki tzeko al txatu dituen horma 
(700 km izango ditu) eta hesi elektrifikatuek palestinarren bizi-
tza gero eta zailago bihur tzen dute. Ez dugu ahaztu behar 4 
milioi errefuxiatu palestinar bere jaioterritik kanpo bizi direla 
(Jordanian, Sirian eta Libanoko errefuxiatu- eremuetan), sio-
nismoaren indarkeria eta sarraskietatik ihes egiteko.

Palestinako umeak hormaren ondoan.

Lege murriztaileen eragozpenak gorabehera, Europak jaso tzen du gaur egun babes-es-
kaera gehien: NBGMEren (Nazio Batuen Goi Mandataria Iheslarien tzat, ACNUR gaztela-
niaz) arabera, 2005ean 670.000 babes-eskaera inguru aurkeztu zituzten 149 herrialdetan; 
haietariko 374.000 Europan. Baina, pen tsa genezakeenaz bestera, ez dira Ipar eta Mendebal 
abera tsetako herriak errefuxiatu gehien jaso tzen duten herrialdeak, hegoaldekoak baizik. Da-
tuek diotenez, hegoaldetarrek munduan dauden iheslarien % 83 har tzen dituzte. Egoera zertan 
den argi tzeko, adibide esangura tsu eta aski ezagunaren berri emango dugu: 1987an, Somalian 
137 errefuxiatu zeuden mila biztanleko; Sui tzan, ordea, mila biztanleko 5 errefuxiatu baino 
ez zeukaten/daukate.

Etiketak ipin tzea afizio eta ofizio dutenek honakoaz ere ohartarazi digute: errefuxiatu eta 
lekualdatuez gain, badira beste per tsona ba tzuk arazo politikoek eragindako egoera tamalgarri-
tamalgarrian bizi direnak: aberrigabeak. Aberrigabeari ez inork ez inongo estatuak ez dio herri-
tartasunik aitor tzen, jaiotakoan herritartasunik esleitu ez ziotelako –erregistro falta, agirien 
aka ts, eta abarrengatik–, legeak zenbait biztanle edo etnia zeha tz ba tzuk diskrimina tzen ditue-
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lako, edo naziotasuna galdu ondoren besterik eskuratu ezin izan duelako. Beste alde batetik, 
gogora dezagun estatuen desegiteak ere –bat baino gehiago ikusiak gara azken berrogei urteo-
tan– per tsona ugari herritartasunik gabe, aberririk gabe, u tz dezaketela. Halaber, eman tzipazio 
edo indepen tzia-prozesu eta gerrek gizatalde handiak u tzi ohi dituzte ezlekuan bezala, beren 
izateari ez dagokion herritartasun baten jabe, alegia. Sovietar Batasuna desegin eta bere eragin-
peko herrietako erregimen politikoa aldatu izanak horrelako kasu asko txo eragin zituen Euro-
pan eta Erdialdeko Asian. Horiek, zen tzu her tsian, ez dira errefuxiatu aberrigabeak; baina zer 
dira, bada? Etiketa ipini beharrean ditugu.

3.2.10. Gaitasunagatiko migrazioak

Langile kualifikatuak edo gaitasundunak (gaituak, adituak, teknikariak, ingeniariak, lan-
gile espezializatuak, askotariko lizen tziadunak...) esporta tzen dituzten herrialdeetatik alde egi-
ten dutenek beste migra tzaile-talde bat osa tzen dute. Planetako herrialde garatuetan (Ipar Ame-
rika, Europa, Japonia, Hong Kong, Australia eta Zeelanda Berria, esaterako) mugi tzen diren 
behargin adituen migrazio-mugimendua da hau; aditu-jarioa esaten diote askok, garun-ihesa 
beste askok. Migrazio hori europarrei, amerikarrei eta japoniarrei egokitu zaie orain arte, baina 
gero eta gehiago dira Asiatik eta Ekialde Hurbiletik irtendako ingeniari, mediku eta informa-
tikariak.

Goi mailako prestakun tza duten migra tzaile horiek eskuratu beharreko lehengai bihurtu 
dira etengabeko garapena xede duten herri askoren tzat. Haiei begira, hain zuzen ere, sortu omen 
zuten green card dokumentua, gaur egun Europar Batasunak txartel urdina izenez abian jarri 
duena. Aurrerago (3.4. atalean) aztertuko ditugu aditu-jario edo ihesak (brain drain) immigran-
teen sorterrian eragiten dituen ondorioak.

Emigrazioaren bul tzagile diren arrazoi zerrenda amai tzeko, push-pull (bul tza/tira) izene-
ko indarrak aipatu behar ditugu, horiek dira-eta migrazioaren maila eta izaera erabaki tzen dute-
nak. Push indarrak presioa egiten duten eta jendea alde egitera bul tza tzen duten sorterriko 
faktoreak dira: hondamendi naturalak, jazarpena, pobrezia, lanik eza, gerrak... Pull indarrak, 
aldiz, jendea beste herri batean bizi tzera erakar tzen dutenak dira: lansari hobea, gizarte-lagun-
tzak, gizarte-statusa hobe tzeko aukera, babes politikoa, adierazpen-askatasuna, eta abar. Po-
brezia da push eragile nagusia, eta lanpostua aurki tzeko i txaropena, berriz, Pull faktore indar-
tsuena da.

3.3. NORA EMIGRATU?

Gaur egun, beren jatorriko herrialdetik kanpo dauden emigrante kopurua 200 milioi ingu-
rukoa dela jo tzen dute. Planetako biztanleria osoarekin (6.733.188.593 biztanle, 2008ko urria-
ren 28an) alderatuta, ehunekoa txiki samarra da (% 3, gu txi gora-behera), baina har tzaile diren 
herrialdeen tzat gehiegizkoa da, zeren gizarte guztiek, nahiz eta abera tsak izan, arazoak izaten 
baitituzte etorkin guztiak gizartera tzeko.

Azaldu dugunez, AEB eta Europako herri abera tsak izaten dira maizenik lekualdatu be-
harrean dauden per tsonen helmuga, baina ekonomiaren mundializazioak migrazio-gune berriak 
sortu ditu: Indonesia, Malasia, Singapur, Japonia, Australia eta Ekialde Hurbileko herriak. 
Azken zonalde horretako Saudi Arabia eta Kuwait, adibidez, erakargarri bilakatu dira India, 
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Bangladesh, Pakistan, Thailandia, Txina eta Filipinetatik alde egindako langile ugariren tzat. 
Dirudienez, Asiatik abiatutako jario hori AEBra eta Kanadara ere zabalduz doa poliki baina 
etengabe.

Kontuak kontu, 2.000. urteaz geroztik, Europar Batasuna Ipar Amerikari nagusi tzen ari 
zaio jasotako etorkin kopuruari dagokionez. Gainera, Fran tzia, Alemania eta Erresuma Batua 
ez dira jadanik migra tzaileen helmuga gogokoenak, baizik eta berriki har tzaile bihurtu diren 
Hego Europako zenbait herri: Italia, Grezia, eta, batez ere, Espainia. Aipa tzekoa da, bestalde, 
Mediterraneo er tzeko herri horietan aitortu gabeko immigranteen kopurua legalizatuen ko-
puruaren bikoi tza edo hirukoi tza dela. Aldaketa betean murgilduta dago, beraz, Hego Europako 
eskualde hori.

AEBk milioi erdi immigrante iraunkor onar tzen ditu urtero, errefuxiatuak, iheslariak, 
kontuan hartu gabe. Horietatik % 50 Asiatik dator, % 40 Amerikar kontinentetik, eta gainerako 
% 10 Europatik. Hau da Iparramerikako estrategia berezia: enfasi handia jar tzen du profesional 
liberalak eta prestakun tza duten langileak erakar tzeko. 1990ko Immigrazio Legeak (Inmigra-
tion act) esplizituki esaten du erlazio positibo eta zuzena dagoela AEBko hazkunde ekono-
mikoaren eta mota horretako immigrante berrien artean (gaur egungo egoeran, krisialdi ekono-
mikoa dela-eta, ez dakigu berdin pen tsa tzen jarraituko duten). Legez kontrako immigrazioari 
dagokionez, AEBn 2 edo 3,5 milioi etorkin klandestino dituztela uste dute estatubatuarrek, eta, 
arduradunen datuei kasu eginez gero, urtero 200.000 ezkutuko sarrera zenba tzera iri tsi dira. 
Horietariko % 80-% 90 kontinentetik bertatik datoz; Mexikotik, bereziki.

Hala ere, migrazio gehienak (% 80tik gora) herrialde pobreen barruan gerta tzen dira: 
Afrikan, Asian eta Latinoamerikan. Egia da Afrika zuriak (Magreb eta Egipto), esaterako, Euro-
pa eta AEBra esporta tzen dituela langileak, baina Afrika bel tzak barne-lekualdaketak jasaten ditu 
etengabe, nahiz eta Europaranzko migrazio-jario garran tzi tsua ere baduen: Benin, Kamerun, Bo-
tswana, eta Swazilandiak, adibidez, Kongo, Boli Kosta, Gabon eta Hegoafrikara bidera tzen di-
tuzte bere emigra tzaileak. Kontinente horretan estatuek ez dituzte, oraingoz behin tzat, mugak 
kontrola tzeko baliabiderik, ez eta etorkinei behar bezalako harrera ziurta tzeko ere.

Migrazio mugimendu mota guztiak, epe luzera, odoluste demografiko bihur tzen dira 
a tzerriratutakoen jatorriko herrien tzat eta zama jasanezin har tzaileen tzat. Aurreko paragrafoan 
deskribatu ditugun kasuetan (Afrikako barne-lekualdaketak), gainera, migrazio horiek zigor 
la tz bilakatu ohi dira herrialde har tzaileak pobreak direnean.

Munduan diren biztanle-mugimendu orori erreparatuta, esan dezakegu emigra tzaile guz-
tiek joera berbera erakusten dutela: herri har tzailean betiko gera tzea –hasierako nahia jatorriko 
herrira i tzul tzea den arren–. Joera hori areagotu egiten da zenbait herrialde har tzailetan eskain-
tzen dieten familia berrelkar tzeko eskubidea dela-eta. Azkenaldian, hala ere, estatu har tzaileek 
etorkinekiko arauak zorrozteko asmotan dabil tzanez (migrazioari hesia jarri nahi diote), bertan 
betiko gera tzeko inten tzioa indartu da etorkinengan. Horrek, zori txarrez, haien sorterriarekiko 
erlazioen haustura dakar ezinbestean.

Ezin bukatu atal txo hau iragai tzazko herrialdeak zer diren azaldu gabe. Fun tsean, migra-
zio-biderik erabilienen erdian eta muga politikoen –eta, kasu ba tzuetan, harresi artifizialen– on-
doan dauden eskualdeak dira. Herri pobretuak izan ohi dira (Maroko, Tunisia, Mexiko, eta 
abar), lurralde abera tsekin mugak parteka tzen dituztenak eta, nolabait esateko, migra tzaileak 
hasitako bidaiaren azken etapa tzat har di tzakegunak.
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Mexiko Hego Ameriketatik AEBra doan bidearen arda tzean dago; Maroko, aldiz, Schen-
gen guneran tz emigratu nahi duten afrikarren bideetako batean dago –bestea Tunisia da–. Pa-
sabide diren neurri berean, Iparreko herri abera tsek migra tze-jarioa oztopa tzeko lehen babes-
lerroa –ia-ia tankan i txiriko konpartimendu– bihurtu dituzte iragai tzazko lurraldeak. Bitartean, 
milaka eta milaka afrikarrek eta Amerika erdialdeko biztanlek egoera negargarrian bizirauten 
dute Marokon,Tunisian eta Mexikon, noizbait Europan edo Estatu Batuetan sartuko diren 
esperan tzarekin. Esan gabe doa, bestalde, iragai tzazko herrialde horiek i tzelezko migrazio-
presioa paira tzen dutela.

3.3.1. A tzerritarrak Espainian eta Euskal Herrian

Europar Batasunean, 80ko hamarraldiaz geroztik, Espainiar estatua da immigranteen har-
tzaile nagusietako bat. Andaluziara (Almeria aldera, batik bat) eta Mediterraneoko kostaldera 
(Kataluniara, nagusiki) etorkin ani tz etorri da; batez ere, Marokotik eta gaztelaniaz min tzo diren 
lurraldeetatik (Ekuador, Colombia, Peru, Argentina,...), baina baita Espainiarekin inongo harre-
man kolonialik izan ez duten herrialdeetatik ere: Saharaz hegoaldeko Afrika, Txina, Errumania, 
Errusia, Hungaria, Portugal eta abarretik.

46 milioi biztanle daude erroldatuta Espainian, eta horietariko % 11 immigranteak dira. 
Bestalde, estatistika-datuek diotenez, 2.146.000 etorkin daude Gizarte Seguran tzan afiliatuta, 
eta afiliatuen % 11 osa tzen dute.

Espainiara etorritako per tsona horiek –gehienak– beren sorterrietan bizi tzeko aukerarik 
ez duten gazteak dira, autoktonoek onar tzen ez dituzten egoera eta lanpostuetan jarduteko prest 
daudenak. Besteak beste, honako langin tza hauetan ari tzen dira, eskuarki: nekazari tzan (Alme-
rian, Mur tzian, Lleidan, Bar tzelonan...), eraikun tzan (Madrilen, Bar tzelonan, Euskal Herrian, 
Galizian...), mea tzari tzan (Asturiasen, Leonen, Palen tzian...), ostalari tzan eta per tsona nagusiak 
edo gaixoak zain tzen (azken horretan emakumeek lan egin ohi dute).

Immigrante horietako asko legalki sartu ezin direnez, bizia arriskuan jar tzeko prest egoten 
dira Espainiara hel tzeko. Eguneroko albiste bilakatu da, tamalez, Gibraltarko i tsasartean edo 
Kanariar uharteetara bidean ito edo galdu –desagertu– egin direnen berria. Guru tze Gorriaren 
arabera, 2006ko lehen hiru hilekoan, 1000 lagun baino gehiago ito ziren Kanarietara heldu na-
hian, eta, urtero, 100.000 klandestino dira Gibraltarko i tsasartea zeharka tzen dutenak. I tsasarte 
horretako er tzen artean 14 km besterik ez badaude ere, azken bost urteotan uretan itoriko lau 
mila per tsonaren gorpuak aurkitu dituzte.

Bide arriskugarri horietatik Espainian sar tzea lor tzen duten afrikar bakanek egoera pe-
nagarrian –bazterkeriak berezkoa duena– bizi tzera kondenatuta daude, eta, lanik topa tzekotan, 
legez kanpoko jarduerak edo autoktonoek gai tzesten dituzten zereginak (prostituzioa, beha-
rrik neke tsu eta arrisku tsuenak, kontraturik gabeko esklabu-lan an tzekoak...) onartu behar 
izaten dituzte. Beraz, Iberiar penin tsulako sasiparadisura iristeko, bizia jokoan jarri ondoren, 
etorkin askok babesik ez gorri-gorrian bizirauten dute; eta babesgabetasun hori askoz ere 
nabarmenagoa eta larriagoa izaten da etorkinak bakarrik iri tsitako emakumeak edo adinga-
beak direnean.

Aurrekoa gu txi izanik, AEBek eta Europar Batasunak azken urteotan indarrean jarri di-
tuzten immigrazio-politika zorro tzek mugak blindatu-edo dituzte segurtasun nazionalaren ai-
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tzakian. Hori dela-eta, a tzerriratu nahi dutenen kalterako, goran tz doan immigrazio-merkatu 
ezkutua sortu da iragai tzezko migrazio-guneetan. Ez dira gu txi sorlekutik alde egiteko, merkatu 
ezkutu hori kudea tzen duten mafiekin zorrak egin eta, horren ondorioz, arrisku handiko egoera 
sozial eta fisikoak jasan behar dituzten per tsonak. Hala migrazio klandestinoa bihurtu zaigu 
miseria eta e tsipena esplota tzen dituen negozio arrakasta tsu.

Espainia hizpide dugula, ezin aipatu barik u tzi 60ko hamarraldian bertara tzen hasi zen 
inmigrante-jarioa: Europako herri abera tsetako erretirodunak ziren, Espainiako bizimodu mer-
keak eta giro eguzki tsuak erakarrita zetozenak. Alemania, Fran tzia, Britainia Handia eta Sue-
diatik etorri, eta Mediterraneoko kostaldean, Baleareetan eta Kanarietan koka tzen ziren. 
Immigra tzaile berriak laster hasi ziren osasun- eta bestelako zerbi tzu gehiago eska tzen. «Turis-
ta finko» haien inguruan –haien zerbi tzurako, hobeki esanda– askotariko negozioak sortuz joan 
ziren: higiezin-enpresak, e txebizi tzen zain tza eta garbiketa, ostalari tza-enpresak, mirabe-zerbi-
tzuak...).

Gaur egun, alabaina, ingelesak, fran tsesak, alemaniarrak eta herri abera tsetatik 
Espainiara tzen diren gehienak ez dira jadanik «turista finko» haietarikoak, baizik eta bertan 
bizi eta lan egiten duten a tzerritar komunitarioak (Europar Batasuneko herrietatik etorri-
takoak) dira. Heziketa eta prestakun tza-maila altua izan ohi dute, maiz bertakoena gaindi tzen 
duena. Hasieran, behargin komunitario berri haiek kostaldean eta uharteetan jarduten zuten 
soilik europar erretiroduenen tzako zerbi tzu-lanetan; egun, baina, estatu espainoleko herrialde 
ugaritan aurki tzen ditugu askotariko lanpostuetan. Zenbat diren jakitea, hala ere, ez da erraza, 
haietako asko erroldan ager tzen ez direlako. Egia esateko, erroldatu beharrik ere ez dute, 
zeren, Europar Batasuneko langileak diren aldetik, askatasun osoz joan eta etor baitaitezke 
–lanari dagokionez ere, jakina–. Deigarria da, benetan, Batasuneko langile horiek zeinen ongi 
hartuak diren Espainian, nahiz eta, daukaten lanbide-prestakun tza handiagatik, behargin 
autoktonoen tzat oso kontuan har tzeko lehiakideak izan. Gauzak horrela, ez gaitu batere ha-
rritu behar a tzerritar horiek goza tzen duten integrazio-maila handiak; batez ere, «beste etor-
kinek» (urrunagokoek eta kolokako lanpostu kaskarrak dituztenek) «goza tzen» dutenari alde-
ratuz gero.

Ofizialki Euskadi izena ematen zaion Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) egoera 
ezagu tzeko, Immigrazioaren Euskal Behatokiak aurkeztutako datu kuantitatibo ba tzuk aurrera-
tuko ditugu: EAEn 116.650 etorkin daude erroldaturik, eta populazioaren % 5,4 osa tzen dute. 
Horietako 54.500ek Gizarte Seguran tzan kotiza tzen dute. Izan ere, orotara 76.000 langile dau-
den arren, 21.500ek ezkutuko ekonomian dihardute, eta, beraz, ezin dute zentimorik bat ere 
kotizatu.

Azkeneko datuak aztertuta (2008ko irailekoak), a tzerriko beharginen kopuruari dagokio-
nez, Euskadik izan du gorakadarik handiena Espainiako autonomia-erkidego guztietan: iaz 
baino 54.061 a tzerritar gehiago daude Gizarte Seguran tzan afiliatuta (aurreko urtean baino % 
15,20 gehiago). Espainia mailan, ordea, batez besteko gorakada % 2,87koa baino ez da izan.

Gizarte Seguran tzako afiliatuen harira, esan behar dugu EAEk baduela Espainia osoko 
afiliatuen % 2,59 –Kataluniak, konparazio baterako, % 23 du–. Afiliatuen gorakadarik handiena 
ostalari tzak izan duen arren, enpresetarako zerbi tzuetan, osasun-jardueretan, eta gizarte-zerbi-
tzuetan ere ain tzat har tzeko hazkun tza gertatu da. Gurean jazo denaz bestera, gero eta zabal-
tzenago ari den langabeziaren ondorioz, behera egin du afiliatuen kopuruak Kanarietan, Valen-
tzian eta Mur tzian.
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Bertoko eta a tzerriko biztanleriaren bilakaera, EAEn. A tzerritarren ehunekoak, 
EAEn eta Espainian. 2000-2008

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EAEko 
biztanleak 2.098.596 2.101.478 2.108.281 2.112.204 2.115.279 2.124.846 2.133.648 2.141.860 2.155.546
Bertoko 
biztanleak 2.077.456 2.074.040 2.069.873 2.062.973 2.056.113 2.051.952 2.048.142 2.043.336 2.038.896
Biztanle 
a tzerritarrak    21.140    27.438    38.408    49.231    59.166    72.894    85.542    98.524   116.650
EAEko 
a tzerritarren % 1,01 1,31 1,82 2,33 2,8 3,43 4,0 4,6  5,4
Espainiako 
a tzerritarren % 2,28 3,33 4,73 6,24 7,02 8,46 9,2 9,9 11,3

Iturria: EINko datuak.

Atzerritarrak EAEn, jatorriaren arabera sailkatuak. 2008 urtea

EAE Araba Gipuzkoa Bizkaia
K % K % K % K %

EB 15  17.025  14,6  3.258  14,3 7.843  21,9  5.924  10,2
EB 25   1.169   1,0    304   1,3 523   1,5    324   0,6
EB 27  13.764  11,8  1.829   8,0 4.074  11,4  7.861  13,5
Gainerako Europa   3.401   2,9    886   3,9 1.498   4,2  1.017   1,7
Europa, guztira  35.359  30,3  6.277  27,6 13.938  38,9 15.144  26,1
Magreb  13.765  11,8  4.976  21,9 3.809  10,6  4.890   8,6
Gainerako Afrika   6.324   5,4  1.206   5,3 939   2,6  4.179   7,2
Afrika, guztira  20.098  17,2  6.182  27,2 4.748  13,3  9.159  15,8
AEB eta Kanada     802   0,7     96   0,4 284   0,8    422   0,7
Latinoamerika  54.506  46,7  8.929  39,3 15.046  42,0 30.531  52,5
Amerika, guztira  55.308  47,4  9.025  39,7 15.330  42,8 30.953  53,2
Txina   3.258   2,8    574   2,5 670   1,9  2.014   3,5
Gainerako Asia   2.531   2,2    670   2,9 1.053   2,9    808   1,4
Asia, guztira   5.789   5,0  1.244   5,5 1.723   4,8  2.822   4,9
Ozeania      95   0,1      2   0,0 45   0,1     48   0,1
Apatridak      10   0,0      4   0,0 2   0,0      4   0,0
Guztira 116.650 100,0 22.734 100,0 35.786 100,0 58.130 100,0

Iturria: EINko datuak.
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A tzerritarren afiliazioa EAEn, sektorearen eta nazionalitatearen arabera. 
2008ko Iraileko batez-bestekoa

Jatorriak Orokorra Autonomoak Nekazari tza I tsasoa E txea Guztira

Europar Batasuna

Portugal 5.009 929 531 113 55 6.637

Errumania 2.914 1.891 213 9 316 5.343

Fran tzia 1.100 411 2 4 5 1.522

Italia 850 212 0 0 2 1.064

Alemania 480 148 2 1 0 631

Polonia 462 28 3 0 4 497

Erresuma Batua 426 200 1 2 2 630

Bulgaria 365 65 17 0 31 479

Irlanda 101 48 0 0 0 149

Herbeherak 97 32 1 0 0 130

Belgika 83 28 0 0 0 112

Lituania 55 24 0 1 1 80

Eslovakia 46 8 0 0 1 55

Txekiar Errepublika 37 4 2 0 0 43

Austria 36 7 0 0 0 42

Suedia 34 12 0 0 0 46

Grezia 32 3 0 0 0 36

Letonia 31 6 0 0 1 38

Hungaria 24 8 0 0 0 32

Danimarka 14 6 0 0 0 20

Eslovenia 11 2 1 0 0 14

Finlandia 10 1 0 0 0 11

Estonia 2 0 0 0 0 2

Txipre 1 0 0 0 0 1

Europar Batasuna guztira 12.219 4.072 773 131 419 17.614

Europar Batasunetik kanpo

Kolonbia 4.964 354 30 4 1.538 6.890

Ekuador 3.236 226 269 4 1.024 4.759

Maroko 3.553 323 247 17 187 4.327

Bolivia 1.426 63 56 1 911 2.458

Peru 1.571 60 16 53 347 2.047

Txina 1.082 652 1 0 144

Argentina 980 171 2 0 73 1.226

Brasil 895 94 2 0 158 1.149

Aljeria 812 51 37 1 27 927

Kuba 690 79 4 4 96 873

Gainon tzeko herriak 7.386 770 230 194 1.333 9.913

Europar Batasunetik kanpo 
guztira

26.595 2.843 894 278 5.838 36.446

A tzerritar kopurua 38.814 6.915 1.667 409 6.257 54.061

Iturria: Gizarte Seguran tzaren datuak.
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3.4. MIGRAZIOEN ONDORIOAK

Aztergai darabil tzagun giza lekualdaketek –migrazioek, alegia– emigranteen jatorriko 
eskualdeetako gizarte-egitura aldatu ohi dute; baita, logikoki, herri har tzaileetako gizarte-egitu-
ra ere. Erraz an tzeman dezakegunez eta lerrootan azalduko dugunez, ondorioak demografikoak 
ez ezik, ekonomikoak, sozialak eta kulturalak izaten dira.

3.4.1. Migra tzaileen jatorriko herrietan (herri igorleetan) nabari diren ondorioak

Hegotik Iparrera doazen migrazio-mugimenduek hegoaldeko populazio-egitura globa-
lean i tzelezko eragina dute: nekazariak, langileak, erdiko klasekoak, zien tzialariak eta teknika-
riak joan egiten dira. Beste modu batera esanda, Hegoak ez du bakarrik esporta tzen bere lan-
merkatuan behar ez duena, baizik eta beharrezkoa edo premiazkoa duena ere bai. Herrialde 
pobretuek beste edozein herrik bezala, eskulan gaitua behar dute, baina prestakun tza dutenek 
nahiago izaten dute herrialde abera tsetara alde egin bizimodua hobe tzeko eta duten gaitasunari 
zor zaion statusaz goza tzeko. Aurreko puntuetan ikusi dugunez, alde –ihes?– egite horren on-
dorioak la tz-la tzak dira bai jatorriko herrialdeen ekonomiarako, bai bertako gobernu-sistemen 
demokratizaziorako, zeren eta jende-geruza hori beren herrietako demokratizazio-bektore eta 
eragile nagusia izaten baita.

Ekonomiari eta balizko prozesu demokratiza tzaileei egindako kalteak ez dira populazio-
aldaketek hegoaldeko herriei egiten dizkieten bakarrak. Ez dezagun ahan tz migra tzen duen 
jende gehiena gaztea dela, eta horrek, noski, biztanleriaren zahar tzea ekar lezakeela epe ertai-
nean, nahiz eta, bide batez, langabeziaren presioa doi bat arinduko den.

Bestalde, «gaitasundunen» –kualifikatuen– edo, hobeki esanda, adituen ihesa arazo la-
rrienetariko bat dela nabarmen tzeko, hona hemen bi datu adierazgarri: 1951tik 1974ra bitar-
tean, Ghanak lizen tziadunen % 30-40 galdu zuen Britainia Handiaren eta Nigeriaren onura-
rako; a tzerrian forma tzeagatiko gastuak ordaindu arren, Gambiak bere diplomatuen % 50 
gal tzen du urtero. Belaunaldi oso bat gal tzen dute, beraz, herri igorleek. Eta jende gaituaren 
ihes horrek herri igorleei dakarkien giza baliabideen galera handia izanik ere, ez da txikiagoa 
aditu horien prestakun tzan xahututako diruarena, nekez berreskuratu ahalko baitute aurretik 
egindako inber tsioa.

Den-dena txarra ezin izan denez –pen tsa lezake norbaitek–, ondorio onik ere izan lezake 
Hegotik Iparrerako migrazioak. Emigranteek bidal tzen duten dirua guztiz onuragarria da beren 
sorterriko ekonomia susper tzeko: kanpoko dibisak ekarri, eta familia handiak manten tzen ditu. 
Bai; egia biribila da hori; baina fun ts-transferen tzia horiek ez dira aski herri igorleak dituen 
ekonomia-arazoak konpon tzeko. Denbora joan ahala, gainera, etorkina herri har tzailean 
integra tzen denean, diru-transferen tzia horiek eteten dira. Hortik aurrera, etorkinaren helburua 
ez baita izaten e txekoei dibisa-transferen tziarik egitea, baizik eta e txekoak berak herri har-
tzailera ekar tzea. Horrenbestez, epe luzean, bederen, hegoaldeko herriak galduan irteten dira 
berriro ere.

Esanak esan, ezin ukatuzkoa da emigra tzaileek bidalitako diru-transferen tziek osa tzen 
dutela herri askoren BPGaren (Barne Produktu Gordina) zatirik handiena. Marokon, adibidez, 
BPGaren % 8 izateaz gain, diru hori herrialdeak dituen irabazien kanpo-iturri nagusia da –turis-
moagatik lortutako etekinak gaindi tzen ditu jadanik–.
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Marokoren tzat bezala, beste herri askoren tzat ere berebiziko garran tzia dute emigranteek 
egindako diru-transferen tziek; hainbesterainokoa, non, zalan tzarik gabe, esan baitezakegu na-
zioarteko migrazioak eragiten duela –mundu mailan– aberastasuna birbana tzen duen mugimen-
durik inportanteena.

3.4.2. Herri har tzaileetan nabari diren ondorioak

Iparraldeko herriak kexu badira ere, ezin ezkutatuzko onura atera diezaiokete immigra-
zioari. Batetik, biztanle berri horiek oreka demografikoa berma tzeko atal ezin balio tsuagoak 
dira, gazte-jendearen urritasuna arin tzen baitute –etorkinek berek eta herri har tzailean jaio tzen 
zaizkien seme-alabek bertako populazioa gazte tzen dute–. Bestetik, immigrantea eskulan merke 
eta malgua da, eta, gainera, herri har tzaileak ez du ezer txo ere ordaindu haren prestakun-
tzagatik.

Badakigu, gaur eguneko erretiro-adina edo gizarte-lagun tzen mailari eusteko arazoak 
egongo direla herri har tzaileetan, eta jakin ere badakigu arazo horiek gazte eta prestatu samar 
datozkigun immigranteen ekarpen demografikoari esker konpon daitezkeela. Ez dugu ahaztu 
behar Europar Batasuneko emakume bakoi tzak 1,4 seme-alaba dituela, batez beste. Emankor-
tasun-tasa baxu horri lo tzen zaio, ezinbestean, gure herri abera tsetan aspaldi suma tzen ari garen 
zahar tze etengabea: 2050.ean, biztanleen % 47 erretiro-adinetik gorakoak izango dira, eta 59 
urte baino gazteagoen kopurua, berriz, % 11 gu txituko da. Hortaz, kanpoko langileak etorri 
ezean, 50 urte barru, Europan bi per tsona aktibo egongo dira ez-aktibo bakoi tzeko.

NBEren (Nazio Batuen Erakundea) 1999ko txostenak agerian uzten ditu etorkizuneko 
gizarte-babesa eta erretiro-sistema astin tzen dituzten zifra kezkagarriak. Gaurko batez besteko 
egoera manten tzeko, Europar Batasunean 4-5 langile aktibo behar dira erretirodun bakoi tzeko. 
Horrela segituko badugu, hemendik 2025era 123 milioi immigrante beharko ditugu. Herri po-
bretuetan, aldiz, NBEaren kalkuluek ziotenez, 700 milioi gazte helduko ziren lan-merkatura 
1990. urtetik 2010. urtera bitartean; hau da, 1990ean herri garatuetako populazio aktiboaren 
zenbatekoa baino gehiago.

Gauzak hala, herri ba tzuen lehiakortasun maila eta gizarte-eredua oso kaltetuta para dai-
tezke. Fran tziak, esaterako, egungo egoerari eusteko, 23 milioi etorkin beharko ditu gaurtik 
2.025. urtera arte –gobernuak, hala ere, bakarrik 325.000 per tsonaren sarrera aurreikusten du–. 
Espainiak, bestalde, 12 milioi beharko lituzke 2050. urtera arte, nahiz eta gobernuak 30.000 
baino onartuko ez dituen. Alemanian, buka tzeko, 44 milioi immigrante beharko diren arren, 
gobernuak 5,2 milioi baino ez ditu aurreikusten.

Aurreko horiek, baina, aurreikuspenak besterik ez dira, eta populazioaren historiak asko-
tan ezustekoak ematen ditu. Zenbaki soil horiek ezin dute inola ere aurreran tzean zer gertatuko 
den ziurtatu; hala ere, zenbait galdera ekar tzen digute gogora: nola moldatuko da erretiro-siste-
ma? Luzatu beharko dugu bizi tza aktiboa? Pen tsio-fun tsen erabilera orokortuko da? Gizarte 
Seguran tzarako kotizazioek gora egingo dute? Edo, immigraziora jo beharko dugu? Nolakoa 
izango da etorkizun hurbileko familia-politika?...

Aurreikusita dauden aldaketa horien aurrean erreakzionatu gabe gera gintezke, noski, 
baina horrek epe ertainean ekarriko lizkigukeen ondorioak ez lirateke batere samurrak izango. 
Beraz, iragarritako problemei sor eta gor egin beharrean, hobe genuke egoera berrietara egoki-
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tzeko presta tzen hastea. Errealistak izanda, demagogia baztertu beharko genuke, eta gu txieneko 
elkartasuna eraku tsi beharko genieke etorri eta etorriko zaizkigun guztiei. Esan gabe doa herri 
har tzaileek aurrez aurre duten erronkarik handiena autoktono eta aloktonoen bizikide tzarako 
estrategia bake tsuak aurki tzea dela.

3.4.3. A tzerriko langileen egoera arau tzeko prozesua

Europar Batasuneko 27 estatuetako ministroek Immigrazio eta Asilorako Europako Ituna 
(IAEI) sinatu zuten 2008ko irailaren 25ean, Bruselan. Urriaren 15 eta 16 bitartean egindako goi 
bileran, EBko gobernuburuek Fran tziako presidente Nicolas Sarkozy-k bul tzatutako immigra-
zio-politikari baiezko formala eman zioten. Horri kasu eginda, paperik gabeko etorkinen 
aurkako neurriak zorro tzagotu eta Europako lan-merkatuaren araberako immigrazioa susta tzea 
izango du helburu EBk. Itunaren eginkizunik behinena immigrazio-eta asilo-politiken arauak 
batera tzea da. Batera tze-saiakera horren emai tza oso eztabaidagarria da: Europari buruhausteak 
eragiten dizkion immigrazioari ateak i txi, eta etorkin kualifikatuei ateak parez-pare zabal tzea.

Legezko immigrazioa susta tzeari dagokionez, Bruselak zera lortu nahi du: EBk bere biz-
tanleekin bete ezin dituen lanpostuetan jardun lezaketen a tzerriko beharginei bidea erraztea; 
batik bat, langile falta dagoen arloetan gaitasun eta prestakun tza handia froga tzen dutenei. Etor-
kin kualifikatu horiei txartel urdina emango die Europar Batasunak. Txartel horrek EBko mu-
gen barruko edozein herrialdetan lan egiteko aukera emateaz gainera, bere senideekin batera 
etor tzeko eskubidea ematen dio immigra tzaileari. Gobernuburuek adostu dute gu txieneko 
33.000 euroko soldata garbia ematea Europara lanera etor tzen diren txarteldunei. Horretarako, 
baina, prestakun tza maila altua, eta titulazio egokia (hiru urteko uniber tsitate-ikasketei dagokie-
na) izan beharko dute.

Kontu horretan txarteldunek irudika tzen dute txanponaren aurkia; paperik gabeko etorkin 
ez kualifikatuek, berriz, txanpon beraren ifren tzua, zeren eta 27ek sinatutako itunean paperga-
beak e txera tzeko eta kanpora tzeko neurriak (derrigor bete beharrekoak) bateratu baitituzte.

Immigrazio-politika komunerako araudiak paperik gabeko etorkinak erregulariza tzeko 
aukera guztiak bazter tzen ez dituen arren, dezente gogor tzen du lehendik ere sobera gogorra zen 
politika. Aurreran tzean, agintariek banaka-banaka aztertu eta balioe tsiko dituzte herri har-
tzailean bizi tzeko baimen-eskaerak; alegia, ez da berriro egingo 2005ean Espainiako gobernuak 
egindakoaren an tzeko erregularizazio masiborik.

Bestalde, hizpide dugun itun hartan (IAEI), EBko arduradunek papergabeen e txera tze-
arauak xedatu zituzten. Halaxe, hi tzartutako zuzentarau baten arabera, hamazor tzi hilabeteko 
a txiloaldia ezarriko diote legeak aurreikusitako baldin tzak bete gabe Europara iristen den etor-
kinari. Zuzentarau berak dioenez, kanpora tze-agindua jaso ostean, 7 eta 30 egun bitarteko epea 
izango du papergabeak Europatik alde egiteko. Epe horretan bere kabuz alde egiten ez badu, 6 
eta 18 hilabete arteko kar tzelaldia ezarriko diote –gehienez– etorkinari.

Fran tziako presidentea denetik immigrazio-politika gogortu izana leporatu diote hainba-
tek Nicolas Sarkozyri. Bera karguan zela, Fran tziako Legebil tzarrak 2006ko uztailean onartu-
tako legeak nabarmen estutu zituen etorkinen senitarteak Fran tzian bizi ahal izateko baldin tzak. 
Halaber, fran tziar naziotasuna duen per tsona baten eta hura ez duen beste baten arteko ezkon-
tzak ere muga tzeko neurriak jarri zituen abian Sarkozyren gobernuak. Orobat, aurreko eraba-
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kiak nonbait gu txi iruditu, eta Fran tzian (asilo-herri eredugarri historikoan) hamar urtez bizi-
tzeagatik paperak lor tzeko aukera automatikoki ematen zuen legea ere indargabetu zuten.

Europar Batasunean lo tsagabe zabal tzen ari diren neurri murriztale horien aurrean, Lati-
noamerikako herrialdeek beren herritarrekin hainbat salbuespen egin di tzaten eskatu dute. Ildo 
horretatik, Latinoamerikako Parlamentuko presidente Jorge Pizarro txiletarra honela min tzatu 
da: «Ez dugu bereiztea eska tzen; bai, ordea, Europa eta Latinoamerika artean hi tzartu diren 
akordioak bete tzea». Lerrootan zenbait aldiz aipatu dugun itunak gara tze-bidean diren herrietan 
«aditu-ihesa» eragin lezakeela uste du Jorge Pizarro jaunak. Fran tziako Immigrazio-ministro 
Brice Hortefeuxek, aldiz, ez du uste txartel urdinaren kontuak herri pobretuetako gaitasun han-
dieneko langileen emigrazio masiboa eragingo duenik, ezta garapen-bidean dauden herrialdeak 
behargin kualifikaturik gabe geldituko direnik ere. Eta –Hortfeuxeren hi tzak dira– sor litezleen 
kezkak uxa tzeko asmoz, Europar Batasunak herrialde horien garapena susta tzeko lankide tza-
egitarauak bideratuko ditu.

Asilo-eskubideari dagokionez, EBko 27 herrietako ministroek politika komuna garatu eta 
gauzatu nahi dute. Hain zuzen ere, asilo-eskaerak kudeatu eta bidera tzeko bulego bat ireki tzea 
hi tzartu dute Bruselan. Honakoak izango dira bulegoaren zereginak: EBko estatu guztiek infor-
mazioa partekatu eta beren arteko lankide tza bidera tzea. Beste alde batetik, immigrazio-arauak 
zorroztu eta batera tzen dituen egitasmoaren arabera, Batasuneko kanpo-mugetan kontrola es-
tuagotuko duten neurriak hartuko dituzte. Hala, luze gabe, immigra tzailearen sartu-irteerak 
erregistra tzeko sistema elektroniko bat jarriko dute abian: bisa biometrikoa.

Espainiar estatura etorrita, bai min tzagai darabilgun prozesua (a tzerriko langileen egoera 
arau tzekoa), bai eta Espainiako gorteek jarritako A tzerritarren Legea ere salatu ditu Euskal 
Herriko ELA sindikatuak, bere ustez, etorkinak eskubiderik gabeko per tsona bihur tzen dituzte-
lako. Hori argudia tzeko, ondoko arrazoi hauek mahaigainera tzen dituzte sindikatuko eledunek: 
legeak ez ditu giza eskubideak errespeta tzen; diskrimina tzen ditu etorkinak lan- eta gizarte-ar-
loetan; xenofoboa eta arrazista da; migrazioen ikuspegi mo tza eta okerra du oinarrian, ez baitu 
ain tzat har tzen daukan alderdi soziala; agiririk gabe dauden a tzerritarren egoera «normal tzeari» 
zirkin egiten dio; interes ekonomikoak jendartearen premia errealen gainetik jar tzen ditu...

Celestino Corbachok, Espainiako Lan- eta Immigrazio-ministroak baieztatu zuen, orain 
asko ez dela, 2009an immigranteei sorlekuan egingo zaizkien kontratazioen kopurua zerora 
hurbilduko dela. Adierazpen –irristada– horrek zalaparta mediatiko, politiko, ekonomiko, eta 
sozial handia sortu du. Ministroak nabarmen eraku tsi zuen ez zituela argi sistema kapitalistaren 
joko-arauak. I txura denez, «ahaztu» egin zi tzaion sistema horren fun tsa ahalik eta lan-indarrik 
merkeena lor tzea dela; ho ts, kosturik txikieneko beharginak eduki tzea. Soziologoa edo ekono-
mialaria ez denak ere badaki a tzerritarrei ezarritako lege murriztaileek handiago tzen dutela 
etorkinak kolokako lanean jarduteko probabilitatea, eta lan-baldin tzak zenbat eta prekarioagoak 
izan, orduan eta soldata txikiagoa jaso tzen duela langileak. Horrela (lanpostu eta sari ziztrinak 
gal tzeko beldurrez) diharduen beharginak bidegabekeriari jarki eta eran tzuteko gaitasuna galdu 
ohi du, isilik egotea komeni zaiola uste baitu, askotan. Eran tzuteko –sala tzeko– gaitasun hori 
gal tzeak edo ahul tzeak –edo ezin erabil tzeak– etekin gero eta handiagoak ekar tzen dizkiete 
dudazko administrazio-egoera duten etorkinez balia tzen diren enpresariei, eskrupulurik gabeko 
enpresariei, alegia.

Enpresaburu horiexek poztu eta lasai tzeko, Corbacho ministro espainolak, lehen txe aipa-
tu dugun irristada nolabait zuzenduta, esan zien behar beste lan-indar merke izango dutela beti, 
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haien mozkinetan eraginik txikiena ere sumatu ez dezaten. Adierazpen horiek lagungarri ditugu 
ondoko datuek deskriba tzen duten egoera sozio-ekonomikoa azal tzeko: EBekoak ez diren baina 
espainiar estatuan bizi diren hamar a tzerritarretik seik besterik ez dute bizi tzeko baimen 
iraunkorrik, eta 400.000 langilek baino gehiagok ez dute ez bizi tzeko ez lan egiteko baimenik. 
Hori nahikoa ez eta –jakinarazi du Corbachok– A tzerritarren Legearen aginduz, gurasoak ekarri 
ahal izateko, edozein immigrantek bost urte eman beharko ditu Espainian, lehen eska tzen zioten 
urtebeteko egonaldi araupetuaren aldean. Ministroak dioenez, neurria erabat uler tzekoa da, as-
koz zen tzuzkoagoa baita gurasoak ekar tzea etorkinak egoi tza iraunkorra duenean –Lehengo 
araua, an tza, ez zen batere zen tzuzkoa–.

IAEI deri tzana batetik, eta A tzerritarren Legea bestetik, irristadaz irristada, Espainiako 
gobernuak borondatezko i tzulera-plana atondu du orain sobran omen ditugun etorkinak beren 
jatorriko herrietara bueltatu daitezen. Ministro Kon tseiluak onartutako plan horren arabera, 
i tzul tzeko prest dagoen immigranteak langabeziagatiko saria kobratuko du (% 40 alde egin 
aurretik, eta beste %60a sorterrian dagoenean), eta ezingo da Espainiara bihurtu 3 urte pasatu 
arte. Etorkinek, baina, ez dute plana on tzat hartu, batere komeni ez zaielako; immigranteen % 
83 Lan- eta Immigrazio-ministroak egindako eskain tzaren aurka azaldu da inkestetan. Corba-
cho jaunak aurreikusten zuenez, 2007ko udazkenean milioi bat a tzerritarrek onartuko zuten 
sorterrira i tzul tzeko eskain tza, baina errealitateak krudelki jokatu zuen ministroaren iragarme-
narekin: 87.000 baizik ez zuten onartu udazkeneko eskain tza hura.

Zenbaki ho tzak, deskribapenak, azalpenak eta iri tziak gorabehera, deigarriena da Europa 
zibilizatuko herritarrok eskubide-urraketa eskandalagarri horien aurrean har tzen dugun jarrera: 
harri tzeko moduko axolagabekeria –kasurik onenean–, edo onespenik ankerrena –aitortu nahi 
genukeen baino usuago–. Orain urte ba tzuk, nekez imajina genezakeen giza eskubideak hain 
nabarmen urra tzen dituzten legeak abian jarriko genituela. Duela gu txi, lege, zuzentarau, asmo, 
eta proposamen horiek eskuin muturreko ideologoei baino ez genizkien en tzuten; azkenaldian, 
ordea, eskuin muturreko diskur tsu hori –batez ere, immigrazioaren auzia eztabaidagai delarik– 
Europar Batasuneko estatu gehienetako legeriek jaso tzen dute, gobernuen ildo edo kolore poli-
tikoa edozein dela ere.

Europarrok gure oroimen sorra esnaturik –berpizturik?–, gogoratu behar genuke emigran-
te eta etorkin izan garela beti historian zehar, sorterritik alde egin beharrean egon garela nahi 
baino gehiagotan gosea berdin tzeko, edo intoleran tziatik ihes egiteko, edo askatasun-egarria 
ase tzeko, edo jakin-minari bide egiteko, edo...Eta behin oroi tzen jarrita, egokia li tzateke gogora-
tzea oraingo Europa abera tsa ezin litekeela izan kanpotik hel tzen zaion eskulan merkea ustiatu 
gabe. Europak, apal-apal, eskerrak eman beharko lizkieke goseak eta munduko jaun txoek 
antola tzen dituzten gerrek bul tzatuta iristen zaizkion langileei. Haatik, etorkinei zor diegun es-
ker onaren ordez, haien aurkako ehiza eta zigorrak legezta tzen ditugu, gizalegea eta gizakien 
legea beti bat ez datozen seinale.

Buka tzeko, datu soil bat: iturri ofizialen arabera, etorkin bat kanpora tzen dute estatu espai-
noletik bost minuan behin. Datua 2008ko azaroaren 27ko egunkari guztiek izan zuten albiste.
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Austin (Lancaster 1911-Oxford 1960) britainiar hizkun tzalari bikainak eraku tsi zuenez, 
hi tzek esateko (deskriba tzeko) ez ezik, egiteko (joka tzeko) ere balio dute. Gure espirituan, 
gure baitan, eragiten dute hi tzek –zer esanik ez, politikari, hezi tzaile eta kazetarien hi tzek– 
eta materiazko indar bilaka tzera iristen dira. Eta indar hori nola erabil tzen dugun, onuraga-
rriak edo kaltegarriak izan litezke hi tzok. Hona hemen zergatik komeni den, bada, esaten eta 
idazten ditugun eleen mezua zuhurki neur tzea: ongia eta gaizkia ereiteko haziak izan litez-
keelako. Behin beren balio eta garran tziaz ohartuta gaudelarik, azter tzen dihardugun gaiare-
kin (migrazioak) zerikusi zuzena duten zenbait hi tzen adierak zehazteari ekingo diogu hu-
rrengo lerroetan.

4.1. KON TZEPTU BA TZUK ARGI TZEN

Arrazismoa eta xenofobia elkarrekin lotuta dauden kon tzeptuak dira, eta bi-biek izenda-
tzen dituzte arro tzaren, a tzerritarraren edo beste arraza baten aurkako jokabide diskrimina-
tzailea izatera bul tza tzen gaituzten jarrerak. Baina, zehazki, zer da xenofobia? Eta arrazismoa? 
Eta diskriminazioa? Ikus, azter eta argi di tzagun banan-banan.

–  Xenofobia: a tzerritarraren eta a tzerritik datorrenaren aurkako jarrera eta jokabidea da.

–  Arrazismoa: gureez bestelako ezaugarri fisiko eta kulturalak dituzten per tsonekiko mes-
fidati izatera, edota –zenbaitetan– per tsona horiek mespre txa tzera ere garama tzan jarre-
ra edota jokabidea.

–  Diskriminazioa: jendarte bateko talde sozial edo etniko bat besteengandik bereizi, 
baztertu eta beste taldeak baino okerrago trata tzea da. Xenofobiak eta arrazismoak 
eraginda, herri edo hiri batean giza talde edo erkidego oso bat –etnikoa zein erlijiosoa– 
gainerako herritarrengandik aparte –bakartuta– bizi tzera behar tzen dugunean, ghettoa 
izeneko auzoak sor tzen dira. Ghetto hi tzak Poloniako juduen auzoak ekar tzen dizkigu 
gogora, eta, ia ohartu barik, Bigarren Mundu Gerraren testuinguruan jar tzen gaitu. 
Hala ere, tamalez, an tzeko kasuak izan dira Historiako eta Lurreko toki askotan. Oroit 
di tzagun, adibidez, Hegoafrikako apartheida, XX. mendearen bukaera arte iraun zue-
na, eta, Euskal Herrian, etorki iluneko agot jendeak mende eta mendeetan pairatu be-
har izan duten bereizkeria –norbaitek agot dei tzea irain tzat har tzen zuten XVII.ko 
euskaldunek–.

Goragoko definizioak irakurrita, gutariko baten batek pen tsa lezake berari ez dagozkio-
la jarrera bazter tzaile eta irrazional horiek, baina, egia esateko, inor gu txik uka dezake bere 
barrenean txarresten duela gure artekoa ez dena, gure berdina ez dena, edo gutarra ez dena. 
Bera baino hobeak garela pen tsa tzen dugulako albora tzen dugu arro tza; bere gainetik gaude-
la uste dugulako. Edo, akaso, bera gure gainetik egon daitekeelako urrun tzen dugu? Oso lite-
keena da.

Arrazista zeharo sine tsita dago bere erlijioa, herrialdea, hizkun tza eta kultura beste edo-
zein jende-talderenak baino egokiagoak direla. Esan gabe doa, bestalde, erlijio gehienek uste 
dutela berak direla onenak eta beren jarrai tzaile ez direnak okerreko bidean dabil tzala. Askok 
liburu sakratu direlakoek dakartena erabil tzen dute beste ororen gainetik daudela arrazoi tzeko, 
eta baita erlijio-gerrak eta bestelako gatazkak sustatu eta eragiteko ere (guru tzaldiak, juduen 
holokaustoa, musulmanak hil eta erbestera tzea, zenbait erlijiotako integristek pizturiko is-
tiluak...). Arrazismoa eta erlijioa balia tzen dituzte hainbatek jendea gorrotoaren ildoan sar tzeko, 
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elkar ezagu tzen ez duten per tsonak elkarren aurka jar tzeko, beti hartu-eman bake tsuan bizi izan 
diren giza taldeak banandu eta borroka-bidera eramateko. Hori guztia, negar egiteko modukoa 
ez bali tz, irrigarria li tzateke, zeren liburu sakraturik ezagunenek (Korana, Tora eta Biblia) arra-
zismoaren kontrakoak baitira, gizakien arteko bakea aldarrika tzen dute-eta.

Meha txaturik ikusten du arrazistak bere burua, beldurra baitio bere an tzik ez duen orori, 
eta uste du arro tzak kendu nahi dizkiola lortu dituen ondasunak: e txea, lana, kultura... Mesfida-
ti bihur tzen da, baina ez du horretaz gogoetarik egiten; berezko senak bul tzatuta balego bezala 
har tzen du jarrera hori. Jokabide instintiboa da mesfidan tza hori, hausnartu eta arrazoitu gabeko 
bulkada baten an tzekoa, zeinaren azpian gizakion kezka atabikoa gorde tzen baita: segurtasuna. 
Seguru sentitu beharrak eramaten gaitu auzokoari, a tzerritarrari, beldurra izatera. Eta beldur 
horrek eragiten dizkigu, zenbaitetan, arro tzekiko oldarkortasuna eta berak menperatu eta azpi-
ratu nahia –jokaera borti tzak betiere–.

Aurreiri tzi irrazionaletan oinarrituta dauden jokabide borti tz horiek zuri tzeko asmotan, 
argudioak bilatu eta asmatu ohi ditu xenofoboak. Ba tzuetan, zien tziaren atea jo tzen du arrazoi 
bila, baina arrazakeriak ez du inongo oinarri zientifikorik, nahiz eta ba tzuek kontu horri eu tsi 
dioten ezarria duten edo ezarri gura luketen diskriminazioa justifika tzeko.

A tzerritarra beste arraza batekoa dela pen tsa tzen du arrazistak, berearen azpitik dagoen 
arraza batekoa. Baina erabat oker dago: giza arraza bakarra dago, eta gizateria osoa da espezie 
batekoa. Animaliei dagokienez, alde handiak daude espezie batetik beste batera, eta espezie 
beraren barruan an tzematen ditugun diferen tziak handiak izaten dira; hain handiak, ezen arrazak 
bereizterik badagoen. Baina ezinezkoa da bereizketa hori giza espeziean, gizaki batetik bestera 
ez baitago gorabehera handiko alderik. Ez dago, beraz, giza arrazarik, eta ez genuke erabili 
beharko kon tzeptu hori gizakion diber tsitateaz min tza tzeko. Egia da, halere, sarriegi baliatu 
garela arraza berbaz i txurazko edo azaleko ezberdintasunak azpimarra tzeko; eskolan, behin tzat, 
zera ikasi genuen denok: giza arrazak zuria, bel tza, horia, gorrixka eta malaysiarra dira. Eta, 
zori txarrez, badago oraindik hori sinesten eta aldarrika tzen duenik; baita honakoa pen tsa tzen 
eta esaten duenik ere: «Gure arraza ederra eta noblea da; besteak, aldiz, i tsusi eta basatiak».

Hala eta guztiz ere, aitortu behar dugu ezin ukatuzko ezberdintasunak ikusten ditugula 
giza taldeen artean. Baina ezberdintasunok bereizgarri soziokulturalak besterik ez dira. Giza 
talde bakoi tzak –guztiz agerikoa da– bere ohitura eta tradizioak ditu: janzkera, erlijioa, askota-
riko ospakizunak, gizartea antola tzeko era, artelana eta bestelako kultura-produktuak...Diber-
tsitate soziokultural horiek, hain zuzen, ikusarazi behar lizkigukete ez gaudela bakarrik mun-
duan, eta badirela beste herri ba tzuk gureak ez bezalakoak baina gureak bezain balio tsuak diren 
usadioak dituztenak.

Horretaz ohartu eta hausnar tzeak lagunduko digu etorkinek ekarritako ezberdintasuna 
epai tzeko –epaitu beharrik egotekotan– jokabide zuhurra eraiki tzen. Kulturak, hezkun tzak eta 
arrazoi tzeak iraka tsi behar digute besteak errespeta tzen eta elkarrekin bizi tzen. Horiek horrela, 
arrazismoari aurre egin nahi badiogu, ikasi/iraka tsi, uler tzen saiatu eta gure grina oldarkor ata-
bikoak gaindi tzen ahalegindu behar dugulakoan gaude. Inor ez baita arrazista jaio tzen, nahiz eta 
denok, gu txi-asko, aurreiri tzi xenofoboek erasaten diguten.

Inor ez da, ez horixe, arrazista jaio tzen; arrazistak nonbait eta norbaitengandik ikasten du 
joera gai tzesgarri horrekin joka tzen. Hori jakinda, esan beharrik ez dago, hezi tzaileak erabaki tzen 
du zein mezu transmititu giza diber tsitatea min tzagai duenean, bai eskolan, bai e txean. Gauza bera 
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esan genezake politikariek eta kazetariek hedabideetan esan eta idazten dutenaz. Bistakoa da, 
beraz, hezkun tzak xenofobiaren auzian duen eran tzukizuna, eta baita problemaren kontra borroka-
tzeko eginkizunik behinena berari bete-betean dagokiola ere. Horrexegatik, aditu guztiek esan ohi 
dute heziketa dela arrazismo eta xenofobia orori aurre egiteko ezinbesteko abiaburua.

4.2. AURREIRI TZIAK MIGRAZIOAZ ETA IMMIGRANTEEZ

4.2.1. Zer dira aurreiri tziak?

Gizakiok arinegi epaitu ohi dugu bestea; ezagutu aurretik eraiki tzen dugu lagun hurkoari 
zein kanpotar etorri berriari buruzko iri tzia. Eta uste dugu aldez aurretik –horra aurreiri tziak– 
badakigula besteak zer diren, zelakoak diren, zer nahi duten eta zenbat balio duten. Inongo fun-
tsik ez duten aurreiri tzi horiek beldurra eragiten digute –gure segurtasuna kolokan ipin tzen 
dute–, eta beldurrak arro tzarekiko mespre txua eta erasokortasuna eragiten dizkigu.

Ez dira ele hu tsalak goiko lerroetan josi ditugunak; eta, horien mamiaren argigarri, hona 
hemen espainiarrek immigrazioari buruz dituzten aurreiri tziak azal tzeko asmoz atondu dugun 
testua (Almeriako El Ejido eskualdean gertatutako ekonomia-aldaketa izugarria ekarriko dugu 
gogora, Juan Goytisolo idazle espainolak orain hamarraldi ba tzuk egindako bidaiari buruzko 
kontakizuna bitarte):

«1957ko udan, Almeriako El Ejido eskualdea zeharkatu nuen lehen aldiz. Paisaia harri-
tsua eta lehorra zen oso, zuhaixka bakan ba tzuk baino ez zituen. Bide er tzean, solairu bakarreko 
e txe gu txi ba tzuk, zeramika-saltoki zenbait, bi edo hiru ostatu, karez zuritutako e txe zuloak... 
Autoa gelditu genuenean, bertakoek inguratu egin gintuzten, eta ea Fran tzian lanik ba ote ze-
goen galdezka hasi zi tzaizkigun. Euren izenak eta helbideak eman zizkiguten kontrato bat lor-
tzeko i txaropenarekin: mundu zakar eta babes gabeko horretatik irten nahi zuten. Orduko Al-
meria estatu espainoleko Errauskine zen. Mespre txuzko esaldi krudel batek laburbil tzen zituen 
herri haren zori txar eta aka tsak: espar tzua, mukiak eta bekarrak. Goitik begira tzen dutenen mi-
hiak zorrozten ditu bestearen pobreziak».

«1961ean, beste bidaia bat egin nuen Simone de Beauvoir, Vicente Aranda, eta Nelson 
Algren-ekin. Ordurako, bateonbat, pu tzu artesiar ba tzuk eraiki ondoren, bara tze txikiak lurpeko 
uraz elika tzen hasia zen (...). Hala ere, El Ejidoko bizilagun asko Europara bidean jarriak ziren 
dagoeneko. Parisen, Bruselan, Ginebran eta beste hiri ba tzuetako tren- eta autobus-geltokietan, 
milaka espainol –janzkera, maleta, eta gainerako puskei esker aise bereiz zitezkeen– bil tzen 
ziren, den-denak helbide batez galdezka edo kontratu eske».

«Besoak behar zituzten Europan: neskameak, igel tseroak, prestakun tza gabeko peoiak, 
zerbi tzariak... Horiek laster sar tzen ziren garapen-prozesuan zeuden herrialde haietako lan-
munduan. Hondamendi hurbilaren (Bigarren Mundu Gerrak eragindakoa) aztarnak ezabatu eta 
ahazteko irrikan zeuden gizarte haietan hazkundeak mugagabea zirudien, eta, horregatik –hon-
darretatik eraiki behar zutelako–, beso zabalik hartu ohi zituzten lanera zihoazkien espainiarrak, 
beste garai batean espainiar horiexen aitona-amonak eta gurasoak –emigra tzaile ekonomikoak 
eta erbesteratu politikoak– Argentinan eta Venezuelan hartu zituzten bezala».

«1997ko abendu honetan, xenofobiak bul tzatutako etorkin-ehizaldiak, justifikatu gabeko 
jazarpenak, bahiketaren bat eta an tzeko eraso arrazistek bazterrak sutu eta jende askoren biho-
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tzak zimurtu dituzte lehen hain pobrea zen eta emigra tzera kondenatuta zegoen El Ejido herrian. 
Ez da erraz egostekoa oraindik lo tsagorri tzen gaituzten istilu horiek hemen gertatu direla jaki-
tea, El Ejidon –eta bere eskualdean–, alegia; hain zuzen ere, berotegietako laboran tza inten-
tsiboari esker eta isilpean a txikitako etorkinen esplotazio gupidagabeari esker, Espainiako lu-
rralderik abera tsenetarikoa izatera iri tsi den herri honetan».

Beraz, denbora gu txian igaro da El Ejido «espar tzua, mukiak eta bekarrak» ezaugarri 
eduki tzetik i txuragabeko garapenaren erakusgarri izatera. Ekonomia-jauzi miragarri hori 
(1957ko miseriatik egungo aberastasunerainokoa) frankismoaren azken urteetan areagotu zen 
bereziki, eta egundoko aldaketa bizkorrak ekarri zizikion Almeriako lur puska horretako giza 
paisaiari zein paisaia geografikoari –sekulako aldaketak, sekulako abiadan–.

Azken lau-bost hamarralditan izandako eraldaketa hura arinegi ez ote zen gertatu galdetu 
du soziologo batek baino gehiagok. Izan ere, El Ejidoko bizilagunak ez zeuden batere prestatu-
rik diru berri hark zekarkien status-igoera ongi asimila tzeko. Aldaketak pairatu edo gozatu 
egiten zituzten, besterik gabe; beste inongo gogoetarik egin gabe, noski. Inork ez zuen pen tsatu 
herri abera ts eta immigrante-har tzaile bihurtu aurretik hezkun tza-neurriak hartu behar zirenik. 
Inork ez zuen esan gizarte garatuen abantaila material eta teknikoez goza tzeko, biztanleek no-
labaiteko prestakun tza etiko eta kultural egokiz jan tzi eta hornitu behar zutenik.

Hango garapena, tamalez, ez zen izan prozesu jarraitu baten emai tza –Europako beste 
herrialdetan jazotakoaren an tzekoa–, baizik eta salto zakar baten gisara gertatu zen. El Ejidoko 
landatar haiei ustekabeko bestelako tze handia etorri zi tzaien bat-batean; eta, behar baino arina-
go, ezinbesteak bestelakotu zizkien bai ordura arteko gizarte-usadioak, bai eta larre mo tzean 
hazitako jende haren mentalitatea ere.

Gizarte-usadioak eta mentalitatea alda tzeaz gain, aberastasun berriak beste herritako jen-
dearekin zituzten hartu-emanak ere aldatu zizkien El Ejidoko bizilagunei. Almeria herri emigra-
tzailea –igorlea– izan zen betidanik. Horregatik, berotegien boomma izan aurretik, beste herrial-
detako biztanleekin edukitako kontaktuak Almeriako mugetatik kanpo gertatu ohi ziren. 
Almeriar haiek ez zuten, bada, immigrazioa har tzeko ez ohiturarik, ez eskarmenturik, ez tre-
beziarik, ez eta erako hezkun tzarik. Ez gehiegi txo, beraz, negutegi distira tsuen deiak erakarrita 
zetozkien immigranteak behar legez, adei-legez, gizalegez har tzeko.

Eta Ez horiek guztiak lagun –e tsai?–, zori txarreko 1997 hartan jazo ziren El Ejidon ma-
grebtarren aurkako erasoak, torturak, bahiketak eta bestelako gaiztakeriak. Orduz geroztik, 
beste toki askotan ere gertatu dira ku tsu arrazistaz blaituriko an tzeko istiluak, oroimen histo-
rikoa duen edozein espainiarri azala laztu eta auzo-lo tsa sentiarazi behar lizkioketenak. Baina, 
i txura denez, zenbait herrik erraz ahazten dute pobreziatik ihes egiteko emigra tzea egokitu zi-
tzaienekoa, edo bere arbaso hurbilenek zituzten premiez duten oroi tzapen lausoa ez da nahikoa 
etorkin berrien miseriaz jabetu eta elkartasun-kon tzien tzia pizteko.

Izan ere, bizia arriskuan jarrita, dokumentaziorik gabe eta baldin tza ez-duinetan edozein 
espainolek errefusatuko lukeen lanpostuan ari tzera heldutako magrebtar eta subsahariarren 
egoera negargarriak ez omen dizkigu iraganari buruzko oroi tzapen sorrak birpiztu, ez errukizko 
sentimenduak ernatu, ezta halako estualdi gai tzetatik pasatutakoekiko sinpatia sortu ere. Ai-
tzitik, elkartasunetik urruti dagoen jarrera erakusten dute/dugu abera ts berriok: kanpoan daude-
larik onesten ez ditugun mairuak eta bel tzak behar-beharrezko esklabo bihur tzen ditugu berote-
gien barruan. Hala, herri har tzaileko biztaleengan, solidaritatearen ordez, botereak emandako 
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nagusitasunari darion egoismo kezkagarria sor tzen da soilik –El Ejidon edo New Yorken– Ho-
rri guztiari gehi tzen badizkiogu Espainian an tzinatik sustraitua dagoen mairuenganako gorrotoa 
eta herritarren isiltasun gaizkidea, etorkinen aurkako zigor-espedizioak justifikatzen dituen 
substratuaren formula lor tzen dugu.

El Ejidoko paisaia fisiko eta morala –esana dugu– aldatu dira nabarmen eta erritmo bizian: 
errepide er tzetan, kilometro eta kilometroetan, dir-dir egiten dute berotegiek, turisten tzako hotel 
handiek, e txebizi tza bloke i tzelek, banke txeek, urbanizazioek, supermerkatuek, e txe-agen tziek, 
prostituzio klubek...Harro-harro erakusten ditu El Ejidok aberastasun eta modernitatearen aza-
leko zeinu guztiak: kasinoak, thailandiar saunak, aerobic-aretoak, auto garestiak...

El Ejido: zer hin tzen eta non hagoen!

El Ejidoko paisaia: 14.000 hektarea har tzen dituen plastikozko i tsasoa.

El Ejidoko berotegietan lan egiten duten beharginen txabolak. Ikus daitekeenez, modu 
jasangai tzean bizi izan dira, eta bizi dira oraindik, esplotazio-egoeran diharduten etorkinak.
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4.2.2. Aurreiri tziak isla tzen dituzten esaera arruntak eta beste

Bestelako hi tzaurrerik gabe, hona hemen askotan en tzuten ditugun eguneroko adierazpen 
aurreiri tziz beteriko ba tzuk, eta adierazpenok zer pen tsarazten diguten:

«Bel tza izan behar da gizarte-lagun tza eskura tzeko». «Aizu, marokoar bati tokatu zaio 
e txebizi tza! Bertakook lortu ezinik eta...»

E txebizi tza eta gizarte-lagun tzen kasuan, etorkinek hemengoek baino eskubide gehiago 
duten ustea oso zabalduta dago; batik bat, gazteen artean. Baina errealitatea honakoa da: EAEn, 
adibidez, immigranteen populazioaren % 8k bakarrik jaso tzen du oinarrizko errenta. E txebizi-
tza lor tzeko ere ez dute inolako abantailarik edo tratu berezirik etorkinek; lana baldin badute, 
eta zergak, langile guztiok bezala, ordain tzen badituzte, beste edozeinek beste aukera daukate.

«Lan egin dezatela eta integra daitezela!»

Zer esan nahi du horrek? Integra tzeko ahalegina immigranteak soilik egin behar duela? Gu 
garela menpera tzaileak, eta etorkinak moldatu behar duela gurera, edo, bestela, kanpora irai tzi be-
har dugula? Immigranteak belarriak makurtu eta gehiegi ez nabarmen tzen saiatu behar duela? 
Zertaz hi tz egiten dugu, orduan: integrazioaz ala gaizki ulertutako e txeko tzeaz, hezteaz –domestika-
zioaz–, alegia? Hala, immigranteak uste du autokotonoari baino ahalegin gehiago –eta handiagoa– 
dagokiola integra tzeko eta besteekin batera bizi eta gizartean molda daitekeela erakusteko; ho ts, 
onartua izateko, ahalegin berezia edo apartekoa egin behar duela pen tsa tzen du a tzerritarrak.

Kontua da, bakarrik datorrenean, aise integra tzen dela, ez da egoten inolako arazorik onar 
dezaten eta laster e txekotu dadin; baina immigranteek taldea osa tzen dutenean, eta benetan di-
ren bezala –beren ohitura, hizkun tza, jarrera, pen tsaera eta abarrekin– azal tzen hasten direnean, 
talka egiten dute autoktonoarekin, edo, hobeki esanda, autoktonoaren usadio, arau, beldur eta 
aurreiri tziekin. Hi tz laburrez: etorkin batek exotismo-ukitua ematen dio gure bizi tzari, baina 
etorkin-talde desinhibitu batek arriskuak lekarzkioke komunitateari. Ez dira gu txi, orduan, on-
doko paragrafoa hasteko aukeratu dugun esaera hi tzetik hor tzera darabiltenak.

»Ni auzo honetakoa naiz betidanik; auzoak honelako eta honelako arauak ditu, eta zuk, 
etorri berri horrek, ezin dituzu aldatu. Nik ez dut nahi horrelako etorkinik»

Gehienetan, horrelako adierazpideen teilatupean ezjakintasuna bizi da. Hirietan, jakina 
denez, oso normala da auzokoa ez ezagu tzea, edo, gehienera jota, bere izenaren berri besterik 
ez izatea. Badirudi, gainera, auzoko etorkinak izenik ere ez duela. Horregatik, gure ustez, bere-
biziko garran tzia du immigrantearekin hartu-emanak izateak –benetan ezagu tzeak–, horrek 
nabarmen alda baitezake herri har tzailekoen jarrera. Egia da autoktonoaren aurreiri tziek eragina 
izango dutela kontaktuetan, baina integrazioaren aldeko ekimenak bi norabidetan egin behar 
dira nahitaez: etorkinak, alde batetik, gogoz saiatu behar du herri har tzaileko bizimodura egoki-
tzen (aukeratu duen herriko hizkun tza ikasi, lana bilatu, legeak ezagutu eta abar eginda); eta 
autoktonoak, beste aldetik, ahaleginak egin behar ditu etorkinaren integrazioa errazteko. 
Zorigai tzez, halere, e txean joka tzen duena uzkur, motel eta nagi ibili ohi da integrazioranzko 
bide horretan, eginkizuna immigranteari soilik dagokiolakoan.
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Horren harira, Euskadiko Marokoar Etorkinen Elkarteko buru Khalid Amzir-ek esaten du 
auzoek eta auzokoek beren ezaugarriak dituztela, eta ezaugarri horiek kontuan hartuta jokatu 
behar duela etorkinak. Horretaz gain, auzoko beste bizilagunekin min tzatu beharra duela 
gomenda tzen du; bai eta immigranteek eta e txekoek proiektu komunetan elkarrekin esku hartu 
behar dutela ere. Hau da, dinamika batera tzaileak sustatu behar ditugu bizimodu paraleloak sor 
ez daitezen. Baina a tzerritarraren gu txieneko inplikaziorik ezean, autoktono solidarioenak ere 
kexu izango dira. Gerta liteke, orduan, autoktono horietako batek baino gehiagok e txebizi tza 
saldu eta auzotik alde egitea. Auzoa ghetto bihur tzeko aurreneko urra tsa ote?

«Denok ditugu eskubide berberak, baina ni hemengoa naizenez...»

Botere-erlazioa aldarrika tzen du hori esaten duenak, nagusiaren eta menpekoaren arteko 
erlazioa, ugazabaren eta beharginaren artekoa. Hartu-eman mota bera da e txeko lanak egiteko 
edo umeak zein adinekoak zain tzeko langileak kontrata tzen dituztenen eta zeregin horietan 
jarduten duten immigranteen artekoa. Familiarekiko ardurak eta e txetik kanpora egiten dugun 
lana bateragarriak izateko, etorkinak behar ditugu, baina, egunerokoan, haiek eta gu bereiz bizi 
gara, ez baititugu geure berdin tzat har tzen. Immigrantea onar tzen-edo dugu, bai; baina, betiere 
maila sozial baxuenean gera tzekotan. Onar tze ahul horrek –bistakoa da– nekez eramango gaitu 
egiazko integraziora.

«Euskadi herri txikia da; bere iraupena arriskuan jar tzen dute»

Gure identitate kulturala arriskuan jar dezaketelako, etorkinak meha txu gisa ikustera iri tsi 
da guk nahi baino euskal herritar gehiagok. Pen tsa tzen bide dute immigrazioaren fenomenoak 
inbadituko eta iren tsiko gaituela, eta gure kultura deuseztatu eta desagerraraziko dutela kanpo-
tarrek –maketoen erasoa biziberritua?–. Ikuspegi hori, baina, ez dator bat maneia tzen ditugun 
datuekin. Hemen daukagun immigrante kopurua, duela zor tzi urtekoa baino handiagoa bada 
ere, oso txikia da oraindik, eta gune zeha tz ba tzuetan dago kon tzentratuta. EAEko a tzerriko 
immigrazio erreala, % 5,4 izan arren, askok % 11 delako irudipena dutela aitor tzen dute.

60ko hamarraldian Euskal Herrian ezagutu genuen immigrazioa, estatu espainoletik eto-
rritakoa, askoz ere inportanteagoa izan zen, bai kopuruaren aldetik, bai har tzaileon idiosinkra-
sian izan zuen eraginaren aldetik. Baina gaur egun jaso tzen ditugun etorkinak hainbat eta 
hainbat jatorritakoak dira; ez dute talde kultural homogeneoa osa tzen, eta, beraz, nekez jarriko 
dute arriskuan euskaldunon identitatea, ezta, are gu txiago, duela aspaldi gure herrialdeak 
erakusten zuen homogeneotasuna.

«Lana dutenak bakarrik gera daitezela, eta, gainera, horiek ez diezagutela lanik kendu!»

Lanpostu baten jabe direnak bakarrik araupetu eta onar tzeko prest daudenen iri tzia dago-
kio goiko esaerari. Hori pen tsa tzen dutenen artean oso zabalduta dago a tzerritarrek guk nahi ez 
ditugun lanpostuak soilik bete beharko lituzketelako ideia. «Horrela ez digute lanik kenduko», 
esaten dute askok. Arrazoiz ala zer dela gabe?

Arrazoiak gorabehera, biztanle autoktonoak kostata onar tzen ditu etorkinak; ba tzuetan, 
lan-kontuak medio (langabezia-tasa handia denean, batik bat), eta beste ba tzuetan, immigran-
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teek eskubide sozialak jaso tzen dituztelako (hezkun tza, osasun- eta gizarte-lagun tzak, langa-
bezia-subsidioa...). Bertoko langile askok enplegu eta konkista sozialen kontrako meha txu tzat 
har tzen dituzte etorkinak, premia denean denon tzat egongo ez ote den zalan tza egiten baitute.

Langabezia, dena dela, ez dago immigrazioari lotuta, baizik eta Iparrean nagusitu diren pro-
dukzio-egituren aldaketei eta garapen-estrategia berrien gabeziari. Munduko erakunde handien 
(Nazioarteko Moneta Fun tsa, Munduko Bankua, e.a.) estrategiaren helburua edo norabidea ez dago 
munduaren orekari begira, baizik eta Estatu botere tsuen (G8 osa tzen duten Alemania, Kanada, 
AEB, Fran tzia, Italia, Japon, Erresuma Batua eta Errusia) nazioarteko enpresa handien aginduei eta 
epe laburreko interesei beha. Baina horiek har tzen dituzten aldebakarreko erabakiek pobrezia, 
zokora tzea, gaixotasuna eta herio tza baino ez dakarzkiete munduko hainbat herritako biztanleei. 
Neoliberalismoak aldean dakarren eredu horren arabera, gu txiengo batek eskura tzen ditu etekin 
ekonomikoak, eta etekinok herrien ongizateak baino garran tzi handiagoa dute, dudarik gabe.

Gaur egun bizi dugun krisi ekonomikoak ez dio inolako mesederik egingo mundu hobe eta 
zuzenagoa eraiki tzearen aldeko borrokari. Mendebaldeko poten tzia ekonomikoak prest eta bi-
zkor azaldu dira bankuak (bizi dugun egoeraren eran tzule nagusiak) porrotetik salba tzeko, eta, 
horretarako, herri-fun tsetako diru tzak prezio ezin merkeagoan «injektatu» behar izan dizkiete. 
Erabaki eta neurri horren ondorioz, munduko herri pobretuek geratu beharko dute agindutako 
lagun tzak jaso barik. Geure herrietan, bestalde, finan tzazio-entitateak erreskata tzeko operazioak 
gastu sozialaren gu txi tze nabarmen eta kezkagarria ekarriko du, ezinbestean, ez baita huskeria 
erreskate horietan gobernuek xahutu dutena: banke txeei krisiaren lehen unean emandako diru-
tzaren % 1 nahikoa izango li tzateke munduan zabal dabilen gosearen arazoa konpon tzeko.

«Udalek behar duten guztia ematen diete musutruk, euren komer tzioek ez dute zergarik ordain tzen, ez dute Gizar-
te Seguran tzako ilara egiten, ez dira kar tzelara joaten, ezta.... Eta, gainera, per tsonak alferrik gal tzen dituzte! ...
zeren ni, immigranteak etorri aurretik, ez nin tzen arrazista; orain, ordea,... EUREN ERRUZ!

Goragoko lerroetan argitu dugunez, egunotan handituz dabilkigun langabezia-tasak ez du 
inondik ere lotura zuzenik immigrazioarekin. Aski dugu, EAEra i tzulita, bertako lehendakari 
J.J. Ibarre txek berriki eman dituen datuoi errepara tzea: Eskulanaren zahar tzea dela eta, EAEk 
90.000 etorkin gehiago beharko ditu datozen zazpi urteetan, gure ekonomiaren lehiakortasuna 
eta erretiroaren sistema manten tzeko, zeren, gaurtik 2.015. urtera arte, 250.000 langile inguruk 
hartuko baitute erretiroa EAEn, eta hu tsik u tziko dituzten lanpostuetatik 160.000 bakarrik bete 
ahalko baitira langile autoktonoekin. Beraz –kalkulua erraza da–, 90.000 immigrante, gu-
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txienez, beharko ditugu datozen zazpi urteotan eraikun tzan, ostalari tzan, e txe-zerbi tzuan eta 
adineko per tsonen eta elbarrien zain tzan lan egiteko. Horrela, bikoiztu da Gizarte Seguran tzak 
dituen afiliatuen kantitatea.

«Immigranteak heldu ahala, delituek egin dute gora»

Hedabide ba tzuek, behar ez dela, gaizkileen ezaugarriez gainera ematen dute beren jato-
rri, erlijio edota etniaren berri; hau da, nahi gabe –edo nahita– delitua eta delitugilearen etorkia 
lo tzen, nahasten dituzte. Horrela, autoktonoek egindako gaiztakeriak, deitoragarriak izanik ere, 
arinagoak dirudite kanpotarrek egindakoen aldean, azken horiek halako erruduntasun-plus bat 
edukiko balute bezala. Hortik «immigrantea = delinkuentea» berdin tza cuasi-matematikora 
iristeko, hu tsa baino ez dago. Horra hor nola sor tzen eta zabal tzen diren irratiek, telebistek eta 
pren tsa ida tziak sahie tsi behar lituzketen estereotipoak; hain zuzen ere, xenofobia eta arrazis-
moa elika tzen dituzten estereotipoak direlako.

Baina, Euskal Herriari dagokionez behin tzat, Herrizaingo-sailburu Javier Balzak adierazi-
takoaren arabera, Euskadin delinkuen tziak duela 11 urte zeukan maila berean jarrai tzen du: 2007an, 
1000 biztanleko 56,75 delitu egon ziren; 1997an kopuru ber tsua izan genuen erkidegoan.

« Ez dute integratu nahi!»

Euskal Autonomia Erkidegoko jendea, oro har, magrebtar etorkiko biztanleei muga han-
diak ezar tzearen oso aldeko ager tzen da. Erkidegoko biztanle askok ez ditu oso gogoko Ipar 
Afrikako alde horretatik etorritakoak, eta, egiten diren galdeketetan, magrebtarrak izaten dira 
beti populazio autoktonoak gu txien edo okerren balioe tsitako a tzerritarrak.

Gu txiespen edo gai tzespen-jarrera hori zuri tzeko, integra tzeko gogo eta ahaleginik eza 
leporatu ohi diegu iparrafrikarrei; alegia, integratu nahi ez dutela egozten diegu. Eta halaxe da 
hainbat kasutan; beste hainbatetan halaxe ez den bezala, diosku Khalid Amzir-ek, Euskadiko 
Marokoar Etorkinen Elkarteko buruak. Amzirrek bi jarrera kontrajarri suma tzen ditu bere herri-
kideengan. Alde batetik, badira honela pen tsa tzen duten etorkinak: «Marokoarra naiz, neure 
erlijioa dut, musulmana naiz, neure kultura dut. Hona etorri naiz lan egitera, dirua irabazi eta 
sorterrira i tzul tzeko. Sekula ez naiz hemengoa izango. Seme-alabak eskolara eramango ditut, 
bai; eta saiatuko naiz, ahal bada, arabieraz iraka ts diezaieten. Ez dut beste hizkun tzarik ikasi 
nahi. Niregana ez etorri, beraz, integrazioaren matrakarekin, zure matrakarekin! Naizen beza-
lakoa naiz, eta, faborez, u tzi nazazue bakean! Errespeta nazazue!»Horrela min tza tzen dira za-
harrak, sasoi batean etorritakoak, eta baita zenbait gazte ere. Beste ba tzuek, aldiz, jende eskola-
tuak, kultu samarrak direnek, edota nolabaiteko jendetasunaren jabe direnek ez diote uko egiten 
beren nortasunari, baina ezta hemengo bizimodu eta usadioei ere. Hortaz, denetarik daukagu 
magrebtarren artean; ezin dugu estereotipoaren amua iren tsi eta denak txarre tsi, ez baili tzateke 
inola ere bidezkoa izango.

«Emakume immigranteek prostituzioan jarduten dute»

Mespre txua eta destaina baizik ez darie hi tz horiei. Ezin dugu ukatu; egia da badaudela 
emakumeak esplota tzen dituzten sare antolatuak edo mafiak. Badakigu, gainera, emakume horie-
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tako asko prostituzio-sareetan harrapatuta gera tzen direla proxenetek hemen bizi eta lan egiteko 
dokumentazioa eskuratuko dietelakoan. Ez dira gu txi ere sorterrian bertan proxenetismo mafiek 
engainatuta etorri zaizkigunak, ustez aurretiaz hi tzartutako lanposturen bat bete tzera zetozela. 
Gaizkileak al dira egoera horretan dauden andrazkoak? Gu, behin tzat, ezezkoan gaude. Ai tzitik, 
biktimak direla pen tsa tzen dugu, eta beraz, gure elkartasuna merezi eta behar dutela deri tzagu.

«Etorkinek hezkun tza-maila apala dute»

Oso aurreiri tzi zabaldua da, baina, egia esateko, etorkin askoren eta bertokoen hezkun tza-
maila an tz-an tzekoa da. Tamalez, baina, immigranteei eskain tzen dizkiegun lanpostuetarako 
(autoktonook nahi ez ditugunak), ez da pretakun tza handirik behar. Hori dela eta, ez da arraroa 
goi-ikasketak dituzten etorkinak zain tzaile, garbi tzaile edo mirabe-lanak egiten ikustea.

«Etorkinek gure hezkun tza-sistemaren kalitateari kalte egiten diote»

Azken urteotan, hainbat arrazoi tarteko, herri-ikaste txeetako geletan dauden arazoak eta 
arazoon konplexutasuna nabarmen handitu dira immigrazioaren ondorioz. Ez dago uka tzerik. 
Eta ez dago uka tzerik problemen areago tze edo gaizto tze horrek Eskola Publikoari bereziki 
erasaten diola, zeren EAEko etorkinen % 80 sare publikoan eskolatua baitago. Eta zifrak eza-
gututa, argi dago hori ez dela ez bidezkoa, ez eta egokia ere. Ikasle immigrante gehienek ez, 
baizik eta denek egon beharko lukete zentro publikoetan; baina ikaste txe pribatuak ere badau-
denez, ez zaigu zuzena irudi tzen arazoaren fardela sare publikoaren bizkar uztea. Bestalde, ez 
dugu uste integrazioari mesede egiten dionik ikasle etorkinak sare bakar batean bildu eta meta-
tzea; alegia, eskola-ghettoak sor tzea.

Mesede barik, kalte egiten dio integrazioari eskola-kontuetan EAEn darabilgun politikak. 
Ikasle etorkinen banaketa ez da batere orekatua. Ai tzitik, sala tzeko moduko kon tzentrazioa 
dago sare, zentro eta hezkun tza-eredu zeha tzetan: eskola-adina duten 5.400 etorkinek 70 zen-
trotan ikasten dute; hau da, zentro guztien % 9an soilik daude ikasle immigranteak. Eta hori 
gu txi bali tz bezala, ikaste txe horiek baliabide eskasenak dituztenak izan ohi dira, hirietako gune 
marjinaletakoak, gainera.

Arazoa konpon tzeko –arduradun politiko eta hezkun tzakoen esku dago– erabil gene-
zakeen irtenbidea honako hau da: bana di tzagun ikasle problematikoak –etorkinak izan ala ez– 
diru publikoaz hornitu eta elika tzen diren ikaste txe guztien artean, sare publikokoen zein sare 
pribatukoen artean. Hala, bide batez, banaketa zuzenago eta orekatuagoari esker, Eskola Pu-
blikoan diharduten profesionalen karga arin tzea lortuko dugu; bai eta ghettoak sor tzeko arriskua 
txikiagotu edo –zergatik ez?– sahie tsi.

Banaketa bidezkorik egin ezean, ikasle etorkinak errefusa tzeko orain arte erabili diren ai-
tzakiak en tzuten jarraitu beharko dugu: irakaskun tza-askatasuna dugu, gurasoen nahia errespetatu 
beharra dago, kokapen geografikoa ez da egokia, eskola-plaza gu txi daukagu... Baina ai tzakiak 
biluztuz gero, elkartasunik eza ager tzen da; eta horrek berdin eraso tzen die ikaste txe mota guztiei: 
konfesionalei, ez konfesionalei, publikoei, pribatuei, erdaraz edo euskarazko irakaskun tzakoei...

Kontua da garran tzia ematen diogula eskola tze goiztiarrari, ingelesa irakasteari, lanbide-
heziketa hobe tzeari, edo bitarteko gehiago eta hobeak jar tzeari, baina ezer gu txi esan eta egiten 
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dugu eskuartean darabilgun gaiari behingoz irmoki ekiteko. Eskola-komunitateko estamentu 
guztien eginkizuna da arazoari konponbidea jar tzea; nahiz eta erabakiak hartu eta betearaztea 
politikari eta hezkun tza-teknikariei dagozkien. Denok atera tzen diogu mozkina –bai arlo eko-
nomikoan, bai kulturalean– immigranteen etorrerari; hortaz, denok parte hartu behar dugu im-
migrazioak lekarzkigukeen ondorio txarrak ahalik eta leunenak izan daitezen. Arduradun poli-
tikoek ezin dute, ez lukete behar, heziketa polarizatuaren alde jokatu.

«Badakite nola jokatu! Haurdun edo umearekin etorten dira hona, horrela ez dituztelako 
i tzularazten, eta hemengo osasun-zerbi tzuez, Gizarte Seguran tzaz eta berorren abantailez 
doan aprobe txa tzen direlako!»

Ia-ia egunero, kaiuko ziztrinetan, erditu beharrean ba tzuk, haur jaio berria besoetan dute-
la beste ba tzuk, leher eginda iristen dira Espainiako kostaldetara emakume gazte asko txo. Ama 
gazte horiek beren eta umeen bizi tzak arriskuan jar tzera heldu dira, umeok mundu hobe batean 
hazteko aukera izan dezaten. Bidaia beldurgarri bati, basamortuko zeharkaldiari, patera edo 
kaiuko estutasunari, haizearen indarrari, olatuen erasoari, ho tzari, eta neurrigabeko izuari aurre 
egiteko prest zeudela, abiatu ziren Europako paradisura. Gure garaiko heroien modukoak dira 
oinazeari baretasunez aurpegi ematen dioten emakume horiek.

Heroi modukoa izatea, halere, gu txi estima tzen dugu Europa abera ts honetan, eta gure 
onespenik eza izaten da haiek egindako balentriaren ordaina. On tzitik lehorrera atera ondoren, 
zenbatu eta kon tzentrazio-eremu an tzekoetan sar tzen ditugu 18 hilabetez, beren sorterrira bida-
li baino lehen. Ez dago erako hi tzik egoera hori eta emakume horiek senti tzen dutena deskriba-
tzeko. Tira, bai, hi tzik badago; baina egunkariko orrialdea pasa tzea nahiago izaten dugu, horre-
lako albisteak irakur tzeak urduri-edo jar tzen gaituztelako.

Eta, ustez, gizarte-zerbi tzuen kontura bizi nahi duten ama horietaz gain, i tsasoaz bestal-
dean, Afrikatik Europaranzko bide la tza hartu duten nerabeen eta helduen amak ere baditugu. 
Aberastasunaren eta pobreziaren arteko amildegiko okerreko er tzean gelditu dira larri, kezkatu-
ta, joandako bere seme-alaben berrien zain, loteria gaizto horren emai tzaren zain.

4.3. HEDABIDE ETA POLITIKARIEN ERAN TZUKIZUNA

Jende gehienak ez du erlaziorik immigranteekin, per tsona gu txik ezagu tzen ditu etorkinak 
zuzenean, baina denok ditugu horiei buruzko iri tziak. Aurreiri tziak, onak ala txarrak, hedabi-
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deen bitartez hel tzen zaizkigu. Jendeak errealitate mediatikoek zabaldutako errealitatea jaso-
tzen du, eta «hori da errealitatea». Hedabideak dira immigrantea ezagu tzeko iturri nagusiak. 
Jendeak en tzun duenari buruz hi tz egiten du, eta ez bizi izan duenari buruz, ezagutu duenari 
buruz. Hori da arazoa.

«Marea geldiezina» («Una marea que no cesa») 1999ko abuztuaren 9an Espainiako El 
Pais egunkariko lehenengo orrialdean agertutako titular horrek argi eta garbi erakusten du he-
dabideek erabilitako adierazpenek izan dezaketen eragina jendearen per tzepzioan. Etorkinez 
dihardu, isilpeko etorkinez, hain zuzen ere. Metafora kezkagarria da, konnotazio arrisku tsuak 
ditu (autoreak nahi ez dituenak, agian). Giza uholdea da, «erasotu, inbaditu eta urperatuko» 
gaituena. Baina, inbadi tzen gaituen uholdetik urrun, araurik gabeko liberalismoaren bi ts mingo-
tsa dira zori txarreko horiek, munduan zehar lekualda tzen diren milioika per tsona horiek.

Melillako musulmana idazten badugu herritar ida tzi beharrean, musulman eta kristauen 
artean zatitutako hiriaren irudia izango dugu: kristauak –espainolak– eta musulmanak –mairuak 
(marokoarrak)–. Horrelako deituren menpe, indar-harremanak ezkuta tzen dira, zokora tzeko 
moduak, gorrotoa, eta, oroz gainetik, ezjakintasuna. Horrelako deiturek ondorio la tzak ekar tzen 
dituzte.

Ezkutuko migrazioaz hi tz egiterakoan «ilegal» hi tza erabil tzen badugu, etorkinok beharrezko 
dokumentazioa ez dutela esateaz gain, delinkuen tziarekin erlaziona tzen ditugu. Hi tz horren konno-
tazio argia honako hau da: per tsona horiek sistemaz, estatuaren eskuzabaltasunaz, aprobe txa tzen 
dira. Horrelako deskribapenek adierazten dute, ez bakarrik herrialde pobretuetako migra tzaileek ez 
dutela beste herri batean sar tzeko eskubiderik, baizik eta ez dutela inolako eskubiderik.

   Ez deitu ilegal dokumenturik ez du-
ten etorkinei.   
Ez horixe; ilegalak dira gauzak edo 
eginak, per tsonak sekula ere ez.  
Ea behingoz ikasten dugun: doku-
menturik gabeko etorkin esaten zaie.  
Edo papergabeak.   
Horixe, bada.

Zenbait per tsona egon daitezke, estatu jakin baten bizi tzeko eska tzen dieten dokumenta-
ziorik gabe, baina horregatik ez diote eskubideen subjektu izateari uzten, eta horrek ez ditu le-
gearen babes-esparrutik kanpo jar tzen. Per tsona horiek egoera irregularrean daudela esan be-
harko genuke.

Benetako errealitatetik hurbilago dagoen hizkun tza erabili beharko genuke; hau da, jato-
rri-lekua eta familia u tzi behar izan dituztenen sufrimendutik eta gizarte har tzaileen ulertezin-
tasunetik gertuago dagoen hi tz egiteko modua aurkitu beharko genuke.
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Ardura handia eskatu behar diegu hedabideei eta politikariei. Immigrazioak delinkuen tzia 
dakarrela, inbasio-meha txua dagoela esaten dutenean; gure gizarte zerbi tzuez aprobe txa tzen 
direla adierazten dutenean, edo immigrazioa eta langabezia elkarri lotuta ager tzen diren albis-
teak argitara tzen dituztenean, kanpotarrei buruzko mezu negatiboa zabal tzen ari dira, eta per-
tzepzio horiek, zer esanik ez, jendearen iri tzia elikatu eta finka tzen dute.

   «Ni ez naiz arrazista; immigrante-uholdeak 
dakarren hondamendiaren aurrean, nire 
alderdiak lasai eta adorez eran tzuten du».  
«Zu bai dotorea, diputatu jaun hori!».
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5.1. ZER DA INTEGRA TZEA EDO GIZARTERA TZEA?

Amaitu aurretik, komeniko li tzateke integrazioari eta kulturartekotasunari buruzko go-
goeta zenbait egitea; batetik, kon tzeptu horien esanahiaz eta irismenaz jabe tzeko, eta, bestetik, 
etorkizunean aurreikusten ditugun arazo eta auzien aurrean jarrera egokiagoa hartu eta jokabide 
zuhurragoa eta solidarioagoa izan dezagun. Ondoko lerrootan, bada, esandakoa azal tzen saia-
tuko gara.

Harira etorrita, integra tzea edo gizartera tzea hauxe dela esan dezakegu: zerbait dela-eta 
baztertuta dagoen per tsona –autoktonoa zein kanpokoa– edo jende talde gu txitu oso bat gi-
zarteko kide bihur tzea, betiere gainerako kide ororen maila berean, bai izatez, bai eta zuzenbi-
dez ere.

Askotan, integrazioaz edo gizartera tzeaz hi tz egiten dugunean, asimilazioaz ari tzen gara, 
oharkabean; horregatik, bizikide tza-ereduak hizpidera ekarri eta horietako bakoi tzak dituen 
bereizgarriak argi tzeari ekingo diogu:

–  Asimilazioa: bizikide tza modu honen arabera, etorkinak gizarte har tzailera molda-
tu eta egokitu behar du. Hala egitera, immigranteak, komunitate har tzailearen kul-
tura, ohiturak eta arauak bereganatuko ditu. Egoki tzeko prozesua, beraz, alde bakar 
baten eginkizuna da soilik, eta, suma tzekoa denez, biztanleria immigrantearen bi-
zkar geldi tzen da. Etorkinak berak ibili behar du integra tzeko bidea, jendarte har-
tzaileak ez baitu inongo moldaketarik egin behar. Asimilazioa bizikide tza-eredu 
hartu duen gizarteak homogeneiza tzeran tz jo tzen du ezinbestean, ahalegin horretan 
a tzerritarrak bere kulturaren bereizgarriak alde batera u tzi behar izaten dituelako. 
Bidezkoa ote da?

–  Kultura-diber tsitatea eta kulturartekotasuna: bizikide tza-eredu honen arabera, ez 
etorkinek ez bertakoek ez dituzte galdu nahi –ezta behar ere– beren identitatearen 
bereizgarriak. Integrazioa helburu duen egoki tzapena honako honetan oinarritu be-
harko genuke: erkidego guztiek bizikide tzarako oinarri komun ba tzuk onartu beharko 
lituzkete, eta, hortik aurrera, bizilagunak orok aukera izango lukete beren kulturaren 
berezitasunei eusteko, baldin eta lehendik adostutako oinarri komunei kalterik egiten 
ez badiete, jakina, horiexek baitira komunitate-sena indartu eta zatiketa soziala era-
gozten dutenak.

Komunitate bakoi tzak bere kultura, tradizio, ohiturak, eta abar mantendu eta zain tzeko 
eskubidea izango luke, baina betiere giza eskubideak errespetatuz gero. Kultura-diber tsitatea 
oinarri duen ereduaren prin tzipioek giza eskubideak dituzte muga, eta muga horretatik kanpo 
ezin dira onartu, ezta gauzatu ere. Multikulturalismoaren ai tzakian (ohiturak, arauak, an tzinako 
tradizioak direla-eta) ezin baititugu giza eskubideak urratu.

Heterogeneotasuna gauza tzea, hala ere, ez da erraza. Ez da lan samurra kulturen arteko 
elkarrizketa piztu eta iraunaraztea; bideak egin behar ditugu sor litezkeen gatazkak hi tz eginez 
gaindi tzeko. Diber tsitateari heldu nahi dion jendarteak immigranteen eta autoktonoen artean 
interakzioa bul tza tzen duten esparruak bilatu behar ditu, ezbairik gabe.

Asimilazio-ereduan jazo tzen denaz bestera, kulturartekotasunean fun tsaturiko gizarteak 
heterogeneotasuneran tz jo tzen du; ezberdintasunarekiko jarrera irekiak susta tzen ditu, eta he-
rrialde berean bizi diren kolektiboek elkarren onespenaz goza tzen dute. Horregatik, heteroge-
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neotasunaren onuraz ohartuta, hobe luke gizarte har tzaileak prestaturik –hezita– egotea biztan-
le autoktonoek etorkina haien identitatearen galgarri tzat jo ez dezaten; bestela, beti argudio bila 
dabil tzan xenofoboei ezin ordainduzko mesedea egingo li tzaieke.

Bizikide tza eta kulturartekotasunaren aldeko jaialdi bat. Kirola, musika,... 
elkarguneak aurki daitezke nahi izanez gero.
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Kulturaz eta etniaz ezberdinak diren komunitateen arteko bizikide tza bake tsua eta tole-
rantea lor tzeari, integrazioa esaten diogu. Horretarako, errespetua ezinbestekoa da. Jendeak ez 
du maitasuna eska tzen, bere duintasunarekiko errespetua baizik. Begirunez, adeitasunez joka-
tzea da errespetua. En tzuten jakitea. Horixe baino ez du eska tzen a tzerritarrak; ez maitasuna, ez 
adiskidetasuna. Azken horiek, agian, gerora sortuko dira, e txekoak eta kanpokoak elkar hobeto 
ezagutu eta estima tzen hasitakoan.

Ikas dezagun, bada, aurreiri tziak albo batera uzten eta estereotipoek fabrikatutako orokor-
keriei en tzungor egiten. Arabiar batek lapurreta egiten badu, arabiar guztiak lapurrak direla 
ondoriozta tzea arduragabekeriaz joka tzea da. Erne egon behar dugu halako baieztapenen au-
rrean. Prest egon behar dugu asmo gaiztoz zabaldutako klixeak zen tzuzko argudioekin tarratatu 
eta apur tzeko.

Gogora dezagun arrazistak gezurtiak direla –egiak ez dielako batere ardura– eta edozer 
asmatu eta esateko ausardia dutela. 3 milioi langabe = 3 milioi etorkin sobran eta handiagoak 
esango dituzte. Horrelakoak sinesteak eta heda tzeak izan di tzakeen ondorioak bidegabeak ez 
ezik, guztiz kaltegarriak dira bizikide tzarako, eta integraziotik urrun tzen gaituzte.

Integraziorako politikak diskriminazioaren aurkako legeak bul tzatu behar ditu, eta 
gizarte-zerbi tzuak erabil tzeko erabateko berdintasuna ziurtatu behar die herritarrei, jatorriz 
nongoak diren kontuan hartu gabe. Administrazioek gizartera tze-programak eta berak ebalua-
tzeko mekanismoak taxutu behar dituzte. Baita sistema demokratikoan parte har tzeko eskubi-
dea eta modua zehaztu (botoa emateko eskubideari buruzko eztabaidaz ari gara) eta bermatu 
behar diete ere bizilagun guztiei.

Bi alderen eginkizuna denez gero, integrazioak –esana dugu– elkarrizketa du ezinbesteko 
tresna, eta hori sustatu behar dugu kultura ezberdinak elkar adi tzera hel daitezen. Hala, etenga-
beko elkarrizketa baliatu behar dugu integrazioaren hobe beharrez. Baina ez bakarrik hezkun-
tzaren esparruan, baizik eta gizarteko eragile, udal, erakunde politiko, kirol-elkarte eta abarrek 
ere esku hartu behar dute etorkizun hurbilean sortuko diren arazoei aurpegi eta konponbidea 
emateko.

   Kultura eta erlijioen arteko Elkarriz-
ketari buruzko Nazioarteko Bil-
tzarreko partaideak Euskararen 
E txean (Bilbon, 2006ko abenduaren 
13an).
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