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Txosten hau, Irune Ruiz Ciarretak koordinaturik, eta Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal 
Behatokiko kide Lía González Estepak eta Oier Ochoa de Aspuru Gulinek egin dute . 
Nerea Orozko Ereñok, Galdakaoko Udaleko Berdintasun, Etxebizitza, Migratzaile, 
Garapen Iraunkorreko eta Euskaltegiko udal-arduradunak egindako eskaerari erantzuten 
dio .

Helburu nagusia da Galdakaoko atzerritar jatorriko pertsonen errealitatea ezagutzea, 
estatistika-datuen analisia hurbilketa kualitatibo baten garapenarekin konbinatuz, bertan 
bizi diren atzerritar jatorriko pertsonen pertzepzioak, balorazioak eta proposamenak 
zein udalerriko biztanle migratuen errealitatetik hurbil dauden bertako pertsona batzuen 
pertzepzioak, balorazioak eta proposamenak biltzeko .

Txostenak honako egitura du:

1 . Lehenik eta behin, azterlana gidatu duten helburuak (orokorrak eta 
espezifikoak) azaltzen dira, bai eta helburu horiek lortzeko erabilitako baliabide 
metodologikoak ere .

2 . Jarraian, Galdakaon bizi diren atzerritar jatorriko biztanleen egoerari buruzko 
ikuspegi orokorra ematen da, arreta berezia jarriz datu soziodemografikoetan, 
egoitzakoetan, administraziokoetan, lanekoetan, hezkuntzakoetan eta gizarte-
babesari buruzkoetan .

3 . Amaitzeko, egindako hurbilketa kualitatiboko lanaren emaitza aurkezten da . 
Lan horrek honako gai hauek jorratzen ditu: udalerrian bertakoen eta migratuen 
koexistentziari eta/edo bizikidetzari buruzko pertzepzioak; atzerritar jatorriko 
pertsonen errealitateekiko erabilgarri dauden udal-baliabideak; eta migratuen 
kolektibo batzuei bereziki eta modu larrian eragiten dien problematika zehatza .

Azkenik, amaierako laburpen labur baten ondoren, migratuek eta bertako 
informatzaileek toki-administrazioari zuzendutako jarduera-proposamenak 
sartu dira .  

SARRERA
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Sarreran aipatu den bezala, azterlan honen helburua Galdakaoko atzerritar jatorriko 
pertsonen errealitatea hobeto ezagutzea da . Helburu nagusi hori lortzeko, ikerketa 
sozial kuantitatiboa eta kualitatiboa uztartzen dituen planteamendu metodologiko 
batetik abiatuta, honako helburu espezifiko hauek finkatu ditugu . 

Helburu espezifiko kuantitatiboak

•	 Galdakaoko immigrazioaren egungo egoera aztertzea, bigarren mailako 
informazio-iturrietako datuen ustiapen estatistikoan oinarrituta .

•	 Galdakaoko atzerritar jatorriko pertsonen kopurua eta biztanleria osoan duten 
pisua ezagutzea .

•	 Galdakaoko immigrazio-fluxuen bilakaera identifikatzea eta ingurune 
hurbilenean kokatzea .

•	 Aldagai soziodemografikoak aztertzea, hala nola, kolektiboaren adina, sexua 
edo jatorria .

•	 Galdakaon bizi diren atzerritar jatorriko pertsonen banaketa geografikoa 
deskribatzea, auzo edo eremuetan duten egitura kontuan hartuta, ahal den 
guztietan .

•	 Estatistika aldetik aztertzea, baldin eta udalerrirako daturik badago, hezkuntza- 
eta gizarte- eta lan-errealitatearekin lotutako alderdiak (administraziokoa eta 
legezkoa, enplegua, prestazioak eskuratzea) .

HELBURUAK ETA METODOLOGIA

1
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Helburu espezifiko kualitatiboak

•	 Galdakaon atzerritar jatorriko pertsonek bizi dituzten eremuetan integratzeko 
premiak eta zailtasunak aztertzea .

•	 Udal-zerbitzuei eta -baliabideei buruzko pertzepzioak eta balorazioak jasotzea, 
egoiliar migratzaileen kolektiboen egoerei eta premiei dagokienez .

•	 Udalerriko biztanleria migratuari espezifikoki eragiten dioten problematikak 
identifikatzea, kolektiboen artean egon daitezkeen desberdintasunetan (eta 
berdintasun ezetan) arreta jarriz .

•	 Atzerritar jatorriko pertsona kalteberenen profilak detektatzea eta Galdakaoko 
egoera eta beharrak ezagutzea .

•	 Toki-administrazioari zuzendutako proposamenak biltzea, udalerrian bizi diren 
atzerritar jatorriko pertsonen bizi-egoera hobetzera bideratuak .

Helburu orokorra eta ezarritako helburu espezifikoak lortzea ekarri duen prozesu 
metodologikoak bi fase ditu: bata, azterketa estatistikoa, eta, bestea, azterketa 
kualitatiboa .

1 . FASEA . Jatorri eta/edo etorki atzerritarra duten biztanleen errealitatearen 
azterketa estatistikoa Galdakaoko udalerrian

Azterketa estatistikoa egiteko, bigarren mailako iturriak ustiatu ditugu udalerriko 
biztanleria osoaren inguruan, baina, batez ere, atzerritar jatorriko biztanleriari 
dagokionean, bai eta Estatuan jaio eta gurasoen atzerriko nazionalitateari eusten 
dion biztanleriari dagokionean ere . Horretarako, Estatistikako Institutu Nazionalaren 
(EIN), Lanbideren, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren (SEPE) eta Gizarteratzeko, 
Gizarte Segurantzako eta Migrazioetako Ministerioaren datuak erabili ditugu . Halaber, 
Hezkuntzari buruzko datuak izan ditugu, Galdakaoko Udalak berak emandakoak .

Lortutako informazioarekin, azterketa deskriptibo bat egin dugu, funtsezko sei dimentsio 
oinarri hartuta, helburu espezifiko kuantitatiboek finkatutako eskemari jarraituz .

•	 Dimentsio soziodemografikoa: atal honetan Estatistikako Institutu 
Nazionalak argitaratutako erroldako datuak aztertu dira . Zehazki, arreta jarri da 
kolektiboaren bilakaerari eta ezaugarri soziodemografikoei buruzko datuetan, 
bai eta Galdakaon bizi diren atzerritar jatorriko pertsonen eremu eta jatorrizko 
herrialde nagusietan ere .

•	 Bizitegi-dimentsioa: udal-erroldako datuen bidez, udalerrian bizi diren 
atzerritar jatorriko pertsonen banaketa eta finkatze-jarraibideak aztertu dira .
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•	 Dimentsio administratiboa: erroldako datuak erabiliz, atzerritar jatorriko 
pertsonen nazionalizazio-prozesua aztertu da . Era berean, Gizarteratzeko, 
Gizarte Segurantzako eta Migrazioetako Ministerioaren datuek aukera eman 
digute biztanle-kolektibo horren erregularizazioa aztertzeko .

•	 Hezkuntzaren dimentsioa: Udalak berak emandako hezkuntza-datuei esker, 
udalerriko ikastetxeen errealitatea aztertu ahal izan dugu, besteak beste, ikasle 
atzerritarrak hezkuntza-mailaren eta ikastetxearen titulartasunaren arabera 
nola banatzen diren aztertuz .

•	 Lan-dimentsioa: SEPEk emandako datuetan oinarrituta, enplegua eskatzen 
duten atzerritar jatorriko pertsonen datuak aztertu dira, eta arreta berezia 
jarri zaie nazionalitate nagusiei, bai eta nazionalitate horiek gehien eskatzen 
dituzten sektoreei eta sinatutako lan-kontratuen bilakaerari ere .

•	 Gizarte-babesa: atal honetan, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DSBE) 
titular diren atzerritar jatorriko pertsonen datuak aztertu dira, Lanbidek eta 
SEPEk argitaratutako datuen bidez, baita ERTEei buruzko datuen bidez ere .

2 . FASEA . Hurbilketa kualitatiboa, migratutako pertsonen eta bertakoen iritzi 
eta pertzepzioetatik abiatuta  

Alde batetik, informazioa bildu dugu bertako pertsonekin egindako elkarrizketa 
erdiegituratuen bidez, udalerriko biztanle etorkinen errealitatetik hurbil dauden giltzarriak, 
batzuetan arrazoi profesionalagatik eta beste batzuetan militantziagatik . Galdera irekiak 
dituen gidoi batean oinarrituta, bertako sei pertsona elkarrizketatu genituen (1 . taula) .

1. koadroa. Elkarrizketatutako bertakoen kodeak eta profilak  

KODEA KONTSULTATUTAKO PERTSONEN PROFILA

EA1 ELEAK taldeko militantea

EA2 Erretiroa hartutako hezkuntzako profesionala

EA3 Hirugarren Sektore Sozialari lotutako profesionala

EA4 Gizarte Zerbitzuei lotutako profesionala

EA5 Osasun-arloko profesional erretiratua

EA6 Etxebizitza Sindikatuko militantea

Iturria: Geuk egina.

Bestalde, Galdakaon bizi diren atzerriko jatorriko hemeretzi pertsonari ere zuzenean 
egin diegu kontsulta . Kasu honetan, bi teknika konbinatzen ditugu: elkarrizketa 
erdiegituratua eta eztabaida-taldea1 . Hamaika migratzaile elkarrizketatu ditugu, jatorri 
eta ezaugarri soziodemografiko desberdinak dituztenak, eta bi eztabaida-talde egin 

1 Eztabaida-taldea lau eta zortzi pertsona arteko talde-dinamika bat da, eta bilera informala izan daiteke, gutxi gorabehera 
bi ordukoa . Dinamizatzaile-ikertzaileak galdera irekien edo landu beharreko gaien gidoi baten laguntza izaten du .
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ditugu: bata, errumaniar jatorriko emakumeekin, eta bestea, Latinoamerikako hainbat 
herrialdetako gizonekin (2 . taula) . Bi eztabaida-taldeetan, hainbat adinetako eta bizi-
egoeratako parte-hartzaileak ditugu (administrazio-egoera, gizarte- eta hezkuntza-
maila, enplegagarritasuna…) .

2. koadroa. Elkarrizketatutako etorkinen eta eztabaida-taldeetako parte-hartzaileen kodeak 
eta profilak2

KODEA KONTSULTATUTAKO PERTSONEN PROFILA

EM1 Jatorri turkiarreko emakumea (errefuxiatua), Galdakaon bizi dena 2018tik

EM2 Jatorri turkiarreko gizona (errefuxiatua), Galdakaon bizi dena 2018tik

EM3 Brasilgo jatorria duen emakumea, Galdakaon bizi dena 2006tik

EM4 Jatorri ukrainarreko gizona (30 urtetik beherakoa), Galdakaon bizi dena 2018tik

EM5 Saharaz azpiko jatorriko gizona, Galdakaon bizi dena 2012tik

EM6 Magrebeko jatorriko emakumea, Galdakaora lehen aldiz iritsi zena 2014an

EM7 Jatorri magrebtarreko gizona (30 urtetik beherakoa), Galdakaon bizi dena 2019tik

EM8 Saharaz azpiko emakumea (30 urtetik beherakoa), 2012tik Galdakaon bizi dena

EM9 Jatorri magrebtarreko emakumea, Galdakaon bizi dena 2009tik

EM10 y EM11
Duela bi hilabete baino gutxiago Galdakaora iritsitako emakume magrebtarrak. Elkarrizketatzeko, 
Magrebeko beste emakume baten laguntza dugu, interpretazio- eta itzulpen-lanak egiten laguntzen 
duena.

GMR
Lehen eztabaida-taldea: errumaniar jatorriko lau emakumek parte hartzen dute, hainbat adin, bizi-
egoera eta migrazio-ibilbide dituztenak.

GHL
Bigarren eztabaida-taldea: latinoamerikar jatorriko lau gizonek parte hartzen dute, hainbat adin, bizi-
egoera eta migrazio-ibilbide dituztenak. Jatorrizko herrialdeak: Argentina, Kuba, Venezuela eta Brasil.

Iturria: Geuk egina..

Elkarrizketak eta eztabaida-taldeak aurrez aurre3 egin dira, gomendatutako osasun-
neurriak bermatuz . Halaber, elkarrizketa eta eztabaida-talde guztiak audioan grabatu 
ziren, ondoren edukiaren analisia errazteko .

2 Eztabaida-taldeen kasuan, parte-hartzaile bakoitza bere taldeari dagokion kode komunarekin identifikatuko dugu 
(GMR edo GHL), batetik laura bitarteko zenbaki batekin .

3 Salbuespen gisa, aipatu behar da Latinoamerikako gizonen eztabaida-taldeko kideetako batek birtualki parte hartzen 
duela; izan ere, ikerketa-prozesutik kanpoko arrazoi pertsonalengatik ezin da topagunera bertaratu .
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Kapitulu honen helburua da Galdakaoko migrazio-fenomenoaren ikuspegi orokorra egitea, 
udalerrian bizi diren atzerritar jatorriko pertsonen egoera ezagutzeko . Atal hau egiteko, 
Estatistikako Institutu Nazionalaren (aurrerantzean, EIN) errolda jarraituaren datuak 
ustiatu ditugu, baita Galdakaoko Udalak berak, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak 
(aurrerantzean, SEPE), Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak edo Gizarteratzeko, Gizarte 
Segurantzako eta Migrazioetako Ministerioak emandako beste datu eta estatistika-iturri 
batzuk ere .

Zehazki, kapitulu honek funtsezko sei dimentsio ditu . Hasiera batean, datu 
soziodemografikoak eskaintzen ditugu, atzerriko jatorriko biztanleen bilakaera, 
banaketa, adina, generoa eta jaioterria ezagutzeko . Hori eginda, arreta berezia jarriko 
dugu biztanleriaren banaketan eta udalerriko auzoen arteko finkatze-ereduetan . 
Hirugarrenik, biztanleria migratua gizarteratzeko prozesuetan berebiziko garrantzia 
hartzen duen elementu bat egoera administratiboari dagokiona da; horregatik, egoitza-
baimenari edo nazionalizazio-prozesuari buruzko datuak aztertuko ditugu . Hurrengo 
puntuan, Galdakaoko ikastetxeen datuak aztertzen dira, eta arreta berezia jartzen da 
atzerriko nazionalitatea duten ikasleen banaketan . Jarraian, SEPEk emandako enplegu-
datuak aztertzen dira . Azkenik, udalerrian bizi diren atzerritar jatorriko pertsonek jasotako 
prestazioei (DSBE eta ERTEak) buruzko datuak jasotzen ditugu .

Datu soziodemografikoak

2020ko urtarrilaren 1ean, guztira 29 .427 pertsona zeuden erroldatuta Galdakaon –1 . 
taula–, eta horietatik 1 .764 inguru atzerriko herrialderen batean jaioak ziren, hau da, 
udalerriko biztanle guztien %6,0 . Datu horiek 1998ko datuekin alderatzen baditugu, 
ikusiko dugu 22 urteko epean Galdakaon erroldatutako atzerritar jatorriko pertsonen 
kopurua 1 .478 pertsonatan handitu dela: 1998an 286 pertsona ziren eta gaur egun 
1 .700 baino gehiago . Aldi berean, erroldatutako bertako pertsonen kopuruak behera 
egin du etengabe, eta 1 .469 pertsona gutxiago daude 1998an baino .

GALDAKAOKO UDALERRIKO ATZERRITAR 
JATORRIKO BIZTANLERIAREN 
ESTATISTIKA-AZTERKETA

2
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1. taula. Galdakaoko biztanleria osoaren, bertakoen eta atzerritar jatorrikoen bilakaera 
(absolutuak eta %), 1998-2020

Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta.

Migrazio-fluxu horien bilakaerari erreparatzen badiogu –1 . grafikoa–, ikus dezakegu 
azken bi hamarkadetan hiru fase edo une desberdin bereiz daitezkeela . Hasiera 
batean, atzerritar jatorriko pertsonen etorrera bizkortu egin zen, euskal ekonomiak bizi 
zuen hedapen- eta oparotasun-aldiarekin batera . Hala ere, 2008tik aurrera krisialdia 
eta atzeraldi ekonomikoa iritsi izanak eragin nabarmena izan zuen fluxu horietan, eta 
nabarmen moteldu zuen atzerritar jatorriko pertsonak udalerrira iristea .

Azken urteotan, adierazle ekonomikoen hobekuntzak migrazio-fluxuen hedapen-etapa 
berri bat ekarri du . Hasiera batean, hazkunde hori arina izan da lehenengo urteetan, 
baina bizkortuz joan da urteak igaro ahala . Azken bi urteotan bereziki nabarmendu da 
datu hori4 .

4 2021eko datuak lortzeko zailtasunak direla eta, erabaki da azterketa eskuragarri dauden azken datuetara mugatzea: 
2020ko urtarrilaren 1era . Ondorioz, hurrengo orrialdeetan aurkeztuko den azterketak ez du jasotzen COVID-19k 
eta ondorengo mugikortasun-murrizketek Galdakaoko migrazio-fluxuetan izan dezaketen eragina . Behin betiko 
hipotesia planteatzera ausartu gabe, aurreikus daiteke udalerrirako fluxuak Euskal Autonomia Erkidego osoan –EAE 
aurrerantzean– ikusi dugunaren antzera geldiarazi direla .

B. Guztira Bertako B. Atzerriko J. B.
Atzerriko J. B.aren urte 

arteko hazkundea
Atzerriko J. B.aren % 

1998 29.418 29.132 286 - 1,0
1999 29.417 29.134 283 3 1,0

2000 29.387 29.081 306 -23 1,0

2001 29.530 29.181 349 -43 1,2

2002 29.569 29.155 414 -65 1,4

2003 29.765 29.206 559 -145 1,9

2004 29.603 28.958 645 -86 2,2

2005 29.594 28.870 724 -79 2,4

2006 29.374 28.593 781 -57 2,7

2007 29.183 28.349 834 -53 2,9

2008 29.234 28.235 999 -165 3,4

2009 29.226 28.151 1.075 -76 3,7

2010 29.254 28.145 1.109 -34 3,8

2011 29.049 27.905 1.144 -35 3,9

2012 29.130 27.905 1.225 -81 4,2

2013 29.219 27.979 1.240 -15 4,2

2014 29.351 28.096 1.255 -15 4,3

2015 29.344 28.090 1.254 1 4,3

2016 29.315 28.045 1.270 -16 4,3

2017 29.334 27.955 1.379 -109 4,7

2018 29.288 27.873 1.415 -36 4,8

2019 29.326 27.752 1.574 -159 5,4

2020 29.427 27.663 1.764 -190 6,0

Bar. 1998-2020 9 -1.469 1.478 - 5,0
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1. grafikoa. Atzerriko jatorriko biztanleen bilakaera Galdakaon (absolutuak eta %), 
1998-2020

Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta.

2 . taulak Galdakaoko migrazio-fluxuak inguruko beste udalerri batzuekin (Basauri eta 
Etxebarri) alderatzeko aukera ematen digu, baita Bizkaiko eta EAE osoko datuekin ere .

Taula honetan konparatutako nukleoen artean, Galdakao da –Etxebarri ondoren– 
atzerritar jatorriko biztanleen ehuneko txikiena duen udalerria (%6,0) . Beste muturrean, 
EAE da, oro har, ehunekorik handiena duena (%10,9), ondoren Bizkaia dago (%10,3) 
eta, urrunago, Basauri (%8,7) .

Ikusten dugun ezaugarri komun bat migrazio-fluxuen feminizazio nabarmena da, 
aztertutako kasu guzti-guztietara eraman daitekeena . Hori lotuta dago euskal lan-
merkatuarekin eta atzerritar jatorriko pertsonek bertan aurkitzen dituzten aukerekin . Hala, 
ugalketa- eta zaintza-ekonomia da atzerritar jatorriko biztanleen lan-nitxo nagusietako 
bat, eta, bereziki, emakumeena .
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2. taula. EAEn erroldatutako biztanleria osoa eta atzerritar jatorrikoa, Bizkaiko Lurralde 
Historikoan, Basaurin, Galdakaon eta Etxebarrin (absolutuak eta %), 2020

Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta.

Galdakaoko biztanleriaren generoaren araberako banaketan sakonduz –2 . grafikoa–, 
ikus dezakegu bertako biztanleriak orekatik hurbil dagoen kuota duela, baina feminizazio 
txikiarekin, emakumeak bertako biztanleriaren % 50,5 dira, eta gizonak, berriz, % 49,5 . 
Atzerriko jatorriko biztanleen artean, feminizazio hori are handiagoa da: Galdakaon jaio 
diren pertsonen %52,3 emakumeak dira, eta %47,7 gizonak .

2. grafikoa. Galdakaoko biztanleria autoktonoa eta atzerritar jatorrikoa, generoaren arabera 
(%), 2020

Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta.

3 . grafikoan Galdakaoko bertako eta atzerriko biztanleriaren biztanleria-piramideak 
ageri dira . Formaren arabera ikusten denez, bertako biztanleak nabarmen zaharragoak 
dira atzerritarrak baino . Ikus dezakegunez, bertako biztanleentzako adin-tarterik 
populatuenak 55-59 eta 60-64 urtekoak dira . Ildo horretan, bertako biztanleriaren 
% 55,5ek 45 urte edo gehiago ditu . Beste muturrean, atzerritar jatorriko biztanleak 
gazteagoak dira nabarmen; izan ere, adinari erreparatuz gero, hamar pertsonatik ia 
zortzik (%78,1ek) 45 urte baino gutxiago dituzte .

Joera hori errepikatu egiten da EAE osoan . Atzerritar jatorriko biztanleak nabarmen 
gazteagoak dira euskal herritarrak baino . Datu horrek pertsonak migratzera bultzatzen 
dituen arrazoi nagusietako bat islatzen du: lana . Atzerritar jatorriko biztanleen adin-
egitura askoz gazteagoa da, eta lanean hasteko tartean dago .

Galdakaoko biztanleria-egituraren ezaugarri bereizgarri bat, gainerako udalerrietatik 
bereizten dena, udalerrian bizi diren 15-19 urteko adin-tartean dagoen gizon atzerritar 
kopurua da; 2020ko urtarrilaren 1ean, Galdakaon 152 gizon zeuden adin-tarte horretan . 

B. Guztira Atzerriko J.B. % Atzerriko J.B. Gizonak Emakumeak % Emakumeak

EAE  2.220.504  241.724  10,9  114.838  126.886  52,5 

Bizkaia  1.159.443  119.576  10,3  56.104  63.472  53,1 

Basauri  40.847  3.535  8,7  1.676  1.859  52,6 

Galdakao  29.427  1.764  6,0  842  922  52,3 

Etxebarri  11.691  626  5,4  277  349  55,8 
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Aldiz, denbora-tarte berean, atzerritar jatorriko emakumeen kopurua ia lau aldiz txikiagoa 
zen (46) . Datu horiek ulertzeko, kontuan izan behar dugu Galdakaon Viveroko Adingabe 
Atzerritarrentzako Egoitza Zentroa dagoela, Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen duena 
eta lurraldera iristen diren inoren kargura ez dauden adingabe atzerritarrak hartzen 
dituena5 .

3. grafikoa. Galdakaoko bertako eta atzerriko biztanleen biztanleria-piramidea (absolutuak), 
2020

5 Metodologia misto bat aplikatzeak duen balioaren adibide bat baino ez da, datuen analisi kuantitatiboa elkarrizketa 
eta eztabaida-talde kualitatiboekin bateratzen duena . Topaketetan lortutako informazioari esker, datu horiek ulertu ahal 
izan ditugu eta zentzua eman diegu .
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Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta.

Udal-erroldak ematen dizkigun datuetan sakonduz eta jatorrizko eremuari buruzko 
datuei erreparatuz, 3 . taulak erakusten digu Galdakaon bizi diren eta atzerrian jaio diren 
pertsona gehienak Latinoamerikako herrialderen batean jaio direla . Zehazki, 2020ko 
urtarrilaren 1ean, 824 pertsona zeuden erroldatuta jatorri horretan, hau da, udalerrian bizi 
diren atzerritar jatorriko pertsona guztien % 46,7 . Latinoamerikaren ondoren, Europar 
Batasuna6 da jatorri-eremu garrantzitsuena (%24,4), eta, ondoren, Magreb (%15,1) . 
Urrunago daude Asiatik (%6,4) eta Saharaz hegoaldeko Afrikatik (%4,3) datozenak .

6 Europar Batasuneko datuei dagokienez, zehaztu behar da Erresuma Batuan jaiotako pertsonak barne hartzen dituztela . 
Analisi hori egiteko erabili diren datuak 2020ko urtarrilaren 1ekoak dira . Data horretan, Erresuma Batuak oraindik ez 
zuen Europar Batasuna utzi, 2020ko urtarrilaren 31n ofizialdu baitzen . Ondorioz, Europar Batasunari buruzko datu 
guztiak urtarrilaren 1ean Europar Batasuna osatzen zuten 28 herrialdeei buruzkoak dira –27, Espainia kenduta– . 
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3. taula. Galdakaoko atzerritar jatorriko biztanleak, jatorriaren eta generoaren arabera 
(absolutuak eta %), 2020

Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta.

4. grafikoa. Galdakaoko atzerritar jatorriko biztanleen osaera jatorriaren arabera (%), 2014, 
2016, 2018 eta 2020

Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta.

Datu horiek aurreko urteetakoekin alderatzen baditugu –4 . grafikoa–, ikusiko dugu 
Latinoamerikako jatorria duen biztanleria izan dela Galdakaoko jatorri eremu nagusia, 
2016 . urtearekin alderatuta bere pisu erlatiboa %6,2 handitu dena . Latinoamerikatik 
etorritako biztanleriaren hazkunde horren ondorioz, oro har iritsitakoen kopuruak gora 
egin duen arren, gainerako jatorriek pisu erlatiboa galdu dute . Hori bereziki garrantzitsua 
da erkidegoko biztanleriaren kasuan, horien ehunekoa % 9,3 murriztu baita aldi berean .

Guztira % Gizonak Emakumeak % Emakumeak

Europar Batasuna 24  176  10,0  91  85  48,3 

EB handitzea 27  254  14,4  124  130  51,2 

Guztira EB  430  24,4  215  215  50,0 

Europako gainerakoak  46  2,6  21  25  54,3 

Guztira Europa  476  27,0  236  240  50,4 

Magreb  267  15,1  194  73  27,3 

Saharaz azpiko Afrika  75  4,3  49  26  34,7 

Guztira Afrika  342  19,4  243  99  28,9 

EEBB eta Kanada  9  0,5  8  1  11,1 

Latinoamerika  824  46,7  290  534  64,8 

Guztira Amerika  833  47,2  298  535  64,2 

Txina  60  3,4  27  33  55,0 

Pakistan  42  2,4  32  10  23,8 

Asiako gainerakoa  11  0,6  6  5  45,5 

Guztira Asia  113  6,4  65  48  42,5 

GUZTIRA  1.764  100,0  842  922  52,3 
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Bestalde, migrazio-fluxuak berraktibatzearen ondorioz, magrebtarren pisu erlatiboak 
ere nabarmen egin du gora . Kopuru hori atzerritar jatorriko biztanle guztien %11,4 zen 
2018an, eta %15,1 da 2020an .

Kolektiboen feminizazioari dagokionez –5 . grafikoa–, atzerritar jatorriko biztanleen 
feminizazio-tasa (%52,3) bertako biztanleena (%50,5) baino handiagoa da . Hala 
ere, ehuneko hori nabarmen aldatzen da jatorriaren arabera . Magreb (%27,3), Txina 
(%28,3) eta Saharaz hegoaldeko Afrika (%34,7) ez diren Asiako herrialdeak nabarmen 
maskulinizatuta daude . Beste muturrean, Galdakaoko latinoamerikar jatorriko pertsonen 
%64,8 emakumeak dira . Desberdintasun horien oinarria jatorri bakoitzak euskal –eta 
Galdakaoko– lan-merkatuan duen kokapenean bilatu behar dugu .

5. grafikoa. Galdakaoko biztanleriaren feminizazio-tasa, jatorrizko eremuaren arabera (%), 
2020

Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta.

Jaiotza-herrialdearen arabera –4 . taula–, 2020ko urtarrilaren 1ean, Galdakaon 73 
herrialdetatik zetozen 1 .764 atzerritar inguru zeuden erroldatuta . Herrialde horien 
guztien artean, Maroko zen, termino absolutuetan, herrialde garrantzitsuena, 245 
pertsona baitaude erroldatuta, hau da, udalerriko atzerritar jatorriko pertsona guztien 
%13,9 . Magrebeko herrialdearen atzetik oso hurbil zegoen Kolonbia (242 pertsona 
daude erroldatuta, guztien %13,7) eta Errumania (235 pertsona, %13,3) . Hiru herrialde 
horien artean, udalerrian bizi ziren atzerritar jatorriko pertsona guztien % 40 baino 
zertxobait gehiago ziren (% 40,9) . Hiru herrialde horietatik urrun samar daude Venezuela 
(91 pertsona), Brasil (78) edo Paraguai (66) .

Jatorrizko 15 herrialde nagusiei erreparatzen badiegu, ikus dezakegu zortzi 
latinoamerikarrak direla, lau europar komunitarioak, bi asiarrak eta bat magrebtarra . 
Datu horiek Latinoamerikako eta erkidegoko biztanleek Galdakaoko atzerritar jatorriko 
kolektiboaren barruan duten garrantzia aztertzen laguntzen digute .
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4. taula. Atzerritarren jatorri nagusiak Galdakaon, generoaren arabera (absolutuak eta %), 
2020

Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta.

Kolektiboen feminizazioari dagokionez, 5 . taulak hiru agertoki desberdin erakusten ditu 
jatorrizko herrialde bakoitzeko feminizazio-mailaren arabera: gizonen nagusitasuna-
gehiengoa, emakumeen nagusitasuna-gehiengoa eta bien arteko oreka .

Gizonen nagusitasunaz edo gehiengoaz hitz egiten dugunean, kolektiboaren barruan 
emakumeak % 45 baino gutxiago diren herrialdeez ari gara . Hori da, esaterako, Portugal, 
Maroko edo Pakistango herrialdeen kasua . Hain zuzen ere, Pakistan da feminizazio-tasa 
txikiena duen herrialde nagusia: pakistandar jatorriko pertsona guztien %23,8 baino ez 
ziren emakumeak 2020an .

Beste muturrean, emakumeen nagusitasunak eta gehiengoak kontrako egoera 
erakusten du: emakumeak jatorri horretako pertsona guztien % 55 baino gehiago dira . 
Hori kontuan hartuta, jatorri feminizatuena Nikaragua (%84,5), Paraguai (%78,8) eta 
Brasil (%73,1) dira . Ikus dezakegunez, emakumeen gehiengoa duten bederatzi kolektibo 
nagusietatik zazpi latinoamerikarrak dira . Horrek aurretik aipatu dugun Latinoamerikako 
kolektiboaren feminizazio-maila erakusten du .

Azkenik, bi generoen arteko orekan daude Argentina (%48,3), Alemania (%50,0) eta 
Errumania (%52,3) .

Guztira % Gizonak Emakumeak % Emakumeak

1 Maroko 245 13,9 180 65 26,5

2 Kolonbia 242 13,7 89 153 63,2

3 Errumania 235 13,3 112 123 52,3

4 Venezuela 91 5,2 39 52 57,1

5 Brasil 78 4,4 21 57 73,1

6 Paraguai 66 3,7 14 52 78,8

7 Bolivia 62 3,5 23 39 62,9

8 Txina 60 3,4 27 33 55,0

9 Nikaragua 58 3,3 9 49 84,5

10 Argentina 58 3,3 30 28 48,3

11 Portugal 50 2,8 33 17 34,0

12 Frantzia 49 2,8 19 30 61,2

13 Cuba 47 2,7 16 31 66,0

14 Pakistan 42 2,4 32 10 23,8

15 Alemania 34 1,9 17 17 50,0

Gainerakoak 347 19,7 181 166 47,8

Guztira  1.764 100,0 842 922 52,3
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5. taula. Emakumeen jatorri nagusien tipologia (%), 2020

Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta.

Euskal ekonomiak hogeita batgarren mendearen lehen urteetan izan zuen hazkunde 
ekonomikoaren ondorioz, immigrazio-gune hartzaile bihurtu da, eta horrek funtsezko 
aldaketak ekarri ditu . Aldaketa horietako bat bigarren belaunaldiak deiturikoak izan 
dira, hau da, etxe migratzaile batean jaio eta hazi diren atzerritar jatorriko pertsonen 
seme-alabak, gurasoen jatorrizko herrialdean jaio diren kontuan hartu gabe . Jarraian, 
Galdakaoko atzerritar etorkiko pertsona horiei buruzko informazioa emango dugu . 
Hala ere, zehaztu beharra dago, udal-erroldak7, dituen mugak direla-eta, datu horiek 
kolektiboaren irudi partziala ematen dutela . Beraz, kontu handiz hartu behar dira jarraian 
aurkezten ditugun datuak .

6 . taulak Galdakaon erroldatutako atzerritar jatorriko pertsonen banaketa erakusten 
digu, generoaren eta adin-tartearen arabera . Beraz, ikusten da 2020ko urtarrilaren 1ean 
101 pertsona inguru zeudela erroldatuta udalerrian, Estatuan jaiotakoak, baina atzerriko 
nazionalitatea zutenak . Kolektibo hori oso gazteek osatzen dute, ia guztiek (%97,0) 0 
eta 15 urte bitartean dituzte eta 45 urte baino gutxiago .

6. taula. Atzerritar etorkiko pertsonak adin-tarteen eta generoaren arabera, Galdakaon 
(absolutuak), 2020

Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta.

7 Udal-erroldak ez du ematen erroldatutako pertsonen harreman filoparentalari buruzko informaziorik . Horregatik, 
azterketa hau egiteko, Espainian jaio arren atzerriko nazionalitatea duten pertsonen kasuak aztertu dira . Horrek mugak 
ditu; izan ere, amatasun- edo guraso-informaziorik ezin duenez izan, azterketatik kanpo geratzen dira gurasoetako bat 
–edo biak– atzerriko herrialde batean jaio eta Espainiako nazionalitatea lortu duten kasuak .

Gizonezkoen nagusitasuna eta 
gehiengoa [0-44,9]

Oreka [45-54,9]
Emakumezkoen nagusitasuna eta 
gehiengoa [55-100]

Portugal 34,0 Errumania 52,3 Nikaragua 84,5

Maroko 26,5 Atzerritar J.B. 52,3 Paraguai 78,8

Pakistan 23,8 Galdakao 50,6 Brasil 73,1

Alemania 50,0 Kuba 66,0

Argentina 48,3 Kolonbia 63,2

Bolibia 62,9

Frantzia 61,2

Venezuela 57,1

Txina 55,0

Guztira Gizona Emakumea

0-15 98 60 38

16-24 2 1 1

25-44 1 0 1

Guztira 101 61 40
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Pertsona horien nazionalitateari erreparatzen badiogu –6 . grafikoa–, ikusten dugu 
horien erdiak Errumaniako nazionalitatea (% 31,7) edo Marokoko nazionalitatea (% 
26,7) zutela . Horietatik apur bat urrunago dago Txinaren kasua; izan ere, Galdakaoko 
atzerritar jatorriko pertsonen %13,9 Asiako herrialde horretako herritarrak ziren .

Latinoamerikako biztanleriak Galdakaon duen garrantzia kontuan hartuta, deigarria 
da kolektibo hori ez egotea atzerritar jatorriko biztanleriaren datuen barruan . Egoera 
administratiboari dagokion atalean sakonago aztertuko bada ere, akordio desberdinen 
ondorioz, Latinoamerikako jatorriko pertsonek erraztasun handiagoa dute Espainiako 
nazionalitatea lortzeko . Hori horrela, lehen aipatu ditugun errolda-mugekin lotuta 
egon daiteke hutsune hori, batez ere gurasoen eta seme-alaben arteko harremanak 
aztertzerakoan .

Muga horietan sakonduz, etrokiaren arabera identifikatzen ditugun hiru herrialdeak, edo 
Espainiako nazionalitatea lortzeko zailtasun gehiago izan ohi dituzte, edo nazionalitate 
hori hain premiazkoa ez den izapide bat da, eta horrek datu horietan horren presentzia 
handia izatea ulertzen lagun diezaguke .

Errumaniaren kasuan, herrialde hori Europar Batasuneko kide denez 2007az geroztik, 
jatorri horretako pertsonak eskubide osoko herritarrak dira de facto, nazionalitatea 
lortzeko beharrik gabe . Bestalde, Marokoren eta Txinaren kasuan, bi jatorri horiek ez 
dute beste jatorri batzuk adina erraztasun administratibo, eta, beraz, nazionalitatea 
lortzeko prozesua luzatu egiten da denboran .

6. grafikoa. Etorki atzerritarra duten pertsonen nazionalitate nagusiak Galdakaon (%), 2020

Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta.

Bizitegi-dimentsioa

Datu soziodemografikoekin batera, erroldako datuak aztertzea ahalbidetzen digun beste 
dimentsioetako bat Galdakaoko biztanleriaren finkatze-jarraibideak dira, eta, zehazki, 
atzerritar jatorriko biztanleriarena . Galdakaoko biztanleria auzo-mailan nola banatzen 
den aztertzen badugu (7 . taula), ikusiko dugu atzerritar jatorriko biztanleen ehuneko 
handiena duen auzoa Elexalde dela, 2020an auzo horretan erroldatutako pertsona 
guztien %14,6 atzerriko herrialderen batean jaio baitziren . Ehuneko horrek bikoiztu 
egiten ditu udalerri osoko datuak . Elexalderen atzetik, Bengoetxe (%8,8), Olabarrieta-
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Aperribai (%8,0) eta Tximiolarra (%7,2) auzoak nabarmentzen dira . Beste muturrean, 
Urreta eta Zabalea dira atzerritar jatorriko biztanleen ehuneko txikiena duten auzoak: % 
3,5 eta % 4,5, hurrenez hurren .

Portzentajezko pisua alde batera utzita, termino absolutuetan, Kurtzea (475) da 
atzerritar jatorriko pertsona gehien dituen auzoa, eta aise gainditzen du erroldatutako 
400 pertsonen muga . Auzo horren ondoren Bengoetxea (233) eta Unkiña (231) daude, 
eta bietan 200 pertsona baino gehiago daude erroldatuta .

7. taula. Biztanleria osoaren, bertakoen eta jatorri atzerritarren banaketa Galdakaon, 
auzoen arabera (absolutuak eta %), 2020

Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta.

1 . mapak modu grafikoan erakusten du atzerritar jatorriko pertsonen banaketa 
Galdakaon, eta kolore ilunagoz markatutako barrutiak dira atzerritar jatorriko biztanleen 
proportziorik handiena dutenak .

Guztira Bertako B. Atzerritar J.B. % Atzerritar Jatorria

Bengoetxe  2.651  2.418  233 8,8

Elexalde  734  627  107 14,6

Gorozibai  1.064  1.012  52 4,9

Kurtzea  9.791  9.316  475 4,9

Unkiña  3.590  3.359  231 6,4

Olabarrieta-Aperribai  1.819  1.674  145 8,0

Plazakoetxe  2.517  2.376  141 5,6

Tximiolarra  1.143  1.061  82 7,2

Urreta  2.411  2.326  85 3,5

Urtebieta  2.097  1.956  141 6,7

Zabalea  1.610  1.538  72 4,5

Galdakao  29.427  27.663  1.764 6,0
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1. mapa. Galdakao auzoak, atzerritar jatorriko pertsonen ehunekoaren arabera (%), 2020

Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta.

Udal-erroldak ematen dizkigun datuetan sakonduz, ikus dezakegu alde handiak daudela 
bertako eta atzerriko biztanleriaren finkapenaren logikan –7 . grafikoa– . Horrela, bertako 
biztanleak gehiago bizi dira Kurtzea auzoan (%33,7), baina, era berean, auzo horretan 
daude erroldatuta atzerritar jatorriko pertsona gehien (%26,9) . Auzo horrekin batera, 
nabarmen handiagoa da Urreta (%8,4) eta Zabalea (%5,6) auzoetan bizi diren bertakoen 
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Tximiolarra

Urtebieta
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ehunekoa . Bestalde, atzerriko jatorriko biztanleak gehiago bizi dira Bengoetxe (%13,2) 
eta Elexalde (%6,1) auzoetan . 

7. grafikoa. Galdakaoko bertako biztanleen eta jatorri atzerritarrekoen banaketa auzoen 
arabera (%), 2020

Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta. 

Dimentsio administratiboa

Atzerritar jatorriko biztanleen egoera administratiboa aztertzeko, erregulartasun-
tasara jotzen dugu . Tasa hori Bizkaian erroldatutako atzerritar nazionalitateko pertsona 
guztiekiko indarreko bizileku-baimenen proportzioaren zenbatespena da . Beraz, datu 
horiek gutxi gorabeherakoak dira .

Kalkulu horien arabera, Galdakaon erroldatutako atzerriko nazionalitateko pertsona 
guztien %79,4 egoera erregularrean daude –8 . grafikoa– . Datu horiek aurreko 
urteetakoekin alderatzen baditugu, bi une edo fase desberdin bereiz ditzakegu . Hori 
egoera ekonomikoaren eskutik ulertu behar dugu, eta, zehazkiago, azken hamarkadako 
krisi ekonomikoaren testuinguruan .

Atzeraldiaren ondorioz, bi prozesu paralelo izan ziren . Alde batetik, eta erroldako datuei 
buruzko atalean ikusi dugunez, etapa horretan migrazio-fluxuek geldialdi eta atzerakada 
nabarmena izan zuten . Hori gertatzen zen bitartean, udalerrian zeuden atzerritarrak 
administrazio-prozesuetan sartzen joan ziren beren egoera erregularizatzeko . Horrela, 
ikusten dugu 2010-2016 aldian egoera erregularrean dauden atzerritarren ehunekoa 
nabarmen handitu zela, biztanleria osoaren %93,9ra iritsi arte .

Berriki, migrazio-fluxuak berpiztu egin dira, eta, horren ondorioz, pertsona berriak iritsi 
dira, oraingoz administrazio-egoera erregularizatu ezin izan dutenak . Horren ondorioz, 
egoera irregularrean dauden atzerritarren ehunekoa % 20,6ra igo da 2020an .
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8. grafikoa. Galdakaon erregularizatutako biztanleria atzerritarraren zenbatespena (%), 
2010-2020

Iturria: geuk egina, INEren eta Gizarteratzeko, Gizarte Segurantzako eta Migrazioetako Ministerioaren datuetan oinarrituta.

Datuetan sakonduz, Bizkaiko nazionalitate bakoitzaren erregulartasun-tasa kalkula 
dezakegu, eta ondoren Galdakaoko nazionalitateen gainean aplikatu –8 . taula– . Hortaz, 
nazionalitate nagusiak bi bloketan bana ditzakegu: erregulartasun-tasa handia dutenak 
eta egoera erregularrean dagoen biztanleriaren % 50 baino gutxiago dutenak .

8. taula. Nazionalitate erregularizatu nagusietako biztanleria atzerritarraren zenbatespena 
Galdakaon (absolutuak), 2020

Iturria: geuk egina, INEren eta Gizarteratzeko, Gizarte Segurantzako eta Migrazioetako Ministerioaren datuetan oinarrituta.

Lehenengo blokean, % 100eko erregulartasun-tasa dugu Errumaniako eta Portugalgo 
biztanleen artean . Zirkulazio askeko akordioen ondorioz, Europar Batasuneko 
herrialderen bateko herritar guztiak egoera erregularrean daude . Bloke komunitariotik 
haratago, erregulartasun-tasa altua duten beste nazionalitate batzuk Pakistan (%80,9), 
Maroko (%65,6) edo Brasil (%65,6) dira .

68,5

75,4

77,6

93,9

88,7

79,4

31,5

24,6

22,4

6,1

11,3

20,6

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Erregularra Ez erregularra

Galdakaon erroldatutako 
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Errumania 262 1,00 262

Maroko 224 0,66 147

Kolonbia 116 0,39 45

Txina 61 1,00 61

Nikaragua 57 0,28 16

Paraguai 57 0,52 29

Brasil 50 0,66 33

Portugal 42 1,00 42

Venezuela 42 0,48 20

Pakistan 42 0,81 34

Guztira Galdakao  1.267 0,79  1.006 
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Erregulartasun-tasa txikiena duten nazionalitateei dagokienez, Venezuela (%48,1), 
Kolonbia (%38,9) edo Nikaragua (%27,5) dira nagusi . Hiru nazionalitate horiek dira gaur 
egun EAEn gehien hazten ari diren jatorrietako hiru . Beraz, kolektibo horiek irregulartasun 
iragankorreko egoeran daude, eta egoera hori murriztu egiten da denborak aurrera egin 
ahala .

Bizileku-baimena lortzearekin batera, atzerriko jatorriko pertsonentzat berebiziko 
garrantzia duen beste izapide bat Espainiako nazionalitatea lortzea da . Nazionalitatea 
lortzeak berekin dakar bertakoen eskubideekin parekatzea, horrek dakartzan 
hobekuntzekin8 . Hala ere, nazionalizazio-prozesua aztertzen hasi aurretik, horrek 
estatistikaren ikuspegitik dituen ondorioak aipatu behar dira . Izan ere, atzerritar batek 
Espainiako nazionalitatea lortzen duenean, nazionalitate hori desagertu egiten da 
atzerritartasun-estatistiketatik . Hala ere, Espainiako nazionalitatea lortu arren, atzerriko 
jaiotza-datuetan ageri dira oraindik ere .

Beraz, 9 . grafikoak erakusten du nola bilakatu diren Galdakaon erroldatutako atzerritar 
jatorriko eta nazionalitate atzerritarreko biztanleen datuak . 1998 eta 2012 urteen artean, 
bi adierazle horiek antzeko bilakaera izan zuten goranzko joera batean: Galdakaora 
atzerriko pertsonak iristen ziren, eta oraindik jatorrizko herrialdeetako nazionalitatea 
zuten .

Krisi ekonomikoa iritsi zenean, joera hori aldatzen hasi zen, eta bi datu horiek 
elkarrengandik urruntzen hasi ziren . Alde batetik, lan-kontratudun lanpostuen suntsiketak 
eta ekonomiaren geldialdiak udalerrira iritsitakoen atzerakada eragin zuten . Bestalde, 
migrazio-fluxuen garaiak direla eta, lehen urteetan udalerrira –edo Estatura– iritsi ziren 
pertsonak espainiar nazionalitatera sartu ziren, atzerritarren erregistrotik desagertu ziren 
eta bi adierazleen arteko aldea handitu zuten .

Atzeraldi ekonomikotik irtetearekin eta adierazle makroekonomikoen gorakadarekin 
batera, atzerritar jatorriko eta atzerriko nazionalitateko biztanleen ehunekoak berriz ere 
gora egin zuen . Horrek esan nahi du iritsi berri diren pertsonak migratu berriak direla, eta 
oraindik ez dituztela bete Espainiako nazionalitatea lortzeko behar diren administrazio-
eskakizunak .

8 Espainiako nazionalitatea lortzeak hainbat abantaila dakartza berekin, hala nola bizileku-baimena inoiz ez berritu 
beharrik ez izatea, Europar Batasuneko edozein herrialdetan askatasunez lan egiteko aukera edo familiako kideak 
berriro elkartzeko erraztasun gehiago .
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9. grafikoa. Atzerritarren eta atzerriko nazionalitatea dutenen ehunekoaren bilakaera 
Galdakaon (%), 1998-2020

Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta.

Aurreko datuak zifretan jartzen baditugu –10 . grafikoa–, ikusten dugu 2020ko urtarrilaren 
1ean Galdakaon erroldatuta zeuden atzerriko nazionalitatea zuten 1 .267 pertsona 
zeudela guztira . Atzerriko jatorriko pertsonen kopurua 1 .764 zen, hau da, 497 pertsona 
gutxiago .

Jatorrizko eremuen arabera bereiziz gero, latinoamerikarren kolektiboan daude alderik 
handienak . Horrela, 2020an Galdakaon Latinoamerikako herrialderen batean jaiotako 
824 pertsona inguru erroldatuta zeuden bitartean, Latinoamerikako nazionalitatea 
zuten 433 pertsona baino ez zeuden erroldatuta . Kolektibo horren kasuan, akordio eta 
baldintza berezi batzuk daude Latinoamerikatik datozen pertsonek gainerako jatorriek 
baino erraztasun handiagoak izan ditzaten Espainiako nazionalitatea lortzeko, eta horrek 
azaltzen ditu ikusten ditugun desberdintasun hain esanguratsuak .

Latinoamerikaren ondoren, nazionalizazio-prozesu hori askoz ere txikiagoa da Erkidegoko 
biztanleriaren (46 pertsona), Europar Batasunetik kanpoko Europako herrialdeen (30) 
edo magrebtarren (19) kasuan .
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10. grafikoa. Osaera atzerriko jatorri eta nazionalitateko eremuen arabera Galdakaon 
(absolutuak), 2020

Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta.

9 . taulak Galdakaoko atzerritarren jatorri nagusien nazionalizazio-tasa erakusten digu . 
Kopuru absolutuetan, Kolonbia da nazionalizatutako pertsona gehien dituen herrialdea, 
124 inguru, hau da, 2020an udalerrian erroldatutako jatorri horretako pertsonen erdia 
baino gehixeago (% 51,2) . Distantzia handira daude Kolonbia, Maroko (49 pertsona 
nazionalizatu), Venezuela (42), Argentina (37), Frantzia (36) eta Bolivia (35) . Hala, Maroko 
eta Frantzia izan ezik, nazionalizatutako pertsona gehien dituzten gainerako herrialdeak 
Latinoamerikako herrialdeak dira, eta, berriz ere, lehen aipatutako nazionalitatea lortzeko 
erraztasun handiagoei lotuta .

Beste muturrean, Nikaragua (pertsona nazionalizatu 1), Errumania (3) eta Pakistan (5) 
dira nazionalizatutako pertsona gutxien dituzten herrialdeak . Errumaniaren kasuan, 
kolektibo horrek duen garrantzia gorabehera, Errumaniako herritarrak Europar 
Batasuneko herritarrak direnez, jatorri horretarako ez da beste jatorri batzuentzat bezain 
presako izapidea . Bestalde, Nikaraguaren eta Pakistanen kasuan, horiek dira EAEra 
–eta, ondorioz, Galdakaora– berriki migratu diren bi jatorriak, eta, beraz, horietako 
naziotasuna dutenek ezin izan dituzte Espainiako nazionalitatea lortzeko gutxieneko 
baldintzak bete . Aurreikustekoa da, denboraren poderioz, Espainiako nazionalitatea 
lortzen ari diren kolektibo horietako pertsonen kopuruak gora egingo duela . Bereziki 
Nikaraguako kasuan, gainerako Latinoamerikakoek bezala, Espainiako nazionalitatea 
lortzeko erraztasun handiagoak baititu .
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9. taula. Jatorri nagusien nazionalizazio-tasa Galdakaon (%), 2020

Iturria: Geuk egina, INEren datuetan oinarrituta.

Hezkuntza-dimentsioa

Aurretiazko lan eta ikerketek agerian utzi dute hezkuntzak atzerriko jatorriko biztanleen 
seme-alabak integratzeko prozesuan duen garrantzia . Jarduteko moduaren arabera, 
hezkuntza berdintzaile soziala izan daiteke edo, aitzitik, desberdintasun sozialak 
errepika ditzake . Horregatik, jardun-eremu hau lehentasunezkoa da pertsona guztiekin 
eta pertsona guztientzat gizarte bidezkoagoak eta zuzenagoak lortzeko prozesuan .

Galdakaoko Udalari emandako datuen arabera (10 . taula), 2020-2021 ikasturtean 
3 .290 ikasle zeuden matrikulatuta udalerriko ikastetxeetan . Horietatik guztietatik, 167 
atzerriko herrialderen batean jaioak ziren, hau da, guztizkoaren %5,1 . Alde batera utzita 
bi estatistika-iturri desberdin direla, ikusten dugu atzerritar jatorriko ikasleen ehunekoa 
apur bat txikiagoa dela udalerrian erroldatutako atzerritar jatorriko pertsonen ehunekoa 
baino (%6,0) .

Hezkuntza-mailaren arabera, haur hezkuntzan (%9,4) eta lehen hezkuntzan (%5,9) 
dago atzerritar jatorriko ikasleen ehunekorik handiena, eta bi kasuetan gainditu egiten 
da udalerriko batez bestekoa . Batxilergoaren eta bigarren hezkuntzaren kasuan, 
matrikulatutako ikasleen %1,1 eta %2,2 soilik jaio dira atzerrian .

Atzerritar J. B. Espainiar Nazionalitateko B. Nazionalizazio-tasa

Maroko 245 49 20,0

Kolonbia 242 124 51,2

Errumania 235 3 1,3

Venezuela 91 42 46,2

Brasil 78 30 38,5

Paraguai 66 9 13,6

Bolivia 62 35 56,5

Txina 60 13 21,7

Nikaragua 58 1 1,7

Argentina 58 37 63,8

Portugal 50 15 30,0

Frantzia 49 36 73,5

Kuba 47 29 61,7

Pakistan 42 5 11,9

Alemania 34 25 73,5

Gainerakoak 347 145 41,8

Guztira  1.764 598 33,9
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Ikasle horien banaketari dagokionez, erdiak (%50,3) lehen mailako ikasketak egiten 
ari dira, heren bat (%37,7) haur-hezkuntzan ari dira, ehuneko hamar (%10,8) bigarren 
hezkuntzan, eta soilik %1,2 ari dira batxilergoko ikasketak egiten .

10. taula. Galdakaon matrikulatutako ikasle guztiak eta atzerritar jatorrikoak (absolutuak eta 
%), 2020-2021 ikasturtea

Iturria: geuk egina, Galdakaoko Udalaren datuetan oinarrituta.

Atzerritar jatorriko gazteen hezkuntza-dimentsioa eta integrazio-prozesua aztertzean 
kontuan hartu beharreko alderdi interesgarri bat ikasleen banaketa da, ikastetxearen 
titulartasunaren arabera . 11 . grafikoan ikus daitekeenez, 2020-2021 ikasturtean 
Galdakaon matrikulatutako atzerritar jatorriko ia ikasle guztiak (%99,4) titulartasun 
publikoko ikastetxeren batean zeuden .

Bestalde, bertako ikasleen artean eredu publikoa da ohikoena, baina bertako ikasleen 
%21,5 itunpekoan matrikulatuta daude . Bertako ikasleen eta atzerritar jatorriko ikasleen 
arteko bereizketa hori ez da Galdakaon soilik gertatzen . Aitzitik, joera hori EAEko 
gainerako udalerrietan identifika dezakegu . Azken batean, egoera hori eragiten duten 
hainbat arrazoirengatik gertatzen da hori . Hala ere, bereziki nabarmentzen da familiaren 
egoera sozioekonomikoarekin lotutakoa, batzuetan ezin baita itunpeko ikastetxe bat 
onartu .

11. grafikoa. Ikasleak jatorriaren eta ikastetxearen titulartasunaren arabera (%), 2020-2021 
ikasturtea

Iturria: geuk egina, Galdakaoko Udalaren datuetan oinarrituta.

Guztira Atzerritar J.
% Atzerritar Jatorriko ikasleak 

guztizkoarekiko
% Atzerritar Jatorriko 

Ikasleak

2 urte 179 0 0,0 0,0

HH 673 63 9,4 37,7

LH  1.433 84 5,9 50,3

DBH 817 18 2,2 10,8

Batxilergoa 180 2 1,1 1,2

Gela egonkorra 8 0 0,0 0,0

Guztira  3.290 167 5,1 100,0

78,5

21,5

99,4

0,6

Publikoa Itunpekoa

Bertakoak Atzerritar J.
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Galdakaon matrikulatutako atzerritar jatorriko ikasleen jatorriari dagokionez –12 . 
grafikoa–, gehienak Magrebetik datoz (%37,6) . Ildo horretan, horrek aldaketa dakar 
udal-erroldaren datuekiko; izan ere, erroldako datuen arabera, Galdakaon erroldatutako 
atzerritar jatorriko biztanle gehienak Latinoamerikako herrialderen batetik iritsi ziren . 
Hain zuzen ere, Latinoamerika da atzerritar jatorriko ikasleen bigarren jatorri nagusia (% 
24,2), eta, horren atzetik, Batasuneko ikasleak datoz (% 20,6) .

12. grafikoa. Atzerritar jatorriko ikasleak, jatorrizko arloaren arabera (%), 2020-2021 
ikasturtea

Iturria: geuk egina, Galdakaoko Udalaren datuetan oinarrituta.

Derrigorrezko prestakuntzaren etapan dauden ikasleei buruzko datuetatik harago, 
Galdakaoko Udalak emandako datuek ere ematen digute lanbide-heziketako atzerritar 
jatorriko ikasleei edo profesionaltasun-ziurtagiria9 lortzen ari direnei buruzko informazioa 
(11 . taula) . Lanbide Heziketaren kasuan, 2020-2021 ikasturtean atzerriko jatorriko 8 
pertsona zeuden matrikulatuta; horietatik 5 erdi-mailako LHko ikasketak egiten ari ziren, 
eta 3 goi-mailako LHkoak . Bestalde, 15 pertsona zeuden profesionaltasun-ziurtagiri bat 
lortzeko prozesuan, 5 lehenengo ikasturtean eta 10 bigarrenean .

11. taula. LHko eta profesionaltasun-ziurtagirietako atzerritar jatorriko ikasleak (absolutuak 
eta % bertikala), 2020-2021 ikasturtea

Iturria: geuk egina, Galdakaoko Udalaren datuetan oinarrituta.

9 Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren arabera, profesionaltasun-ziurtagiriak Lanbide Kualifikazioen Katalogo 
Nazionaleko lanbide-kualifikazioak ofizialki egiaztatzeko tresna dira, lan-administrazioaren esparruan (SEPE, n .f ./2021) . 
Hala, gaitasun profesional batzuk eta lan-jarduera jakin bat gauzatzeko gaitasuna egiaztatzeko balio dute .

SEPE . (n .f ./2021) . Profesionaltasun-ziurtagiriak .
https://www .sepe .es/HomeSepe/Personas/formacion/certificados-profesionalidad .html 

20,6 37,6 8,5 24,2 9,1

Europar Batasuna Magreb Saharaz azpiko Afrika Latinoamerika Asia

Atzerritar Jatorriko ikasleak % Atzerritar Jatorriko ikasleak

LH 8 34,8

Erdi-mailakoa 5 21,7

Goi-mailakoa 3 13,0

Profesionaltasun-ziurtagiriak 15 65,2

Lehen maila 5 21,7

Bigarren maila 10 43,5

Guztira 23 100,0
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Jatorriaren arabera, 13 . grafikoan ikusten dugu LHko gradu bat egiten ari diren edo 
profesionaltasun-ziurtagiri bat lortzen ari diren ikasle gehienak latinoamerikarrak direla 
(%56,5) . % 26,1 Magrebeko herrialderen batean jaio da, % 13,0 Saharaz azpiko Afrikan 
eta, azkenik, % 4,3 Asian .

13. grafikoa. LHko atzerritar jatorriko ikasleak, eta profesionaltasun-ziurtagiriak jatorrizko 
eremuaren arabera (%), 2020-2021 ikasturtea

Iturria: geuk egina, Galdakaoko Udalaren datuetan oinarrituta.

LHko mailaren batean matrikulatutako pertsonen kasuan –14 . grafikoa–, guztien erdiak 
Mantentze-lan Elektromekanikoko gradua egiten ari dira . Gainerako ikasleak, berriz, 
modu ekitatiboan banatzen dira (%12,5) honako gradu hauetan: “Administrazioa eta 
finantzak”; “Mekatronika industriala”; “Telekomunikazioak eta zerbitzu informatikoak” 
eta “Ostalaritza” .

14. grafikoa. LHko atzerritar jatorriko ikasleak, graduaren arabera (%), 2020-2021

Iturria: geuk egina, Galdakaoko Udalaren datuetan oinarrituta.

Profesionaltasun-ziurtagiria lortzen ari diren atzerritar jatorriko pertsonen artean –15 . 
grafikoa–, honako ziurtagiri hauek eskatzen dira gehien: “Behe-tentsioko instalazio 
elektrikoak muntatzea eta mantentzea” (%33,3) eta “Instalazio elektroteknikoak eta 
telekomunikazioetakoak muntatzea eraikinetan” (%33,3) .
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15. grafikoa. Profesionaltasun-ziurtagiriak dituzten atzerritar jatorriko ikasleak, graduaren 
arabera (%), 2020-2021 ikasturtea

Iturria: geuk egina, Galdakaoko Udalaren datuetan oinarrituta.

Lan-dimentsioa

SEPEk emandako datuen arabera, 2021eko urtarrilean, Galdakaon 1 .522 langabe 
enplegu-eskatzaile zeuden (12 . taula) . Nazionalitatearen arabera10, pertsona horietako 
gehienek espainiar nazionalitatea zuten, 1 .407 inguruk, eta 115ek soilik zuten atzerriko 
nazionalitatea, hau da, udalerriko enplegu-eskatzaile langabeen guztizkoaren % 7,6k .

12. taula. Langabezia-egoeran dauden enplegu-eskatzaileak Galdakaon, nazionalitatearen 
arabera (absolutuak eta %), 2021eko urtarrila

Iturria: geuk egina, SEPEren datuetan oinarrituta.

Lana bilatzen ari diren atzerritar langabeek urteetan izan duten bilakaerari erreparatzen 
badiogu –16 . grafikoa–, horien kopurua nabarmen aldatu dela ikus dezakegu . Atzeraldi 
ekonomikoko urteetan, batez ere 2011 eta 2014 artean, enplegua eskatu zuten atzerriko 
langabeen kopurua 130 pertsona ingurukoa izan zen, edo handiagoa .

Egoera ekonomikoak hobera egin ahala, eta lanpostu eta lan-aukera berriak sortu ahala, 
atzerritar langabeen kopurua nabarmen murriztu zen . Hala, ikusten da jaitsiera hori 
apalagoa izan zela lehen urteetan, baina beranduago bizkortu zen, 2018ko abenduan 
88 atzerritar langabe izan baitziren enplegu-eskatzaile, serie osoko zifrarik baxuena .

10 Biztanleen udal-erroldatik ateratako datuetan ez bezala, SEPEk emandako datuek atzerriko nazionalitatea duten 
pertsonei soilik egiten diete erreferentzia . Ildo horretan, eta ikusi dugun bezala, nazionalizazio-prozesuak jatorri batzuen 
kasuan duen garrantzia kontuan hartuta, hemen aurkezten ditugun datuak orientazio gisa hartu behar dira . Izan ere, 
baliteke atzerrian jaio eta espainiar nazionalitatea lortu duten pertsonak azterketatik kanpo geratzea .
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Duela gutxi, COVID-19k eragin nabarmena izan du Galdakaoko atzerritarretan . 
Pandemiaren ondorioz, enplegua eskatzen duten langabeen kopurua berriz ere igo da, 
115 pertsona izateraino . Datu horietan sakontzen badugu, ikusiko dugu generoaren 
araberako eragina handiagoa izan dela emakumeen artean; izan ere, 2021eko urtarrilean, 
enplegua eskatu zuten atzerritar langabe guztien % 73,9 emakumeak ziren .

16. grafikoa. Enplegu-eskatzaile atzerritar langabeen bilakaera Galdakaon, generoaren 
arabera (absolutuak), 2011ko abendua-2021eko urtarrila

Iturria: geuk egina, SEPEren datuetan oinarrituta.

Nazionalitatearen arabera –13 . taula–, antzeko garrantzia duten hiru taldetan bana 
ditzakegu lan bila ari diren atzerritarrak: Europar Batasuneko nazionalitatea dutenak 
(%35,7), Latinoamerikako nazionalitatea dutenak (%31,3) eta Afrikako nazionalitatea 
dutenak (%27,0) . Hiru arlo horien artean, enplegua eskatzen duten langabe ia guztiak 
(%94,0) biltzen dituzte .

13. taula. Galdakaoko enplegu-eskatzaile atzerritar langabeak, nazionalitatearen eta 
generoaren arabera (absolutuak eta %), 2021eko urtarrila

Iturria: geuk egina, SEPEren datuetan oinarrituta.
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Generoaren arabera, eta lehen ikusi dugun bezala, deigarria da enplegua eskatzen 
duten atzerritar langabeen artean dagoen feminizazio handia . Europar Batasuna eta, 
bereziki, Latinoamerika tradizioz feminizatutako eremuak dira . Hala ere, ez da gauza 
bera gertatzen Afrikako biztanleriarekin; izan ere, erroldako datuetan ikus daitekeenez, 
eremu hori nagusiki maskulinizatuta dago . Horrela, bada, Afrikako nazionalitatea duten 
langabeen artean emakumeen presentzia handia izateak erakusten digu emakumeek 
zailtasun handiagoak dituztela, gizonek baino, euskal lan-merkatuan sartzeko .

SEPEren datuek barne hartzen duten alderdi interesgarri bat enplegua eskatzen duten 
langabeen prestakuntza-maila da . 17 . grafikoan ikus dezakegunez, Galdakaon lana 
bilatzen ari diren atzerritar langabe guztien erdiak baino gehiagok (%52,2) lehen mailako 
ikasketak ditu edo ez du ikasketarik egiaztatu eskabidea inskribatzerakoan . Horietatik 
haratago, % 21,7k derrigorrezko bigarren mailako ikasketak amaituta zituen, % 16,5ek 
batxilergoa edo baliokidea zuen, % 5,2k unibertsitate-ikasketak zituen, eta, azkenik, % 
4,4k LHko ikasketak egiaztatu zituen, erdi- edo goi-mailako ikasketak .

17. grafikoa. Langabeen enplegu-eskatzaileak Galdakaon, ikasketa-mailaren arabera (%), 
2021eko urtarrila

Iturria: geuk egina, SEPEren datuetan oinarrituta.

Enplegua eskatzen duten langabeei buruzko datuekin batera, SEPEk emandako 
datuek aukera ematen digute, halaber, atzerritarrek Galdakaon 2020an sinatutako 
lan-kontratuen bilakaera aztertzeko . 18 . grafikoan ikus dezakegunez, COVID-19ren 
etorrerak ere eragina izan du sinatutako kontratuetan, eta kontratu horiek oso lotuta 
daude une horretako osasun-egoerarekin .

2020ko urtarriletik otsailera bitartean, Galdakaon, guztira, 143 lan-kontratu sinatu ziren 
atzerritarrentzat . Pandemiaren etorrerarekin eta konfinamendu-hilabeteekin batera, zifra 
hori murriztu egin zen, harik eta apirilean 31 kontratu sinatu ziren arte . Ondoren, eta 
osasun-neurriak moteltzen joan ziren heinean, kontratuen kopuruak berriz ere gora egin 
zuen ekainera arte, orduan 77 kontratu sinatu baitziren .

Espero zitekeen ez bezala, uda iristeak eta udak lan-mailan ekarri ohi duen bultzadak 
ez zuen eragin berezirik izan Galdakaoko atzerritarren artean . Izan ere, ikusten da 2020 . 
urtean udalerrian sinatu ziren atzerritarrentzako kontratu gehienak (%42,9) irailetik 
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abendura bitartean sinatu zirela . Azkenik, nabarmendu behar da 2021ean 65 kontratu 
berri sinatu zirela urtarrilean, 48 gizonezkoentzat eta 17 emakumezkoentzat .

18. grafikoa. Galdakaon atzerritarrei egindako lan-kontratuen bilakaera, generoaren 
arabera (absolutuak), 2020ko urtarriletik 2021eko urtarrilera

Iturria: geuk egina, SEPEren datuetan oinarrituta.

2020ko kontratazioari buruzko datuetan sakonduz, 14 . taulak kontratu gehien sinatu 
ziren sektoreei eta horiek generoaren arabera duten banaketari buruzko informazioa 
ematen digu . Taula honetan gizonen eta emakumeen artean dauden aldeak azaltzen 
dira, bai sinatutako kontratuen kopuruari dagokionez, bai genero bat eta bestea erabili 
ziren sektoreei dagokienez .

Alde batetik, 2020an Galdakaoko emakume atzerritarrek 300 kontratu sinatu zituzten; 
gizonen artean, berriz, kopuru hori 416 kontratura igotzen da, hau da, %38,6 gehiago . 
Alde horrek agerian uzten du, berriro ere, emakume atzerritarrek zailtasun handiagoak 
dituztela lan-arloan . Bi oinarri eta bi datu desberdin direnez, aldeak daude Galdakaon 
erroldatutako emakumeen eta beroriek sinatutako kontratu berrien artean . Emakumeak 
dira atzerritar jatorriko pertsona gehienak (%52,3), baina kontratuen %41,9k baino ez 
zuten sinatu .

Sektoreei dagokienez, gizonak batez ere eraikuntzan –espezializatua (%22,1) eta 
eraikinetakoa (%10,8)– edo zinematografiarekin, bideoarekin eta soinuarekin lotutako 
jardueretan (%19,0) aritu ziren . Bestalde, emakumeen artean, sektore garrantzitsuena 
etxeetako jarduerena izan zen (%27,0), eta, ondoren, lorezaintza (%18,7), janari- eta edari-
zerbitzua (%15,0), txikizkako merkataritza (%11,3) eta egoitza-establezimenduetako 
laguntza (%10,0) . Hala eta guztiz ere, lan-kontratuen orokortze nabarmena ikusten 
dugu; gizonen kasuan, aldiz, eraikuntza da sektore garrantzitsuena, eta emakumeek 
sinatu zituzten kontratu berri gehienak etxeko lanekin eta zaintza-lanekin lotuta zeuden .
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14. taula. Lan-kontratuen banaketa sektorearen eta generoaren arabera (absolutuak eta 
%), 2020

Iturria: geuk egina, SEPEren datuetan oinarrituta.

Babes soziala

Gizarte-laguntzak erakunde publikoek bazterketa-arriskuan dauden pertsonei arreta 
emateko mekanismo nagusietako bat dira, baita Ongizate Estatuaren zutabe bat ere . 
Horrela, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (aurrerantzean, DSBE) baliabide nahikorik 
ez duten pertsonen eta familien oinarrizko premiei erantzuteko prestazio ekonomikoa 
da . Ikus daitekeenez –15 . taula–, 2021eko maiatzean, Galdakaon, guztira, 277 pertsona 
zeuden DSBE baten titular, eta horiei bizikidetza-unitate hori osatzen duten gainerako 
pertsonak gehitu behar zaizkie11 . Jatorriaren arabera, ikusten da horietako 201 inguru 
bertakoak zirela –Guztizkoaren %72,6–, eta beste 76 –%27,4– atzerriko herrialderen 
batean jaioak .

11 DSBE bizikidetza-unitateei emandako laguntza ekonomikoa da . Bizikidetza-unitatearen arabera, etxebizitza berean 
bizi diren eta ahaidetasun-harreman baten bidez lotuta dauden pertsona guztiak hartzen dira kontuan . Jasotako 
laguntzaren zenbatekoa bizikidetza-unitatea osatzen duten kideen kopuruaren araberakoa izango da . Azpimarratu 
behar da etxebizitza berean bizikidetza-unitate bat baino gehiago bizi daitezkeela .

Gizonak Emakumeak
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9 2,2 10
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5 1,7

Gainerakoak 70 16,8 Gainerakoak 17 5,7

Guztira 416 100,0 Guztira 300 100,0
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Udalerrian DSBE bat jasotzen duten atzerritar jatorriko pertsonen kopuruak izan duen 
bilakaerari erreparatzen badiogu, ikusten dugu, EAE eta Galdakaoko udalerria bizi 
ziren testuinguru sozioekonomikoari lotuta, premia handiagoko eta gutxiagoko uneak 
tartekatu direla . 2015eko abenduan, atzerritar jatorriko 87 pertsona zeuden DSBE baten 
titularrak . Denborak aurrera egin ahala eta atzeraldi ekonomikotik pixkanaka irten ahala, 
atzerritar jatorriko biztanleen egoerak hobera egin zuen, eta DSBEa jasotzen zuten 
pertsonen kopuruak behera egin zuen, 2019ko abenduan 62 hartzaile izatera iritsi arte . 
Bestalde, pandemiak eta krisiak eragin duten krisiak laguntza jasotzen duten pertsonen 
kopurua handitzea ekarri dute .

15. taula. DSBE baten titular diren bertakoen eta atzerritar jatorriko pertsonen bilakaera 
Galdakaon (absolutuak eta %), 2015-2021

Iturria: geuk egina, Lanbideren datuetan oinarrituta.

19 . grafikoak DSBEa Galdakaon eta EAE osoan nola banatzen den konparatzeko aukera 
ematen digu . Hala, Galdakaoren kasuan, DSBE bat jasotzen duten pertsonen artean, 
bertako biztanleek (%72,6) nabarmen pisu handiagoa dute autonomia-erkidego osoan 
baino (%57,0) .

19. grafikoa. DSBE baten titularrak, jatorriaren eta nazionalitatearen arabera, Galdakaon 
eta EAEn (%), 2021eko maiatza

Iturria: geuk egina, Lanbideren datuetan oinarrituta.

Aitzitik, EAEn DSBE bat jasotzen duten pertsona guztien % 43,0 atzerriko herrialderen 
batean jaiotakoak dira, oro har; Galdakaon, berriz, ehuneko hori % 27,4ra jaisten da; % 
19,1era atzerriko nazionalitatearen datuak kontuan hartzen baditugu .

Laguntza hori generoaren arabera banatzeko moduari dagokionez –20 . grafikoa–, 
Galdakaon diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten titular guztien % 61,7 
emakumeak dira, eta % 38,3 gizonak . Jatorria kontuan hartzen badugu, ikusiko dugu 
irudia ez dela gehiegi aldatzen . Hau da, bai bertako biztanleen artean (%63,2), bai 
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atzerriko jatorriko biztanleen artean (%57,9), DSBE jasotzen duten pertsona gehienak 
emakumeak dira .

Erroldako datuei buruzko atalean ikus dezakegunez, bertako biztanleak eta atzerritarrak 
gehienbat emakumezkoak dira . Hala ere, talde horietako bakoitzaren feminizazio-tasa 
DSBE baten titulartasunarekin alderatzen badugu, ikusten da DSBE bat jasotzen duten 
emakumeen ehunekoa handiagoa dela emakumeek biztanlerian duten pisua baino, 
bereziki bertako biztanleriaren kasuan .

20. grafikoa. DSBE baten titularrak, jatorriaren eta generoaren arabera, Galdakaon (%), 
2021eko maiatza

Iturria: geuk egina, Lanbideren datuetan oinarrituta.

Oinarrizko laguntzaz gain, DSBEa bi osagarri-mota desberdinekin osatzen da, bata 
guraso bakarreko familiei laguntzeko eta bestea ohiko etxebizitzaren gastua ordaintzeko 
(16 . taula) . Lehenengo osagarriari dagokionez, ikusten dugu DSBE jasotzen duten 
pertsona guztietatik 42 inguruk jasotzen dutela osagarri hori, hau da, hartzaile guztien 
% 15,1ek . Ehuneko hori %21,0ra igotzen da atzerritar jatorriko biztanleei erreparatzen 
badiegu . Hala, guraso bakarreko familien garrantzia handiagoa da atzerritar jatorriko 
biztanleriaren kasuan . Hala ere, kopuru absolutuetan, laguntza hori jasotzen duten 
pertsona gehienak bertakoak dira (% 61,9), eta atzerriko herrialderen batean jaiotakoak, 
berriz, % 38,1 dira .

Etxebizitzarako laguntzei dagokienez, 2021ean, Galdakaon DSBEa jasotzen duten 
hamar pertsonatik lauk (%39,3) kobratzen dute osagarri hori . Jatorriaren arabera, 
osagarri horrek prebalentzia nabarmen handiagoa du atzerritar jatorriko biztanleen 
artean; izan ere, bertakoen % 28,3k kobratzen du laguntza hori, baina ehuneko hori % 
68,4ra igotzen da atzerritar jatorriko biztanleen kasuan . Desberdintasun horiek erroldako 
datuek ematen diguten informazioari dagokionez ulertu behar ditugu . Bertakoak 
atzerritar jatorriko biztanleak baino askoz ere zaharragoak dira . Horren ondorioz, kasu 
gehienetan, talde horrek etxebizitza-premiak12 betetzen ditu, eta DSBEa beste gabezia 
material batzuei aurre egiteko erabiltzen du . Bestalde, atzerritar jatorriko gazteak, duela 
gutxi iritsi direnez, gehienak alokairuko pisuetan edo jabetzako pisuetan bizi dira, baina 
oraindik hipoteka bat dute ordaintzeko .

12 Ezin dugu ahaztu bertako biztanleriak, biztanleria migratuak ez bezala, oro har gizarte- edo familia-sare bat duela, 
premia handiko uneetan babes-premia horietako batzuk arintzen lagun dezakeena .
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16. taula. Galdakaon DSBE baten titularrak, jatorriaren eta osagarri motaren arabera 
(absolutuak eta %), 2021eko maiatza

Iturria: geuk egina, Lanbideren datuetan oinarrituta.

Jatorrizko eremuaren araberako aldeei dagokienez –17 . taula–, Galdakaon DSBEa 
jasotzen duten atzerritar jatorriko 76 pertsonetatik % 35,5 Hego Amerikako herrialderen 
batean jaio dira . Latinoamerikako kolektiboaren ondoren, magrebtarren (%27,6), 
erkidegoko biztanleriaren (%18,4) eta Saharaz hegoaldeko Afrikatik etorritako pertsonen 
(%10,5) kasuak nabarmentzen dira .

Laguntza horien titularren generoari erreparatzen badiogu, ikusten dugu alde handiak 
daudela jatorrizko arloaren arabera . Hala, Latinoamerikako jatorria duten pertsonen 
artean (%77,8) eta Europakoen artean (%71,4), DSBE jasotzen duten pertsona 
gehienak emakumeak dira; Asiako, Saharaz azpiko eta Magrebeko biztanleen artean, 
berriz, gehienak gizonak dira (%33,3, %37,5 eta %38,1, hurrenez hurren) . Berriro ere, 
datu soziodemografikoak kontuan hartuta interpretatu behar dugu hori . Latinoamerika 
betidanik feminizatutako jatorria izan bada ere, Magreb eta Saharaz azpiko Afrika, 
bereziki, oso jatorri maskulinizatuak dira, jatorri bakoitzak dituen lan-aukerekin lotuta .

17. taula. Galdakaon DSBE baten titularrak diren atzerritar jatorri eta nazionalitateko 
pertsonak, jatorrizko eremuaren eta generoaren arabera (absolutuak eta %), 2021eko 
maiatza

Iturria: geuk egina, Lanbideren datuetan oinarrituta.

Guraso bakarrekoa Etxebizitza

K % K %

Bertakoak 26 61,9 57 52,3

Atzerritar J. 16 38,1 52 47,7

Guztira 42 100,0 109 100,0

Atzerritar Nazionalitateko B. Atzerritar Jatorriko B.

Guztira % Guztira % Gizonak Emakumeak % Emakumeak

Europar Batasuna 13 24,5 14 18,4 4 10 71,4

Magreb 17 32,1 21 27,6 13 8 38,1

Saharaz azpiko Afrika 8 15,1 8 10,5 5 3 37,5

Asia 4 7,5 6 7,9 4 2 33,3

Hego Amerika 11 20,8 27 35,5 6 21 77,8

Guztira 53 100,0 76 100,0 32 44 57,9
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Koronabirusaren krisian, enpresek eta negozio txikiek hartutako neurri nagusietako 
bat aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteak izan dira, eta horiei ERTEak 
esaten zaie . Enplegu-erregulazioko espedienteetan ez bezala, enplegu-erregulazioko 
espedienteetan ez da langilea bere lanpostutik behin betiko aldentzen; aitzitik, aldi 
baterako neurria da .

Neurri horrek abantaila handiak eskaintzen dizkie langileei eta enpresei . Lehen taldearen 
kasuan, ERTEek kaleratzea saihesteko aukera ematen duten abantaila nabarmena 
eskaintzen dute; izan ere, langileek beren lanpostuetara itzultzeko legezko konpromisoa 
dute, ERTE aplikatzea eragin zuten zirkunstantziek ahalbidetzen dutenean . Era berean, 
lanpostura itzultzen direnean, ezin dira kaleratu lanera itzuli eta hurrengo sei hilabeteetan .

Enpresen kasuan, ERTEek kostuak nabarmen murrizteko aukera ematen diete, horiek 
aplikatzera eraman zuen egoera gainditzeko . Izan ere, ERTEk irauten duen denboran, 
Gizarte Segurantzak ordaintzen die langileei oinarri arautzailearen % 70 lehenengo sei 
hilabeteetan eta % 50 zazpigarren hilabetetik aurrera . Era berean, langile bati ere ez 
zaionez kaleratu, behin normaltasunera itzulita, ERTEek jarduera ekonomikoari berehala 
ekiteko aukera ematen diete .

ERTEko atzerritarrei buruz SEPEk emandako datuek –21 . grafikoa– erakusten digutenez, 
pandemiaren gogortasun handieneko hilabeteetan oso tresna garrantzitsua izan zen 
kolektibo horrentzat . Konfinamenduaren eta funtsezkoa ez den jarduera ekonomiko 
oro etetearen ondorioz, 81 atzerritar zeuden ERTEn apirilean . Harrezkero, eta 
deskonfinamenduak aurrera egin eta jarduera ekonomikoari berrekiten zitzaion heinean, 
ERTEko atzerritarren kopurua murrizten joan zen, eta 2021eko urtarrilean 3 pertsona 
izatera jaitsi ziren .

21. grafikoa. ERTEko atzerritarren bilakaera Galdakaon (absolutuak), 2020ko martxoa – 
2021eko urtarrila

Iturria: geuk egina, SEPEren datuetan oinarrituta.
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Konklusioak

Datu soziodemografikoak

2020ko urtarrilaren 1ean, 29 .427 pertsona zeuden erroldatuta Galdakaon, eta horietatik 
1 .764 inguru atzerriko herrialderen batean jaioak ziren, hau da, udalerriko biztanleria 
osoaren % 6,0 . Horrela, azken bi hamarkadetan, atzerritar jatorriko pertsonen kopuruak 
nabarmen egin du gora 1998an erroldatutako 286 pertsonetatik .

Heltzeko erritmoei dagokienez, erritmo horiek estuki lotuta daude testuinguru ekonomiko 
orokorrarekin . XXI . mendearen lehen urteetan, atzerriko jatorriko pertsonen kopuruak 
gora egin zuen, euskal ekonomiak bizi zuen oparotasun-aldiari lotuta . Hazkunde hori 
krisi ekonomikoko urteetan gelditu zen, iritsierak nabarmen moteldu zirenean . Adierazle 
makroekonomikoak hobetzearekin batera, udalerrirako fluxuak biziberritu egin ziren . 
Ildo horretatik, ikusteko dago zer eragin duen COVID-19k atzerritar jatorriko pertsonak 
udalerrira iristeari dagokionean .

Ezaugarri soziodemografikoen arabera, atzerriko jatorriko biztanleak nabarmen 
gazteagoak dira bertako biztanleak baino, atzerriko jatorriko pertsonen % 78,1ek 45 urte 
baino gutxiago baitituzte . Generoaren arabera, eta Euskadin zein Bizkaian gertatzen den 
bezala, Galdakaorako fluxuak feminizatuta daude, gehiago dira emakumeak (%52,3) 
gizonak baino (%47,7) .

Jatorriari dagokionez, atzerritar jatorriko pertsonen ia erdiak Latinoamerikako herrialderen 
batean jaio dira (% 46,7) . Latinoamerikaren ondoren, Europar Batasuna da jatorririk 
garrantzitsuena (%24,4), eta, ondoren, Magreb (%15,1) . Herrialdeka, Maroko (245 
pertsona), Kolonbia (242) eta Errumania (235) dira jatorrizko herrialde garrantzitsuenak .

Bizitegi-dimentsioa

Atzerriko jatorriko biztanleen bizitegi-banaketari dagokionez, ikusten dugu gainordezkatuta 
ageri dela auzo batzuetan, eta beste batzuetan, berriz, gutxiegi ordezkatuta . Atzerriko 
jatorriko biztanleen ehuneko handiena duen auzoa Elexalde da, auzoen %14,6 atzerriko 
herrialderen batean jaio baita . Auzo horrekin batera, Bengoetxea (%8,8), Olabarrieta-
Aperribai (%8,0) eta Tximiolarra (%7,2) dira atzerritar jatorriko biztanleen ehuneko 
handiena duten auzoak .

Beste muturrean, Urreta (% 3,5) eta Zabalea (% 4,5) auzoak dira atzerritar jatorriko 
biztanleen ehuneko txikiena duten auzoak, eta bi auzo horiek udalerriko batez bestekoaren 
azpitik daude .
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Dimentsio administratiboa

Gure kalkuluen arabera, 2020an Galdakaon erroldatutako atzerritarren %79,4 
administrazio-egoera erregularrean zegoen . Erregulartasun hori handiagoa zen Europar 
Batasuneko herrialdeetako herritarren artean, erregulartasuna erabatekoa baitzen, bai eta 
Pakistandar (%80,0), marokoar (%65,6) eta brasildar (%65,6) biztanleen artean ere .

Aitzitik, gure kalkuluaren arabera, erregulartasun-maila txikiena duten nazionalitateak 
Venezuela (%48,1), Kolonbia (%38,9) eta Nikaragua (%27,5) dira . Hiru kasuetan ikusten 
dugu azken urteetan komunitatean gehien hazten ari diren hiru jatorriak direla . Ildo horretan, 
pentsatzekoa da administrazio-egoera prekarioagoan egon ondoren erregulartasun-tasa 
handitu egiten dela denborak aurrera egin ahala .

Egoitza-baimena lortzearekin batera, berebiziko garrantzia duen beste administrazio-
izapide bat Espainiako nazionalitatea lortzea da . 2020an, Galdakaon atzerriko jatorriko 
589 pertsona inguruk lortu zuten espainiar nazionalitatea, erroldatutako pertsona guztien 
herenak (%33,9) . Jatorriaren arabera, nazionalizatutako pertsona gehienak Kolonbian 
(124), Marokon (49) eta Venezuelan (42) jaiotakoak ziren .

Hezkuntza-dimentsioa

2020-2021 ikasturtean, Galdakaoko ikastetxeetan 3 .290 ikasle zeuden guztira, eta 
horietatik 167 inguru atzerriko herrialderen batean jaioak ziren . Hezkuntza-mailaren 
arabera, atzerritar jatorriko ikasleen erdiak (%50,3) LHko ikasketak egiten ari ziren, heren 
bat (%37,7) HHkoak eta ikasle atzerritarren %10,8 DBH egiten ari zen . Ikastetxearen 
titulartasunari dagokionez, atzerritar jatorriko ikasle gehienak (%99,4) ikastetxe 
publikoetan ikasten ari ziren, eta %0,6 soilik zegoen matrikulatuta itunpeko ikastetxean .

Derrigorrezko prestakuntzaren alditik harago, 2020-2021 ikasturtean, Galdakaon 8 
pertsona matrikulatu ziren Lanbide Heziketan, eta beste 15 pertsona profesionaltasun-
ziurtagiria lortzeko prozesuan zeuden .

Lan-dimentsioa

Enpleguari dagokionez, 2021eko urtarrilean 115 atzerritar zeuden langabezian, enplegu-
eskatzaile gisa . Arloen arabera, gehienak Europako Erkidegokoak ziren (%35,7), 
latinoamerikarrak (%31,3) eta afrikarrak (%27,0) . Halaber, generoaren arabera, lana 
bilatzen ari ziren langabe gehienak emakumeak ziren (%73,9) . Horrek adierazten digu 
emakumeek zailtasun handiagoak dituztela lan-merkatuan sartzeko .

Kontratuei dagokienez, azken urtean, Galdakaon, guztira, 716 lan-kontratu sinatu 
dira atzerritarrentzat . Esparruka, gizonen artean, eraikuntzaren sektorean sinatu ziren 
kontratu gehien (%32,9); emakumeen artean, berriz, etxeko jardueren sektorean sinatu 
ziren kontratu gehien (%27,0) .
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Gizarte-babesa

Azkenik, gizarte-laguntzei dagokienez, 2021eko maiatzean jatorri atzerritarreko 76 
pertsona inguruk DSBE bat jasotzen zuten Galdakaon; horietatik %57,9 emakumeak 
ziren, eta %42,1 gizonak . Jatorriari dagokionez, atzerrian jaio eta DSBE jasotzen 
zuten pertsona guztien %35,5 Latinoamerikatik zetozen, %27,5 Magrebetik eta %18,4 
Europar Batasunetik .

Pandemiaren ondorioz, Gobernuak jarduera ekonomikoa eteteak eragindako 
presioa arintzeko abian jarritako neurrietako bat aldi baterako enplegu-erregulazioko 
espedienteak izan ziren . Galdakaoren kasuan, 2020ko apirilean 81 atzerritar 
zeuden ERTEn . Harrezkero, eta jarduera ekonomikoen deskonfinamenduaren eta 
berraktibazioaren ondorioz, kopuru hori murriztu egin da, harik eta 2021eko urtarrilean 
guztira ERTEn 3 atzerritar zeuden arte .
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Hurrengo atala hogeita bost informatzailek egindako ekarpenak oinarri hartuta eraiki da . 
Alde batetik, Galdakaon bizi diren atzerriko jatorriko hemeretzi pertsonaren ekarpenak 
ditugu . Horiek udalerriari buruzko esperientzia, hausnarketa eta balorazio batzuk 
partekatzen dituzte azterlan honetarako, banakako elkarrizketen edo talde-saioen bidez 
(eztabaida-taldeak) . Bestalde, banakako elkarrizketen bidez ere laguntzen dute, beren 
ikuspegia eta zenbait esperientzia eskainiz, udalerriko migratuen errealitatetik hurbil 
dauden bertako sei pertsona, batzuetan arrazoi profesionalagatik eta beste batzuetan 
militantziagatik .

Bildutako testigantzei esker, Galdakaoko egoitzari buruzko pertzepzioen hurbilketa 
kualitatibo bat egin dezakegu, eta, zehazkiago, bertakoen eta migratuen arteko 
bizikidetzari buruzkoa . Era berean, atzerritar jatorriko pertsonen errealitatearekin lotuta 
eskuragarri dauden udal-zerbitzu eta -baliabideetara hurbiltzen gaituzte, eta, era berean, 
migratuen kolektibo batzuei bereziki eta modu larrian eragiten dien arazo zehatz bat 
azaleratzen dute: etxebizitza lortzeko zailtasunak . Hurrengo orrialdeetan, hori guztia 
hiru azpiataletan antolatuta jasoko dugu, hemen azaldutako ordenari jarraituz .

Azkenik, eta konklusioen laburpen baten ondoren, azken azpiatal batekin amaituko 
dugu, informazioa eman duten bertakoek eta migratuek helarazi dizkiguten jarduera-
proposamenak aurkezteko .

Bizilekua, elkabizitza eta bizikidetza

Hasteko, Galdakaoko egoitzari buruz jasotako pertzepzioak azalduko ditugu, bai eta, 
bereziki, bertakoen eta migratuen arteko elkarbizitza eta/edo bizikidetza ere . Lehenik 
eta behin, elkarrizketatutako bertako pertsonen diskurtsoek erakusten duten panorama 
orokorraz ari gara, eta, ondoren, gurekin hitz egiten ari garen atzerritar jatorriko pertsonen 
diskurtsoen bitartez sakontzeko .

HURBILKETA KUALITATIBOA: ZER MODUZ 
BIZI DIRA JATORRI ATZERRITARREKO 
PERTSONAK GALDAKAON?

3
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Bertakoen diskurtsoak

Kontsultatutako bertako pertsona guztiak bat datoz esatean Galdakaon bertako eta 
atzerritar jatorriko pertsonen arteko elkarbizitza ez-problematikoa garatzen dela, baina, 
oro har, ezin dela kulturarteko bizikidetzaz hitz egin .

Nabarmentzekoa da, salbuespenezko kasuetan izan ezik, atzerritar jatorriko pertsonek 
normalean ez dutela udalerriko gizarte-bizitzan parte hartzen, ez bertako biztanleekin, 
ez beren kontura, talde goren gisa . Bizilekuan bertan aukerarik ez dagoenez, atzerritar 
jatorriko pertsonek beren sozializazio- eta aisialdi-denboraz gozatzeko joera dute, dela 
etxebizitza partikularren barruan, dela Bilbora eta inguruetara joanez, bertan kulturalki 
askotarikoagoa den giroa aurki dezaketelako .

Bazterkeria- eta pobrezia-egoera larriagotuetan dauden atzerritar jatorriko pertsonei 
buruz hitz egitean –Saharaz azpiko gizonak, kalez kaleko salmentan aritzen direnak, 
adibidez, edo itxuraz etxerik ez duten pertsonen kasuak, oro har–, informatzaile batzuek, 
udalerrian mota horretako kasu ikusgarri gutxi daudela pentsatzeaz gain, planteatzen 
dute bazterkeria-egoeran dauden pertsonen kasu gutxi horiek, egunaren zati batean 
Galdakaon atzera eta aurrera dabiltzan arren, oso litekeena da beste leku batzuetan eta, 
zehazki, Bilboko hiri handian bizirauteko gutxieneko baliabideak aurkitzea .

Horrela, zehazten da atzerritar jatorriko pertsonak ikusgai egiten direla eta Galdakaon 
beren lekua eta presentzia aitortzen zaiela, batez ere udalerrian lan egiten duten 
heinean eta beren lana egiten ikus daitezkeen heinean, negozioren baten ardura hartuta, 
ostalaritzako langile edo adinekoen zaintzaile gisa, adibidez . Emakumeen kasuan, 
bereziki, gero eta ohikoagoa da familia zaintzeko eta eremu publikoan haurrak hazteko 
lanak egitea, batez ere ikastetxeen eta haur-parkeen inguruan .

Laburbilduz, ez da identifikatzen biztanleria migratuarentzat funtsezkoak diren 
topaketa-testuinguru edo -espaziorik, nahiz eta, nolanahi ere, askoz ere horrelakoak 
periferian aurkitzea udal-zentroan baino, azken hori nagusiki euskalduna eta estatus 
sozioekonomiko altukoa den ingurunearekin lotzen baita .

Bizikidetzarik ia gabeko elkarbizitzarako egon daitezkeen arrazoiei buruz galdetzean, 
zenbait fenomeno soziokultural globalen aipamenak jasotzen dituzten hausnarketak 
jasotzen ditugu, hala nola XXI . mendeko mendebaldeko testuinguruetako inertzia 
indibidualistak; baina, batez ere, hizpide ditugun pertsonak Euskal Herriaren 
errealitatearekin lotutako faktoreei buruzkoak dira, gainera, Galdakaoko udalerri bereko 
idiosinkrasiarekin gurutzatzen direnak .

Ildo horretan, euskal kuadrilla tradizionala aipatzen da gizarte-sare indartsu gisa, 
baina baita, batzuetan, hermetiko samarra ere –are gehiago espazio pribatuen inguruan 
diharduenean, hala nola gazteen lonjen inguruan (txamiak/xantxak) edo jada helduak 
diren pertsonen txokoen inguruan–, bai eta integraziorako eta kultura-aniztasunaren 
eta jatorri-aniztasunaren kudeaketa positiborako ohiturarik eza ere, zeina Estatuko 
hainbat puntu gogorretatik iritsitako migrazio-fluxuen kudeaketari buruzkoa baita . Gaur 
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egun ere, finkatutako bi edo hiru belaunaldiren ondoren, familien eta zirkuluen arteko 
benetako bizikidetzarik ez dela ezarri uste da .

Nire ustez, euskal gizartearentzat, oro har, “kuadrillismoaren gaiarekin, asko kostatzen zaigu 
[integraziora irekitzea] (EA6 militantea)

Nire ustez ez daude integratuta orokorrean [jatorri atzerritarra duten pertsonak], batzuk bai . Ez 
daude nahastuta gurekin (…) Zaila da, zaila da gurekin integratzea guztiz, zaila izan da herri honetan 
integratzea auzo desberdinetako jendea . Hemen gu gara zentrokoak, gehienok bertokoak . Eta gero 
gure auzoak, Bengoetxe, Urreta eta Aperribaiko jendea, horiek ziren kanpotarrak, immigranteak 
Estatutik . Eta jarraitu du horrela izaten, bigarren belaunaldia ere . Hau da, etorri zirenak izan dituzte 
seme-alabak eta horiek jarraitu dute izaten hemen kanpotarrak . Inork egin ez dituelako politikak . 
Berrogei urtetan guk ez ditugu egin inolako politika integratzaileak . (Profesional de la educación 
jubilada EA2)

Galdakaon, zehazki, horren ebidentziak adierazten du auzo bakoitzak besteekiko modu 
nahiko independentean funtzionatzen duela eta bizi dela, eta alde handia dagoela 
erdigunearen eta udal-periferiaren artean: zentroa Euskal Herriarekin sustraitutako 
biztanleriarekin, estatus sozioekonomiko altuarekin eta udalerrikoa izatearen 
sentimenduarekin lotzen den bitartean, auzo periferikoen bizitza erosketa-ahalmen 
txikiagoarekin, gaztelerazko giroarekin eta, oro har, euskal kultura eta galdakoztar 
identitate faltarekin lotuta dagoela ulertzen da .

Horrela, ulertzen da iritsi berri diren atzerritar asko sartzea bereziki zaila izan daitekeela; 
izan ere, biztanleria hori, kasu gehienetan, euskal errealitate kulturalarekin inolako 
loturarik ez izatetik abiatzen da, eta, gainera, askotan ez du sare sozialik eta estatus 
sozioekonomiko txikia du, bazterkeria-egoeran ez dagoenean .

Herri honetan itxurek pisu handia dute… buff! Nik Bilbon ez dut pisu hori ikusten (…) Hemen, 
lankideen artean, bizitza osoan Galdakaokoa izatearen sindromea dagoela adierazten duen 
katxondeoa daukagu . Esan nahi dizut hori sentiarazi egiten gaituztela, “Zu ez zara Galdakaokoa, 
ezta?” eta halangoak esaten dizkigutenean . Sentitzen dudana da, pedigririk ez daukadala . Orduan, 
guk hauteman dezakegun hori eta niri sentiarazi didatena, nire kasuan, bost axola zaidala . Nik 
ikusten dut zaurgarritasun batetik zatozenean eta benetan sentitzen duzunean ez zarela besteak 
bezalakoak, eta hori hain argi jartzen dizutenean, benetan mina eman behar dizu . (Gizarte Zerbitzuei 
lotutako profesionala EA4)

Hala ere, garrantzitsua da kontuan hartzea atzerritar guztiak ez direla egoera berean bizi 
eta udalerrian finkatzeko prozesuak askotarikoak izan daitezkeela .

Bertakoen ikuspegitik, ikusgarriagoak zaizkie, lehenik, familia (im)migratzaileak 
deiturikoak . Ikusgarritzat jotzen dira, batez ere eskola-adinean dauden eta udalerriko 
ikastetxeren batera (gehienbat, ikastetxe publikoetara) joaten diren adingabeak 
daudenean . Kontsultatutako bertako pertsonek uste dute, estatus sozioekonomikoaz 
gain, familia batzuen eta besteen integrazio-aukerak argi eta garbi aldatzen dituela, 
jatorriaren araberako aldeei erreparatzen badiegu . Izan ere, familia latinoamerikarrak 
dira integrazio ona lortzen dutenak edo, gutxienez, diskriminazioa edo estigma hobeto 
saihesteko aukera gehien dutenak . Horren arrazoia da, adibidez, hizkuntzaren aldetik 
oztopo gutxiago dutela bai eta nolabaiteko hurbiltasun kulturala ere .
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Informatzaileetako batek Latinoamerikako gizon politizatuen kasuistika aipatu du, 
bereziki ongi baloratutako profil migratzaile gisa . Gizon horiek mugimendu iraultzaileren 
batean parte hartu dute/parte hartzen dute han, eta, Galdakaora iristean, harrera ona 
dute ezker abertzalearen eta herri-mugimenduaren inguruan . Beste informatzaile 
batek, ordea, adierazten du duela hamarkada batzuk –laurogeiko hamarkada, gutxi 
gorabehera–, gizarte-giro aurrerakoien barruan, ohikoa zela migrazio-prozesu bat 
garatzen zuten pertsonak baloratzea eta mirestea, baina gaur egun hori galtzen ari 
da, eta gero eta lehentasun handiagoa ematen zaio bertako nagusitasun-konplexuari, 
edozein kasu dela ere . (Gizarte zerbitzuei lotutako profesionala EA4) .

Ez dago zalantzarik gehien bereizten diren eta integratzeko zailtasunak dituzten familiak 
magrebtar jatorrikoak eta/edo komunitate musulmaneko kideak direla . Emakumeen 
arropak, eta, bereziki, hiyab-a jantzita, argi eta garbi bereizten direla aipatzen da . Era 
berean, oso modu endogamikoan erlazionatzen diren familiak direlako pertzepzioa 
nabarmentzen da, hau da, familiako kideen eta inguruko zirkuluen artean soilik .

Kontsultatzen ditugun bertako pertsonek uste dute asiar jatorriko familiei buruzko 
pertzepzioak eta balorazioak, adibidez, beste zentzu batean mugitzen direla . Izan ere, 
familia horiek oharkabean pasatzen dira gehiago, eta udalerrian kokatutako saltoki 
zehatzekin lotzen dira; hau da, produkzio-funtzio bat aitortzen zaie, eta, funtzionamendu 
endogamikoak lepora dakizkiekeen arren, zerbitzu publikoak (osasun-zentroa eta 
gizarte-zerbitzuak) ez dituzte apenas erabiltzen . Hau da, komunitatean integratzen ez 
direla dirudien arren, ez dira mesfidantzen eta estigma xenofobo prototipikoen jomuga 
ere (“laguntzak kentzen dizkigute”, “sistemaz aprobetxatzen dira”…) .

Horrek agerian uzten du, logika argi eta garbi “erabiltzaile” bati jarraiki, arau orokor gisa, 
beharbada, edozein familia edo pertsona migraturi dagokionez, jatorriarekiko modu 
erlatiboki independentean, honako hau da gerta daitekeen balorazio sozial baterako 
joera: komunitateak familia edo pertsona migratuarekiko duen pertzepzioa gutxi 
gorabehera positiboa izango da ekoizpen-funtzioaren eta udalerrian aitortzen zaion 
“ekarpenaren” arabera .

Hainbat kasuistika bil ditzaketen familia (im)migratzaileez gain, modu espezifikoan 
aitortzen diren atzerritar jatorriko bi kolektibo daude: batetik, migrazio-prozesua bakarrik 
eta baliabide ekonomiko gutxirekin egiten duten atzerritar jatorriko emakumeak, eta, 
bestetik, familia-erreferenterik gabeko adingabe eta gazteak (MENA eta JENA) .

Bakarrik migratzen duten eta baliabide ekonomiko urriak dituzten emakume 
atzerritarrak kolektibo bereziki kalteberatzat hartzen dira, eta egoera ekonomiko eta 
sozial konplikatua dute, are larriagoa beren kargura haurrak dituztenean . Batez ere 
etxeko lanetan eta zaintzan eta garbiketan aritzen diren emakumeak, Latinoamerikatik, 
Europako ekialdetik, Hegoafrikatik edo Magrebetik etorritakoak, askotan Gizarte 
Zerbitzuen ohiko erabiltzaile direnak, bazterkeria-egoeren eta/edo genero-indarkeriaren 
ondorioz . Zailtasun ekonomikoekin eta lan-prekarietatearekin batera, emakume horiek 
aurre egin behar dieten gizarte-estigmak asko dira, eta konnotazio espezifikoak dituzte 
jatorriaren arabera . Adibidez, aitortzen da emakume latindarrek –Kolonbiarrek eta, 



Hurbilketa kualitatiboa: Zer moduz bizi dira jatorri atzerritarreko pertsonak Galdakaon? 49

bereziki, brasildarrek– prostituta izatearen estigma partikularrarekin dihardutela (Gizarte 
Zerbitzuei lotutako profesionala EA4) .

Familia-erreferenterik ez duten adingabe eta gazteen kolektiboak ere zaurgarritasun 
eta karga handiko egoerak bizi dituela onartzen da, gehienbat (baina ez bakarrik) 
Magrebeko jatorriko mutilen errealitatearekin lotuta daudenak, Viveroko Lagundu 
gabeko Adingabe Atzerritarrentzako egoitza-zentroan egon direnak edo bertan 
daudenak . Kasu honetan, estigmek lotura dute, batetik, eta, bestetik, indarkeriarekin 
eta delinkuentziarekin zuzeneko lotura izatearekin . Kontsultatzen ditugun bertako 
pertsonek diote adingabe eta gazte horiek beldurra eta berariazko arbuioa sortzen 
dutela udalerriko biztanleriaren zati batean, eta horrek, oztopo kultural eta linguistikoekin 
eta, besteak beste, administrazio- eta lege-arloko ezegonkortasunarekin batera, asko 
zailtzen du bazterkeriaren esparrutik ateratzea .

Inoren kargura ez dauden adingabe atzerritarren zentroa dago . Mutil horiek hortik irteten direnean, 
kasurik onenean, emantzipazio mota jakin bat duen Aldundiaren zerbitzura doan pertsona bihurtzen 
dira . Eta kasurik okerrenean, gehienak, kalera joaten dira . Eta normalean kalera joaten dira ezer 
gabe . Diru-sarrerarik gabe eta ezer gabe . (Hirugarren sektore sozialarekin lotutako profesionala 
EA3)

Beste muturrean kokatzen dira, azkenik, “salbuespenezko kasuak” izenekoak, hitz 
egiten ari garen bertako pertsonek gogoratzen dituztenak eta, hain zuzen ere, kontrapuntu 
gisa aipatzen dituztenak . Horrela, euskal errealitatean eta, zehazki, udalerriko bizitzan 
ezohiko murgiltze-prozesuak gauzatzen dituzten jatorri eta profil desberdinetako 
pertsonak aipatzen dira, laster gaztelania ikasiz eta euskararekiko interesa erakutsiz, 
laneratze ona lortuz, gizarte-trebetasun handiak, jarrera positiboa eta egokitzeko 
gaitasuna erakutsiz… Azken batean, ahalegin, baliabide eta merezimendu propioen 
bitartez, integrazio horretan lagundu dien komunitate-testuinguru jakin bati esker baino .

Gure informatzaileetako batek sakondu egiten du gai horretan . Bere ustez, Galdakaok 
auzoz auzo funtzionatzeak (EA3) zaildu egiten du laguntza- eta elkartasun-sareak 
sortzea eta, azken batean, udal-mailako gizarte-antolamendu informala sortzea zentzu 
askotan –harrera-gaitasuna, horien artean– . Baina adierazten du, egoera orokorra hori 
bada ere, gaur egun herri-ekimen interesgarriak daudela, eta batzutan hirugarren gizarte-
sektorearekin, agente katalizatzaile gisa, bazterkeria-egoeran dauden jatorri atzerriko 
pertsonenganei laguntza informala emateko prozesu garrantzitsuak antolatu dira .

Bilbora bizitza bilatzera joan zen mutil baten kasu zehatz bat ezagutzen dugu . Une jakin batean, 
Galdakaora itzuli zen, eta esan zion, Galdakaon erroldatuta bazegoen, zerbait bazegokion, 
Galdakaon izango zela . Eta horri esker, eta zehazki Caritasen laguntzari esker, Galdakaon geratzea 
lortu zuen . Eta gaur egun hemen bizi da eta komunitateak ondo hartzen du . Hemengo lagunak 
ditu, hemen ikasten ari da eta hemen lan bila ari da . (Hirugarren sektore sozialarekin lotutako 
profesionala EA3)
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Galdakaon bizi diren migratzaileen diskurtsoak

Azterlan honetan parte hartzen duten eta Galdakaori buruzko balorazioak eta esperientziak 
partekatzen dituzten atzerritar jatorriko pertsonek orain arte azaldutakoarekin bat 
datorren udal-panorama eskaintzen digute, beren errealitateak zeharkatzen eta 
baldintzatzen dituzten hainbat elementu zehatzetan murgilduz .

Tokiko bizitzari buruz hitz egiten hasten garenean, banakako elkarrizketa eta talde-saio 
guztietan, lehenik eta behin, udalerriari buruz baloratzen diren honako gako positibo 
hauek agertzen dira:

•	 Galdakao, batez ere, bizitoki lasaia eta atsegina da, aglomeraziorik gabea, 
arkitektonikoki zaindua eta garbia, oinarrizko azpiegiturez hornitua eta, bereziki, 
Bilborekin eta beste udalerri batzuekin eta funtsezko eremu edo puntuekin 
komunikatzeko bide onez hornitua . Gizarte-giroari dagokionez, gatazkarik eza 
eta biztanleen artean nagusi den errespetuzko eta adeitasunezko tratua nabari 
dira . .

Gako positibo horien haritik tira egitean, dena den, Galdakaori buruzko ikuspegi idilikoa 
hausten duten elementuak agertzen dira, eta, aldi berean, honako gogoeta kritiko 
nagusi hauek adierazten dituzte:

•	 Galdakao oso udalerri garestia da, eta dinamika sozial klasistek eta kulturalki 
kontserbadoreek markatuta dago . Haur eta gazteentzat, bereziki, gizarte-
bizitza eta aisiarako aukerak falta dituela identifikatzen da . “Lo egiteko herri” 
gisa duen funtzionamendua handicap bat da .

Etxebizitzaren prezio altua aipatzeaz gain (bai jabetzan, bai alokairuan), agerian geratzen 
da askotan ez dela oso eskuragarria tokiko saltoki txikietan oinarrizko ondasunak 
erostea (arropa edo janaria, adibidez) . Hori dela eta, argi eta garbi adierazten da atzerritar 
jatorriko biztanle askok nahiago dutela erosketak kanpoan egin, batez ere Bilbon, 
bertan aukera gehiago daude eta euren kulturako produktu propioak edo gertukoak 
aurki ditzakete, adibidez, gastronomian . Hitz egin dugun emakume atzerritarrak dira gai 
hori bereziki azpimarratzen dutenak, eta Galdakaoko tokiko merkataritza garestia, ez 
askotarikoa eta kulturalki tradizionala dela adierazten dute .

Gizarte-arloan, ikusten da Galdakaon asko kontatzen direla itxurak eta 
harropuzkeriarako joera dagoela, eta horrek bereziki nabarmentzen ditu egoiliarren 
arteko klase-desberdintasunak, eta zaildu egiten du erosteko ahalmen gutxien duten 
sektoreak integratuta sentitzea . Ondorioz, nahiago dute hurbileko beste udalerri 
batzuetan sozializatu eta aisialdiaz gozatu .

Supermerkatura zoaz eta ilaran begiradatxo hori edo beste nonbait kokatutakoa ikusten duzu 
askotan (…) jendeak, batzuetan, sudurrarekin pixka bat gorantza begiratzen dizu . Beti hitz 
egin izan da Galdakaoko jendeak askotan dirudiela benetan ez dena edo ez daukana . Eta nik 
ez dut hori esaten, hemengo jendeak berak esaten du . Hori da nik entzuten dudana eta ikusten 
dudana . Adibidez, Basaurin jendeari berdin dio . Adibidez, okerrago jantzita doa, txandalean . Eta 
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hemengo jendea pixka bat hobeto arreglatuta eta ondo jantzita doa . Eta nik uste dut horrek guztiak 
immigrazioari pixka bat gehiago uzkurtzea eragiten diola (…), janzteko moduan eta sozializatzeko 
tokietan . Kontuan izan Galdakaon tabernak daudela, baina beste herri txikiago batzuetan baino 
askoz gutxiago . Galdakaoko tabernak, gehienak, gehiago dira Galdakaoko jendearentzat . (Brasilgo 
emakumea EM3)

Era berean, hitz egiten ari garen atzerritar jatorriko pertsona batzuek diote ez dutela uste 
kultura- eta jatorri-aniztasuna nolabait normalizatu den zerbait denik; aitzitik, atentzioa 
ematen jarraitzen dute, elementu exotiko gisa, eta, zalantzaren aurrean, nolabaiteko 
distantzia gordetzen da . Horietako askok aditzera ematen digute, kasu puntualetan 
izan ezik, ez dela ikusten etsaitasunik, ez eta herritar migratuenganako arbuio irekirik 
ere, baina gainazaleko errespetu eta adeitasun hori gainditzea eta bertako pertsonekin 
harreman hurbilak eta esanguratsuak ezartzea erronka handia dela .

Ez da erraza tokiko jendearekin harremana izatea, kultura ere pixka bat desberdina da (…) Gure 
eraikinean bizilagun asko daude, uste dut hamar edo gutxiago edo, agian, zortzi, adibidez, eta 
inork ez zaitu gonbidatzen etxera . Ez dugu gonbidatzeko edo ezagutzeko komunikaziorik . Ezin 
dugu ezer egin, eta harreman bakarra zera da: elkarrekin topo egiten dugunean, “kaixo” eta 
kito . Gure kulturan oso ohikoa da janaria haragiaz eta arrozaz egiten dugunean gure bizilagunei 
banatzea . Eta guztiek onartzen dute eta gure platerak itzultzen dizkigute . Baina, gero, ez dizute 
ezer esaten ikusten zaituztenean, “ea egun batean elkarrekin eserita gauden, hitz egiten dugun eta 
elkar gehiago ezagutzen dugun” Ez dute ezer esaten . (Turkiako gizona EM2)

Saihestu beharreko oztopoen artean, nabarmentzekoa da estereotipoen, zurrumurruen 
eta, oro har, migratuen inguruabarrei eta errealitateei buruzko ezjakintasunaren 
garrantzia; hori dela eta, bertako biztanle batzuek horiek homogeneizatzeko joera dute, 
gutxi asko, klixe estigmatizatzaile eta diskriminatzaileekin, zenbait aldagairen arabera, 
hala nola generoaren eta jatorrizko herrialdearen arabera .

Ez da kritikatzea, baina galdetzen dizute zergatik eramaten duzun arropa hori eta senarrak behartzen 
zaituen . Zergatik behartuko nau senarrak? Ni heldua naiz . Uste dute emakumeok [magrebtarrak] 
esanekoak garela eta esklabo batzuk garela . (Emakume magrebtarra EM9)

Asko hurbiltzen bazaizkizu, zera esaten dizute: “Zu, argentinarra, nire emaztearekin hitz egiten 
ari zara…” . Txiste bat dela, baina egiazkoa ere badago zerbait . Umorearen atzean beldur bat 
ezkutatzen da, azken batean, edo posizionamendu bat, argentinarra bazara, horrek esan nahi du 
berez emakumezalea zarela edo desleiala izango zarela . (Gizon latinoamerikarra GHL1)

Horrekin batera, oro har uste orokorra izaten da migratutako pertsona Euskadiko eta, 
konkretuki Galdakaoko errealitateari dagokionez, toki txarrago eta ez hain aurreratu 
batetik datorrela . Horrela, gutxiago den egoera batean kokatzen dugu eta gizarte 
hartzailearekiko eskertuta bizi behar duela jotzen da, nahiz eta gizarte horrek gauza 
handirik ez eskaini .

Lehenik eta behin, [Galdakaoko bertako pertsonek] esaten zidaten zer ondo nengoen hemen eta 
zer zorte neukan . Eta nik begiratzen nien eta pentsatzen nuen ez zekitela ezer nire egoeraz . Zer 
zorte izan dut? Nik zer utzi behar izan dudan ere ez dakite . Nik nuen guztia utzi behar izan dut eta 
lau urte daramat lortzeko: nire independentzia, gurasoen etxetik irtetea, lan bat bilatzea… Orduan, 
jendeak hemen egoteagatik zortea nuela esaten zidatenean, nire herrialdean ia hobeto nengoela 
esaten nien . Nire familia nuelako, nire lagunak nituelako eta nire egitura ia eginda nuelako . (Brasilgo 
emakumea EM3)
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Ni emaztearengatik etorri nintzen . Nire emazteaz maitemindu nintzen, ezkondu ginen eta elkarrekin 
etorri ginen alaba bat genuelako . Baina ez dakit Galdakaora bizitzera etorri nahiko nukeen . Kontua 
ez da nire bizitzan munduan egon nahi nuen leku bat planteatzea eta Galdakao izatea erabakitzea . 
Baina hori esaten duzunean, jendeari txokatu egiten dio GHL1)

Horrekin batera, ikusten da migratutako pertsona batek estatus sozioekonomikoa eta 
bizi-maila nahiko ona lortu duela adierazteak mesfidantza eta konfidantza eza sortzen 
dituela .

Batek aurpegira esan zidan: zu bai zu  oporretara zoazela? Barkatu, nola oporretara noala? Ni 
lanean aritu naiz eta ez didate ezer oparitu . Eta zera esan zuen: “Joder, handitan zu bezalakoa izan 
nahi dut!” (…) Hemen jendea kaletik pasatzean  agurtu egingo zaitu eta irribarre egingo dizu . Ez dizu 
aurpegira esango . Baina nik komentario asko entzun ditut hemengo jendearen aldetik, atzerritarrak 
kritikatuz . Ondo egon behar duzu, baina puntu bateraino, beraien azpitik . (Errumaniako emakumea 
GMR2)

Jende askok ez daki, ikusten zaitu, eta, beharbada, pentsatuko du “honek droga saltzen duzu” 
eta hau, berriz, istuluetan sartzen da . Adibidez, auto batekin ikusten zaituzte, eta egiten duten 
lehenengo gauza matrikulari begiratzea da . Eta horrek gaizki sentiarazten nau . Zure aurpegiaren 
aurrean begiratzen diote matrikulari . (Saharaz azpiko gizona EM5)

Nik etxea erosi nuen, inoiz ez dut Galdakaon alokatu . Guk etxea erosi genuen . Eta dirua izango 
ote nuen eta diru hori nondik zetorren zalantzak zeuden . Nire kasuan, diruaren jatorriari buruzko 
mesfidantza-sentsazioa zegoen . Etxea erosten duen etorkin bat… izan ere, zalantzak egon 
daitezke ordainduko duzun ala ez, baina diruaren jatorriari buruz? Eta ni ez nintzen operazioa 
“beltzez” egitea pentsatzen ari, ezta gutxiago ere . Banku-transferentzia bat zen . Baina, hala ere, 
pertsona oso kezkatuta zegoen diruaren jatorriagatik . (Latinoamerikako gizona GHL1)

Integratzeko zailtasunekin jarraituz, eta, zehazki, bertako biztanleekiko harremanarekin 
jarraituz, Euskadiko ohiko koadrilak (GHL4) ere aipatzen dira, bai eta aisialdia oso 
zehatzak diren eta kultur praktiketara mugatuta dauden espazio, jarduera eta pertsonen 
zirkuluen inguruan antolatzeko bertako joera ere, hala nola poteatzea edo txoko 
pribatuen barruko bazkariak eta afariak . Topaketarako eta sozializaziorako aukerak 
falta dira, irekiak eta ekonomikoki eskuragarriak, aldez aurretik lagun-talde itxi bateko 
kide izatea eskatzen ez dutenak, eta euskal praktika kultural tradizionalekin, hala nola 
alkohola edatearekin edo haragia jatearekin, nahitaez lotu beharrekoak .

Elementu edo oztopo koiunturalago gisa, COVID-19ren pandemiak ekarri dituen 
sozializazioari eta pertsonen arteko harremanari buruzko murriztapenak eta mugak 
aipatzen dira, espazio publikoko urruntze-dinamikak eta pertsonen arteko susmoak eta 
mesfidantzak gogortuz . Bestalde, udalerrian hainbat urte daramatzaten informatzaileen 
arabera, ez da egokia Galdakao, gaur egun, “lo egiteko herria” izatea —bertako biztanle 
askok beste udalerri batzuetan eta, batez ere, Bilbon egiten duten bizitza produktibo eta 
sozialaren mende dago—, eta, ondorioz, giro eta bizitza sozial propioa falta zaio, gaur 
egun bertan bizi diren pertsonen askotariko errealitateetara egokituta dagoena, familia 
eta ohitura sendoagoak dituzten dinamika, ohitura eta zirkuluetatik haratago .

Niretzat egia da Galdakao lota egiteko herria dela . Niri oso lasai egotea gustatzen zait, baina irtetea 
gustatzen bazaizu eta martxa gustatzen bazaizu, ez zaitez Galdakaora etorri . Horrela, argi eta 
garbi . Galdakao ez da bizitza emango dizun herria . (Errumaniako emakumea GMR 4)
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Panorama hori zirriborratu ondoren, gaur egun gizarte-elkarreraginerako eta 
bizikidetzarako gaur egun dauden aukera-leihoak zein izan daitezkeen ikertzean, 
askotariko erantzunak bildu ditugu .

Latinoamerikako gizonekin egindako talde-saioan, esaterako, inklusioaz hitz egin da, 
bai kirol-jardueretan parte hartuz, bai militantzia politikoaren bidez . Galdetzen 
diegun errumaniar jatorriko emakumeek balio handia ematen diete lan-testuinguruan 
ezartzen diren harreman informalei, bereziki ostalaritza-giroarekin zerikusia duenean . 
Udalerrian aurrez aurreko prestakuntza-prozesuak egitea ere giltzarri da jatorri 
eta bizi-zirkunstantzia desberdinetako pertsonekin ditugun banakako elkarrizketetan . 
Galdakaora beren familiekin iritsi zirenek, oraindik adingabeak izanik, eskolan eta 
institutuan eraikitako adiskidetasun-harremanak aipatzen dituzte, zalantzarik gabe . Eta 
Magrebeko bi emakumeek, beren kargura umeak dituztenek eta udalerrian nolabaiteko 
ibilbidea izan dutenek, elkarreragin atseginak eta hitzaldi atseginak aipatzen dituzte 
parkeetako bertako beste ama batzuekin, ikastetxeko atean edo auzokoekin, baina, 
hala ere, harreman intimoagoak edo adiskidetasunezkoak izaten dituzte askotan .

Bai, auzokide bat daukat . Haurrak eskolan daudenean, aitekin eta amarekin holantxe da, zer 
moduz? Baina besterik ez . Adiskiderik ez daukat . (Emakume magrebtarra EM6)

Magrebeko gazte batek partekatzen ditu hausnarketa eta esperientzia garratzenetako 
batzuk . Duela hiru bat urte iritsi zen Galdakaora, JENA gisa . Gaur egun, bertako 
pertsona baten etxean bizi da, eta beste mutil zaharrago batekin batera hartuta antzeko 
egoeran . Adierazi du gaur egun oraindik ere zaila dela berea ez den profila duten 
pertsonekin adiskidetasun-harremanak eta harreman-sareak ezartzea, jende askok 
bere presentziarekin soilik arbuioa eta beldurra senti ditzakeela uste baitu .

Mutil-talde bat dagoenean, eta zu beraiengana esaten joaten zarenean, zer moduz?, badirudi, 
zuregandik oso urrun egon nahi dutela .  (Gizon magrebtarra EM7)

Duela gutxi, eta etxean hartu duen pertsona beraren bitartez, bere bizilekuko neska eta 
mutil gazteen lonja batean sartu zen, baina, azaldu digunez, esperientzia ez zen guztiz 
egokia izan . Izan ere, batzuek ez zuten inoiz onartu espazio horretara joatea ordaindu 
gabe, besteak bezala, eta ia ez zioten hitza zuzentzen, eta modu disimulatuan kritikatzen 
zuten bertan zegoenean . Hilabete batzuk igaro ondoren, azkenean, gazte-taldeak lonjaz 
aldatu zen eta elkargune berrira biltzeko ez zioten gonbidatu . Beraz, neska eta mutil 
gehienekiko harremana apurka-apurka galtzen joan zen, nahiz eta itxurazko gatazkarik 
egon ez . Gaur egun, agurtu egiten dira, eta tratu atsegina eta adeitsua izaten jarraitzen 
du udalerriko edozeinekin gurutzatzen denean .

Tonu baikorrean, gazteak dio, zailtasunak zailtasun, pixkanaka pertsona jakin batzuk 
topatzen dituela, eta pertsona horiekin nolabaiteko kidetasuna izan dezakeela . 
Adierazten du sentitzen duela harremanak gero eta hobeak direla eta bereziki harro 
dagoela janzten eta jendearekin konpontzen modu egokian ikasi duela partekatzean, 
eta hori ezinbestekoa dela hasiera-hasieratik baztertua ez izateko .



54 Azterketa diagnostikoa . Atzerritar jatorriko pertsonen egoera Galdakaon

“Kaixo” esaten didate . Orain hobeto janzten naiz . Izan ere, jendea polit zaudenean zuregan fijatzen 
da . Jendeak ilea txukuntzen duzunean fijatu egiten da, arropa dotorearekin zoazenean . Baina 
jendeak ez du barrukoan erreparatzen . (Gizon magrebtarra EM7)

Bai banakako elkarrizketetan, bai talde-saioetan, integrazio-prozesuetan egon daitezkeen 
diferentziei (eta desberdintasunei) buruz hitz egiten dugu, migratutako pertsona 
bakoitzak bereziki bizi dituen inguruabarren arabera . Komunitate musulmaneko kide 
izatea, oro har, eta, bereziki, MENA eta JENAren profila betetzea bazterketaren aldeko 
faktore argi gisa planteatzen da ia beti . Kontsultatutako atzerritar jatorriko pertsonek 
adierazi dute ondo baino hobeto dakitela zer diskriminazio eta estigma dituzten, bai 
beraiengan, bai beste kolektibo migratzaile eta arrazionalizatu batzuengan .

Marokoarra zarenean, mundu guztiak “stop” egiten dizu, eta horrek min ematen dit . Berdinak gara, 
denok gara gizakiak, ezta? Ez diot inori kalterik egin, jendea nire beldur izan dadin . (Emakume 
magrebtarra EM6)

Brasildarra banaiz, puta edo prostituta naiz . Afrikakoa bazara ere etiketa bat duzu: gose-hilik  
zaude eta pateraz etorri zara . Eta Errumaniakoa bazara, lapurtzera etorri zara . (Emakume 
brasildarra EM3)

Hala ere, integrazio-maila handiagoa lortu duten pertsonek, batez ere, norberaren 
ahaleginaren eta jarreraren garrantzia azpimarratzen dute udalerrian modu 
eraginkorrean finkatzeko eta sendo egoteko garaian .

Herrialdeetako harremanetan ez babesteaz eta bertako pertsonekin loturak ezartzean 
aktiboki ez inplikatzeaz hitz egiten da; gaztelaniaren erabileran eta euskal praktika 
kulturalen ulermenean ahalik eta gehien aurrera eginez, fidatzekoa dela eta asmoa 
bizitza beste pertsona bat balitz bezala irabaztea dela frogatuz, baina, aldi berean, 
inolako gutxiagotasun-konplexurik gabe .

Uste dut oso garrantzitsua dela zu nolakoa zaren pertsona bezala, nola integratu nahi zaren joaten 
zaren lekuan eta nola onartzen duzun besteen kultura zure jatorria alde batera utzi gabe . Hori oso 
garrantzitsua da . Hona etorri nintzenean, sentsazioa izan nuen jendeak zure konfiantza irabazi arte 
eta ze pertsona mota zaren erakutsi arte zabaltzen dela . Eta zuk jendeari erakusten diozunean 
nolako pertsona zaren, zertarako etorri zaren eta lan egin nahi duzula, orduan, oro har, ez dut inoiz 
diskriminaziorik edo arrazakeriarik nabaritu . (Emakume errumaniarra GMR3)

Hona iristen zarenean, eta azal beltzeko pertsonez hitz egiten ari naizenean, adibidez, eta zu 
hemen larruazal zuriko eta arraza zuriko pertsonekin bizitzera iristen zarenean, beste hizkuntza bat 
hitz egiten dutela, larruazala zurea ez dena eta ilea eta ezaugarriak bestelakoak, eta zu hasiera-
hasieratik pertsona horiekin bizi behar duzunean, shock-egoeran zaude, zu ez zarelako beraiek 
bezalakoa eta desabantailan zaudelako . Pertsonak ez dira irekitzen . Hori niri gertatu zitzaidan, 
baina oso denbora gutxian, ni oso irekia naizelako eta niri asko gustatzen zaidalako jendearekin 
egotea . Ni beti ari naiz mota askotako ikastaroak egiten, eta inoiz ez naiz sentitu inor baino 
gutxiago, ikasketak edo karguak izan arren . Pertsonak pertsonak dira, arraza, hizkuntza edo duzun 
bizitza edozein dela ere . Nik beti ikusi izan dut nire burua beste edozein pertsonaren pare . Berdin 
dio hemen pateraz iritsitako pertsona bat eta gose hiltzen ari dena edo alkatea izan . Niri horrek ez 
dit bizitzan inongo eraginik izan . (Mujer de origen brasileño EM3)

Gauza bat esango dizut nire ikuspuntutik . Alde guztietan dago jende itxia . Baina jendeak ikusten 
badu zuk balio duzula eta errespetarazia eta besteak errespetatzen dituzula, prest egongo dira 
zurekin irekiak izateko . Ikastetxea edo ilaran azkena zarela uste duzun pertsona bat zarela ikusten 
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badute, agian batzuek zurekin ez egotea nahiago izango dute . Eta nola bizi behar dugu elkarrekin? 
Ba, integratuz eta lagunak eginez . (Saharaz azpiko gizona EM5)

Euskararen ezagutza, zentzu horretan, ez da ezinbestekotzat edo funtsean 
beharrezkotzat jotzen, baina interesgarria da zenbait testuingurutan puntuak batzeari 
begira . Gurekin hitz egiten ari diren atzerritar jatorriko pertsona batzuek argi eta garbi 
adierazten dute euskarak Euskal Herriarentzat duen garrantziaz jabetzen direla, eta 
horren inguruan inplikatuta daudela; era berean, miratuek hizkuntza ikasteko aukera 
bideragarriak (eta ekonomikoki eskuragarriak) egon behar direla ere adierazten dute .

Nire ustez, euskararen unibertso bat dago . Alizia herrialde miragarrian bezalako zerbait . Ate 
bat irekitzen duzu euskaraz hitz egiten duzunean . Ni ikasten hasi naiz, eta euskaraz hitz egiten 
ari zen talde bat zegoenean, mesedez hitz egiteari ez uzteko eskatzen nien . Izan ere, niretzat 
garrantzitsuena beraiek euskaraz hitz egiteari ez uztea da . Izan ere, Galdakaon ez ezik, Euskal 
Autonomia Erkidego osoan ere hizkuntza-mendekotasuneko kontu bat dago, eta horrek, arlo 
pertsonalean, barne liskarra eragiten dit, uste dudalako atzetik dakarten historia delako eta 
etorkinek ere ordaintzen dutela . (Gizon latinoamerikarra GHL1)

Oso zaila da . Baina asko gustatuko litzaidake ikastea harro egoteko… (…) Nik apuntatu nahi nuen, 
eta paper guztiak eskatu nituen euskaltegian . Baina 300 euro baino gehiago ordaindu behar nituen 
eta, hain zuzen ere, une horretan langabezian geratua nintzen, horregatik eman nuen izena Helduen 
Hezkuntzan ikasteko . Eta esan nien ni langabezian nengoela eta uste nuela gehiago sustatu behar 
zutela, baita etorkinekin ere, hizkuntza ikasteko aukera izatea ordaindu behar izan gabe . Izan ere, 
azkenean guztion interesa da . Baina, gainera, langabezian nengoenez, ia 400 euro falta nituen 
ordaintzeko . Egia da erdia ordaintzen dizutela ikastaroa amaitzean, baina nire lehentasuna lana da, 
euskara ikastea gustatuko litzaidakeen arren, lehen-lehenik jan behar dut . Eta, azkenean, diruak 
atzera bota ninduen . Eta ez nago ados horrekin, ordaindu behar izatearekin . Batez ere, hain behar 
handia duen hizkuntza bat ikasteagatik, hitz egiteko eta gehiago sustatzeko . Hizkuntza hori urte 
askotan debekatuta egon delako . Izan ere, hemengo jende askok ez daki hizkuntza hitz egiten . Alde 
horretatik, uste dut garrantzi handiagoa eman beharko litzaiokeela, eta askoz erraztasun gehiago 
jarri beharko liratekeela ikasteko, nongo zaren alde batera utzita . (Emakume errumaniarra GMR4)

Azkenik, integrazio-maila handiagoa lortu duten pertsonek eta egoera ez hain egokietan 
dauden beste pertsona batzuek udalerrian modu aktiboagoan inplikatzeko eta 
ekarpenak egiteko interesa eta motibazioa adierazten dute, kulturalki desberdinak 
diren ezagutzak eta jakintzak partekatuz, eta premia izan dezaketen beste pertsona 
migratu edo bertako batzuei laguntza emanez

Udalak gauza asko egiten ditu, nik uste dut asko egiten duela . Baina beste gauzaren bat ez legoke 
gaizki . Adibidez, kanpotik datozenak gehiago integratzeko gauzak sortzea . Adibidez, noizean behin 
geraldi batzuk izatea, gehiago integratzeko eta hemengoekin elkartzeko jarduerak antolatzeko . 
Hemengo jendearekin lotura izateko, badakizu . Hori ez litzateke gaizki egongo . Noizean behin, 
adibidez, jaialdi bat antolatzea . Galdakaoko Udalak badaki ni hemen nagoela . Eta zerbait antolatu 
behar badute, badakite hemen nagoela . Bada, deitu diezadatela jendea bil dezakedan ikusteko . 
Nik gustura egiten dut . Atsegin handiz parte hartzen dut Udalak denok elkartzeko antolatzen dituen 
jardueretan . Egin dezala . (Saharaz azpiko gizona EM5)

Eta zuk zure kulturako zerbait ona eman badiezaiokezu zauden leku berriari . . . Hemengo lagun asko 
ditut eta Pazko egun batean gonbidatu nituen . Mahai erraldoi bat egin nuen etxean, era guztietako 
produktu eta janariekin . Denak poz-pozik . Orain esaten didate ea etxera noiz etortzen diren gauza 
horiek jatera, eta halakoak . Polita iruditzen zait, baldin eta zerbait ona eman badezaket . (Emakume 
errumaniarra GMR4) 
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Beren herrialdeetatik kanpo urteak daramatzatenek eta Caritas-en lan egitea lortzen dutenek, edo, 
adibidez, kiroldegietan lan egitea eskolak emanez, meditazioa edo kultura bera… edo hemengo 
janariak prestatzen irakastea lortzen dutenek (…) Hemen bizi diren pertsonekin zaudenean, bide 
horretatik, lehenengo sarrera horretatik eta harrera horretatik eramango zaituzte . Esan diezazukete 
bera eta zu berdin zegoela hona iritsi zenean, baina egokitu egin naiz, hizkuntza ikasi dut… Pixka 
bat azaltzea lehenengo ibilbide hori, lehen sarrera hori . (Emakume brasildarra EM3)

Eta niri ere gustatzen zait jendeari laguntzea arazoren batean . Jendearen arazoak entzutea 
gustatzen zait nireak ahazteko . Egunero gauzak egitea eta gauza asko ikastea gustatzen zait . 
Gauza berriak . (…) Bai, Brasilgo, Kolonbiako, Ekuadorreko edo Marokoko emakume-talderen bat . 
Berdin dit . Espainiarren talde bat ere badago . Niri berdin dit, izugarri gustatzen zait . (Emakume 
magrebtarra EM6)

Udal-zerbitzuak eta -baliabideak

Azpiatal honen helburua da informazioa ematea gaur egun Galdakaon funtzionatzen 
duten udal-zerbitzu eta -baliabide nagusiei buruz, atzerritar jatorriko pertsonen 
errealitateei dagokienez . (1 . irudia) . 

1. irudia. Udal-zerbitzuak eta -baliabideak, atzerritar jatorriko pertsonei dagokienez
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Galdakaok bi baliabide espezifiko ditu atzerritar jatorriko pertsonentzat: alde batetik, 
Viveroko Adingabe Atzerritar Lagundugabeentzako Egoitza Zentroa (aurrerantzean, 
Viveroko Adingabeentzako Zentroa) eta, bestetik, CEARen pisu batzuk asilo-
eskatzaileentzat .

Era berean, Galdakaoko Boluntarioen Gizarte Elkartea (GBGE) eta udalerriko 
Caritasen zentroa bazterkeria-egoeran edo bazterketa-arriskuan dauden migratuei 
laguntzeko ohiko laguntza-iturriak dira, eta Gizarte Ekintzako Arloak (Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuak) egiten dituen esku-hartzeen osagarri izan daitezke .

Gizarte Ekintzako Arloak ez dauka migratuentzako baliabide espezifikorik, baina 
beraiek hainbat zerbitzu erabiltzen dituzte . Esate baterako, emakumeentzako laguntza 
psikologikoko zerbitzua aipatu behar da . Zerbitzu hori udalerrian erroldatutako 
edozein emakumeri arreta emateko da, eta duela urte batzuetatik hona hainbat 
jatorritako eta askotariko bizi-zirkunstantzietako emakume migratuak erlazionatzen 
dira zerbitzu horrekin . Emakume horietako asko indarkeria matxistaren biktima dira, eta 
zaurgarritasun ekonomiko eta sozial handiko egoeretan daude .

Batez ere haurrei eta nerabeei begira, baina baita familiei begira ere, gizarteratze 
soziokulturalaren eta komunitarioaren ikuspegitik, Argizai scout taldearen lana eta 
Bidelaguna –Eusko Jaurlaritza– eta Ametsa –Caritas– Proiektuak nabarmentzen 
dira, biak eskolaz kanpoko laguntzara bideratuak .

Galdakaoko herri-mugimendua, bestalde, migratutako zenbait kolektibori zuzenean 
eragiten dieten bi arazotan inplikatu da berriki . Galdakaoko elkarri laguntzeko 
sarearen esparruan, konfinamendua amaitu ondoren, etxebizitzaren sindikatua eta 
Etxeko Langileen Autodefentsarako Kolektiboa (ELEAK) jarri dira martxan .

Gure informatzaileetako batek adierazten duen bezala, Elkarren Laguntzarako Sareak 
elikagaien autokudeaketa lantzen hasi zen, batez ere Galdakaoko eta inguruko 
bertako gazteen errealitateari lotuta . Hala ere, etxebizitza-sindikatua eta ELEAK taldea 
sortzearen ondorioz, askotariko profilak dituzten atzerritar jatorriko pertsonak batu eta 
sare horretan parte hartu dute . Hala ere, denek arazo motaren bat pairatzen ari dira, 
dela etxebizitzari dagokiona, sindikatuaren kasuan, dela etxeko langile eta zaintzaile 
gisa duten lan-egoerari dagokiona, ELEAK taldearen kasuan .

Kontsulta-prozesuari esker, badakigu, gainera, noizbait talde informal txiki batzuk 
antolatu direla migratuei administrazio-izapideak egiten laguntzeko (adibidez, 
erroldatzea, bizileku- eta lan-baimena eskatzea …), eta, gaur egun, oraindik 
zehaztu gabe dauden ekimenak (hala nola udal talde bat (bir)antolatzea Ongi Etorri 
Errefuxiatuak mugimenduarekin lotuta, edo gaur egun emakumeen etxe bat sortzera 
bideratutako prozesu bat antolatzea, gaur egun ELEAKeko kide diren emakume 
etorkinen inplikazioarekin) .

Hala, zerbitzu publikoekin profesionalki lotutako pertsonak, hirugarren sektore sozialeko 
langileak eta militantzia-espazioetan parte hartzen dutenak bat datoz muga gisa, 



58 Azterketa diagnostikoa . Atzerritar jatorriko pertsonen egoera Galdakaon

baliabide edo zerbitzu orokorren gabezia ez ezik, inplikatutako zerbitzu eta eragile 
sozialen arteko koordinaziorik eza ere azpimarratzean . Izan ere, horrek zaildu egiten 
du modu batean edo bestean existitzen dena ahalik eta gehien aprobetxatzea eta 
eraginkortasunez kudeatzea (askotan ez da ezagutzen), bai eta modu bateratu eta 
osoagoan heldu beharreko erronka eta arazo zehatzak identifikatzea ere .

Nik uste dut Galdakaon elkarteak lan egiten ari direla . GBGE, Cáritas eta beste elkarte batzuk, 
beharbada, ez dira espezifikoak immigrazioari eta bazterkeriari dagokienez, baina erraztu egiten 
dute . Ondo legoke erakunde koordinatzaile bat egotea, agian Udalak izan behar duena edo ez . Agian 
elkarrekin koordinatu behar dira (…) Eta, jakina, uste dut Udala eta gainerako elkarteak, hirugarren 
sektorekoak izan ala ez, mahai batean eseri behar direla . (…) Gure elkarteak beti esaten du agian 
ehun aulki behar ditugula, baina agian GBGEk ehun aulki baditu . Zertarako alokatuko ditugu geuk 
ehun aulki, eta 500 euro ordaindu, dagoeneko badituen elkarte bat izanez gero? Baina horretarako 
ahalegin handia egin behar da . (Hirugarren sektore sozialarekin lotutako profesionala EA3)

Nire ustez, komunikazio falta larria dago udal-zerbitzu guztien artean . Nire sentsazioa da gauzak 
bidean galtzen direla . Faltan sumatzen dut, eta beraiekin kontrastatzen dut [udalerrian bizi diren 
emakume migratuak], zerbitzu bati buruz galdetu behar dutenean ere ezezko bat izaten baitute 
lehen erantzun gisa . (Militantea EA1)

Niri eremu komunitarioan erreferente bat izatea gustatuko litzaidake, emakumeak bideratu ahal 
izateko, hirugarren adineko edo aisialdiko emakume-taldeak ditugun bezala, nik falta dut [emakume 
etorkinen elkarte edo taldeei dagokiena] . Hori edukitzea oso beharrezkoa da . (Gizarte Zerbitzuei 
lotutako profesionala EA4)

Gizarte Zerbitzuek betetzen duten eginkizunari dagokionez, zehazki, bertako militanteek 
nahiz migratzaile erabiltzaileek kritikatzen dute administrazio-izapideak egiteari askotan 
aurre egitea zer zurruna eta bereziki korapilatsua eta konplexua den . Eta hori, beraien 
hitzetan, hobeto edo okerrago gerta daiteke erreferentziazko profesionalarekin ezartzen 
den giza harremanaren eta -tratuaren arabera . Izan ere, Gizarte Zerbitzuei buruz 
eta zerbitzu jakin batzuei buruz jasotzen ditugun balorazioak erabat aldatzen dira 
erreferentziazko profesionalak jasotako tratuari eta zerbitzuari buruz berariaz egiten 
duen balorazioaren arabera . Pertsona batzuk oso eskertuta eta pozik agertu dira 
emandako babesarekin, baina beste batzuek adierazi dute oso esperientzia negatiboak 
eta frustragarriak bizi izan dituztela/bizitzen ari direla, eta, kasu batzuetan, toki-
administrazioarekiko mesfidantza eragin dutela .

Udaletxera joan nintzen pasaportearekin eta, egia esan, oso ondo . Zentzu horretan, Galdakaoko 
Udalak gauzak errazten ditu, arin batean egiten dizutelako eta berehala etxera etortzen delako 
bertan bizi bazara begiratzera, errolda eman diezazuten . (Emakume brasildarra EM3)

Nik erroldatzeko ere arazoren bat izan nuen, ez zuten horrelakorik egin nahi AIZ eduki ezean . Eta 
AIZ egiteko, erroldatuta egon behar nuen . Nire ustez, pixka bat alderantziz da (…) Adiskideen bidez 
eta ez dakit zeren bidez pasaportearekin erroldatu ahal izan nintzen, AIZarekin egin beharrean . 
Galdakaoko polizia bati deitu behar izan genion, gai honetan zer egin zitekeen esan ziezagun . Eta 
esan zigun pasaportearekin erroldatu behar nuela, AIZarekin egin beharrean . Eta pasaportearekin 
erroldatu naiteke . Baina beraiek ez zidaten esan pasaportearekin egin zitekeenik . Ezin zela esan 
zidaten eta kito . (…) Pasaportearekin soilik erroldatu ezin zinela esan ez zigutenetik aurrera, zer 
itxaron dezakezu lagundu nahi ez dizun jende batengandik? Beraiek badakite, baina ezkutuan 
bezala daukate eta ez dute esan nahi . (Gizon ukraniarra EM4)
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[Gizarte-zerbitzuak] Oso ondo . Lagundu zidaten bai eta adore handia eman ere . Beraiei esker, 
bakarrik moldatzen irakatsi zidaten . Hitzorduren bat hartzera, seme-alabak eskolara eramateko 
edo autobusa hartzeko . Nik ez nekienez ezer (…) eta [erreferentziazko profesionalaren izena] 
laguntza handia eman zidatelako; oso pertsona ona da eta asko maite dut . Eta arazoak ditudanean 
nire historia kontatzen diot . (Emakume magrebtarra EM6)

Udaleko gizarte-langileekin ere gertatu zaigu zenbait gertakari eta beraiek esan [udalerrian bizi 
diren emakume migratzaileak] gauza batzuk…, joder! Horrela tratatzen zaituzte laguntza bila 
zabiltzala uste duztelako . Betiko estereotipoa (…) eta joan garen bakoitzean [emakume migratu 
bati lagun egitera] gizarte-langileen aldetik hoztasun bat aurkitu dugu… Bertaratzen zarenean, bere 
ondoan eseri eta emakume bati buruz hitz egiten ari zarela ematen du, aurrean ordenagailu bat 
daukazula (…) Gogoratzen naiz, gainera, egunetako batean udaleko abokatuak izugarrizko oihuak  
bota zizkiola telefonoz emakukme migratu erabiltzaile bati, hitzorduaren papera galdu zuelako . Ni 
entzuten ari nintzen… Tratu txarrak jasaten ari zen emakumea zen, eta izugarrizko presiopean bizi 
zena; gainera .Alaba bat dauka, eta bera da hori guztia agerian jarri duena . (Militantea EA1)

Gizarte Zerbitzuei lotutako ikuspegi profesionaletik, bestalde, gure informatzaileetako 
batek hizkuntza- eta kultura-oztopoei aurre egiteak dakartzan zailtasunak aipatzen ditu, 
eta arreta indartzea egokia dela adierazten du, adibidez, kulturarteko bitartekotzako 
profesionalen laguntza erabiliz . Informatzaile berak gaineratu duenez, pandemia-
egoeragatik hartutako neurriek (manparak eta babes-pantailak, besteak beste) are 
gehiago mugatu dute interakzio-gaitasuna eta tratu pertsonalean konfiantza eta 
hurbiltasuna sortzeko giroa eraikitzeko gaitasuna .

Pertsonalki, kultur bitartekariak falta dira . Izan ere, hizkuntzari dagokionez, ez da oso gustukoa 
telefono batekin atzera eta aurrera itziltzea . Eta gainera horrekin itzela da [babes-pantailari buruz]… 
Ez dakizu kartzela batean zauden edo zer . Hurbiltzeko eta loturak sortzeko, horrek ez du askorik  
laguntzen . (Gizarte Zerbitzuei lotutako profesionala EA4)

Zentzu batean edo bestean –onerako edo txarrerako–, zalantzarik gabe, Gizarte 
Zerbitzuek zeregin garrantzitsua betetzen dute atzerritar jatorriko pertsona askoren 
finkatze-prozesuetan . Hala ere, komeni da oinarrizko beste zerbitzu batzuekin ere 
ezartzen den harremana ez saihestea, hala nola Osasunarekin eta Hezkuntzarekin .

Hitz egiten ari garen udaleko osasun-laguntzako erreferentziazko pertsonak adierazi 
digu, gaur egun ere, atzerritar jatorriko herritarrak, oro har, bere ustez normala edo 
desiragarria baino neurri txikiagoan joaten direla osasun-zentrora, eta, aldi berean, 
migratu batzuk “behar luketena” baino gehiago joaten direla, baliabide hori aitzakiatzat 
hartuta arreta psikologiko emozionala jasotzeko eta zerbitzu espezifikoak izateko . 
Zehazki, etxeko langileen eta barne-erregimeneko zaintzaileen errealitatea aipatzen da, 
bizi-prozesu eta -esperientzia oso gogorrak dituztenak eta, besteak beste, atseden- eta 
aisialdirako astirik apenas dutenak .

Izan ere, ikusiko dituzun kasuak sufrimendu psikologikokoak dira beti . Modu batera edo bestera 
etengabe adierazpen organikoak adierazten dituztenak, baloratzen duzu pertsona horiek 
osasunerako edo bizitzarako arriskurik ez dutela . Aitzitik, antsietate-arazoak ikusten dituzu, eta 
lasaitasun handiagoz lan egin beharko luketela . Baina hor konturatzen zara itxi egiten direla 
eta ez dutela esku hartzerik nahi . (…) “Buruko mina, buruko mina daukat”, dena kontatzen ari 
zitzaizun baina konturatzen zinen ez zela buruko mina, arimakoa baino . (Osasun-arloko profesional 
erretiratua PA5)
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Bestalde, kontsultatutako atzerritar jatorriko pertsonek, oro har, oso positibotzat 
jotzen dute Euskadiko eta, zehazki, Galdakaoko osasun-arreta . Hala ere, horietako 
batzuek eragozpen garrantzitsu gisa zehazten dute oraindik ere segurtasunik eza eta 
ezjakintasuna dagoela beren eskubideen inguruan, oraindik ere administrazio- eta 
lege-egoera erregularizatzea lortu ez denean, osasun-zentroko administrarien artean 
ere . Kasurik okerrenean, egoera horren ondorioz, balizko administrazio-arazo baten 
zalantza eta beldurraren aurrean, migratutako pertsonak ez du osasun-arreta publikorik 
eskatzen, eta, kontsulta mediko pribatu bat ordaintzeko baliabide ekonomikorik ezean, 
laguntzarik gabe geratzen da .

Hezkuntzari dagokionez, jasotzen ditugun iruzkin eta gogoeta gehienek berriz ere 
nabarmentzen dituzte erdigunearen eta udal-periferiaren arteko aldeak, eta kasu 
honetan espezifikoki aipatzen dute atzerritar jatorriko ikasleak eremu periferikoetako 
ikastetxe publikoetan biltzen direla . Banaketa argi eta garbi desberdina izateaz gain, 
hizkuntza- eta kultura-oztopoak lantzeko baliabide espezializatu nahikorik ez dagoela 
aipatzen da, eta horrek esan nahi du ikastetxe publikoetako irakasleek, oztopo horiei 
heldu nahi izanez gero, borondatetik egin behar dutela (denbora eta aparteko ahalegina 
eskainiz), aldi berean, horretarako prestakuntza espezifikorik izan gabe .

Irakasleak egon gara gure ordutegitik kanpo lanean pertsona batzuk etorri direlako jakin gabe Lurra 
biribila dela, Senegaletik adibidez . Hemen ez da izan bakarrik arazoa hizkuntza . Hizkuntza, euskara, 
arazo itzela da beraientzat, baina hori baino harago joan behar gara . (…) Eusko Jaurlaritzak jartzen 
du baliabide bat, irakasle konkretu bat hiru ikasle baldin badituzu kanpotik etorritakoak eta urte 
bat baino gutxiago badaramate hemen, erkidegoan, matrikulatuta . Irakaslea deitzen da “Hizkuntza 
indartzeko irakaslea”, gaztelaniaz: “Profesor de refuerzo lingüístico”, baina bakarrik hiru ikasle eta 
bakarrik sei ordu emanik lanean . Beraz, pentsa zer egiten duzun sei ordutan hiru ikasleentzat 
maila ezberdinetan daudela, gauza ezberdinak ematen . Irakasle horrek sei ordutan ezin du gauza 
handirik egin . (Profesional de la educación jubilada EA6)

Neska nerabe baten esperientziaren bitartez errealitate hori berriki bizi izan duen 
familia migratu batekin hitz egin dugu . Berak baieztatzen duenez, bi hizkuntza ofizialak 
ezagutzen ez dituzten ikasle iritsi berrientzako laguntza-baliabiderik ez dago .

Dena euskaraz . Liburuak eta dena . Eta nire alabak ez du ulertzen . Uste dut sistema ez dagoela 
ondo, ikasteko urte bat edo bi ikasi behar dituelako . Baina bera ikasgelan eserita dago, baina ez 
du ulertzen . 14 urterekin oso zaila da . 10 urterekin ingelesez hitz egiten zuen Ugandan eta Kenian, 
baina euskara oso zaila da . (Gizon turkiarra EM2)

Hala ere, jasotzen ditugun etorkinen gainerako hezkuntza-esperientzia guztiak elementu 
positiboak nabarmentzen dituzten esperientziak dira funtsean, gaur egungo oztopoen 
eta mugen gainetik . Gurasoei eta ikasle ohiei dagokienez, hainbat gai aipatuko ditugu, 
hala nola irakasle jakin batzuen inplikazioa, jazarpen arrazista edo xenófobo puntualen 
aurrean ondo funtzionatzen dela, edo askotan eskola eta institutua izatea atzerritar 
jatorriko adingabe eta nerabeentzako integrazio-espaziorik eraginkorrena .

[Ikastetxe publikoan] Hizkuntza erabiltzen eta jendearekin harremanetan jartzen lagundu zidaten, eta 
abar . Eta, egia esan, oso azkar ikasi nuen . Urtebeteko epean banekien gaztelania, asko laguntzen 
zidaten eta hizkuntza asko irakasten zidaten (…) . Hasieran, hizkuntza ez nekienez, [ikasle] batzuek 
ez zidaten ondo tratatzen eta gutxietsi egiten ninduten, baina gero nire aitak irakaslearekin hitz 
egin zuen, bilera bat izan zuten eta hortik aurrera dena ondo egin zuten (…) Lagunak, batez ere, 
ikaslgelako dira ikaskideak . (Saharaz azpiko emakumea EM6)
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Adibidez, aurreko egunean hirurogei laguneko bazkaria egin genuen hemen . Zazpi edo zortzi 
immigratzaileak ziren, baina gainerakoak hemengoak ziren, herrikoak . Izan ere, azkenean hainbeste 
denbora daramagu elkarrekin [ikastetxean eta institutuan], txikitatik, eta ez dago arazorik . 
Beharbada, ezagutzen ez duten beste etorkin bat etorriko balitz, eta harekin harremana izaten 
hasita orain, desberdin ikusiko lukete . Baina guk bizitza osoa daramagunez, ni hemengoa banintz 
bezala da . (Gizon latinoamerikarra GHL3)

Atzerritar jatorriko pertsona batzuek jakinarazi digute prestakuntza-prozesuak egin 
dituztela Galdakaoko Helduen Hezkuntzako Zentroan (HHE), eta, oro har, pozik 
daudela jasotako zerbitzuarekin eta tratuarekin . Era berean, HHE aipatu eta balioan 
jartzen dute, prestakuntza-espazio gisa ez ezik, beste migratu eta bertako batzuekin 
elkartzeko eta sare informalak ezartzeko aukera gisa ere .

HHE kanpoko jendearentzat abialeku aparta da, super polita . Izan ere, hor jakinarazten dizute 
ikas dezakezula eta jendea ezagutu dezakezula . Den-denok goazbertara, herrikoak direnak eta 
herrikoak ez direnak . Beti dago jende asko: Herriko jendea eta herrikoa ez dena, adineko jendea 
eta gazte jendea . Denak elkartzen ginen bertan . Denak . Zu Helduen Hezkuntzako eskolan sartzen 
zinen, eta bat eta best bat ezagutzen zenuen . Eta, gero, herrian ikusten zenituenean beraiekin hitz 
egiten zenuen . Oso integrazio txukuna da . (Saharaz azpiko gizona EM5)

Funtsezko arazo bat: etxebizitza lortzeko zailtasuna

Egiten ari garen hurbilketa kualitatiboak ezagutzera ematen digu arazo zehatz batek 
bereziki eta modu larrian eragiten diela atzerritar jatorriko egoiliarren kolektibo batzuei: 
etxebizitza lortzeko zailtasuna .

Galdakaoko etxebizitzaren prezio altuaren erreferentzia da taldeko saioetan eta banakako 
elkarrizketetan sortzen den elementu komun bat, dela migratutako pertsonekin, 
dela bertako pertsonekin . Aipamen gehienak ez dira erosketaren bidez etxebizitza 
eskuratzeari buruzkoak, baizik eta alokairuari buruzkoak . Gure informatzaileetako baten 
hitzetan, ordainezineko prezioa dute . (Militante EA1) .  

Horrela, egoera ekonomiko pribilegiatua ez duen edozein pertsonari kalte egin 
diezaiokeen problematika bat ageri zaigu, baina egoera hori larriagotu egiten da 
atzerritar jatorriko pertsonen kasuan, aurreiritzi eta joera arrazista eta xenofoboak 
sartzen direlako jokoan, eta horiek migratutako eta/edo arrazializatutako pertsonak 
diskriminatzen dituztelako alokairuko logela edo etxebizitza bat eskuratzean . Gurekin 
hitz egiten duten atzerritar jatorriko pertsona batzuek beren esperientziak edo hurbileko 
pertsonei buruzkoak partekatzen dituzte . Identifikatzen dute atzerritar-izaera edo arraza 
desberdinekoz izatea dela jabeek edo higiezinen agentziek diskriminatzeko darabilten 
arrazoia . Era berean, militante gisa, lagun migratuek helarazitako zenbait esperientzia 
ere aipatzen ditu .

Ez da diru-sarrera kontua . Zu zoaz, eta jabeek esaten dizute ez dizutela ematen . Ez dizute galdetzen 
lanean ari zaren, ezta horrelako ezer ere (…) Ez diote kanpoko jendeari alokatu nahi . (Saharaz 
azpiko emakumea EM8)
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Pisuen jabeek etorkinei alokatu nahi ez zietela ikusi nuen . Azkenean, behin eta berriz saiatuta, 
aurkitzen duzu, baina oso zaila da .  (Hombre de origen latinoamericano GHL2)

Ia ezinezkoa da, etorkinek etxebizitza bat alokatzeko erraztasunik ez dago (…) nire ahizparen 
kasuan, bera ere hemengo mutil batekin dagoenez, errazagoa izan zaio, baina, hala ere, oso zaila 
da (…) etorkinei etxebizitzak alokatu nahi ez izatea .

Ia ezinezkoa da, etorkinek etxebizitza bat alokatzeko erraztasunik ez dute (…) . Nire ahizparen 
kasuan, bera hemengo mutil batekin dagoenez, errazagoa izan zaio, baina, hala ere, oso zaila da 
(…) . Jendeak  etorkinei ez die etxebizitzarik alokatu nahi . (Emakume brasildarra EM3)

Egia esan, pisu bat hartu aurretik, jendeak esaten zidan higiezinen agentziek ez dietela etxerik 
etorkinei, kanpokoak direnei ematen . Jabeek ez dutelako kanpoko jendea eduki nahi (…) . Etxea 
ikustera joan ginen, emakumea bertan zegoen [jabea] eta erakutsi zigun . Baina gizona etorri 
zenean, okertu zen kontua . Esaten zuen pertsona batekin bizi garela diogula eta gero hogeirekin 
edo hogeita bostekin bizi garela . (Saharaz azpiko gizona EM5)

Emakume etorkin askok telefonoz deitzen dutenean, ahotsa azentuarekin entzutean, eskegi egiten 
diete . Edo, higiezinen agentzia batera joaten badira, esaten diete hobe dela bera baino lagun bat 
joatea; bestela, ez dietelako alokatuko . Eta hori guztia, Galdakaon bertan . (Militantea EA1)

Esparru horren barruan, bazterketan edo bazterketa-arriskuan dauden atzerritar 
jatorriko pertsonek bizi duten desabantaila nabarmen handiagoa da . Izan ere, baliabide 
ekonomikorik eta joera arrazistak eta/edo xenofoboak izateaz gain, ohiko eskakizunak 
betetzea zaila –edo ezinezkoa– gerta daiteke, hala nola egoitza-baimena eta lan-
kontratua izatea eta adingabeak ez izatea .

Gela bat alokatzeko deitu nuen . Eta batzuetan esaten zidaten maskotekin izan zitekeela, baina ez 
haurrekin . Deitzen dudanean, agian gela partikular bat topatzen dut, baina seme-alabak ditudan 
galdetzen didatenean baietz esaten badut, ezetz esaten didate, sentitzen dutela, baina haurrekin 
ez . Eta horrek min handia ematen dit . Eta ezin dut etxe bat ordaindu, ez dudalako ez lanik ez 
soldata nahikorik etxea ordaintzeko (…) . Eta etxe bat alokatzeko deitzen ari naiz, baina nongoa 
naizela galdetzen didatenean eta marokoarra naizela esaten dudanean, “Stop” bat dago . Ez dakit 
zergatik . Gezurrik esan behar al da?  (Emakume magrebtarra EM6)

Era berean, nabarmentzekoa da zaila dela erroldatzea, baldintza horiek bete ala ez, 
eta hori bereziki garrantzitsua da Euskadin bizitzen emandako denbora frogatu behar 
duten etorkinen kasuan (gizarte-prestazioak eta -laguntzak jasotzeko, egoitza-baimena 
lortzeko…) .

Bidegurutze horren aurrean, bazterketan edo bazterketa-arriskuan dauden atzerritar 
jatorriko eta/edo arrazalizatutako pertsonak engainuen eta abusuen eraginpean daude, 
adibidez, erroldatzearekin eta lan-kontratuekin (errealak edo faltsuak) lotuta . Hala 
adierazten dute elkarrizketatu ditugun pertsona batzuek:

Nik ezagutzen dut kontratu bat saltzen dizun jendea, nahi baduzu . Diruaren truke saltzen dizu . 
Kontratu bat eskatzen badidate, nola eduki dezaket nik, erosteko dirurik ez badut? Oso zaila da 
(…) . Hizkuntza ondo ez badakizu eta kontratua erosteko dirurik ez baduzu . Bada jenderik salduko 
dizutena, horretaz aprobetxatzen dena . Pertsona horrek badaki hiru urte daramatzazula eta 
kontratu bat behar duzula . Eta kontratu hori 4 000 edo 5 000 eurokoa izan daiteke . Eta saltzen 
dizu .  (Gizon magrebtarra EM7)
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Gure sindikatuko hiru edo lau pertsonak [etxebizitza-sindikatua] ez zuten inondik inora lortzen 
errolda, eta, jada etsita, errolda batengatik ordaintzeko asmotan zeuden . Gela bat ordaindu 
beharrean, errolda bakarrik ordaindutzea . (Militantea EA6)

Ildo beretik, duela hilabete bat Galdakaora iritsi zen emakume magrebtar batekin hitz 
egin genuen, bere seme adingabearekin zetorrena, eta esan zigun gaur egun semea 
eta bera senide baten etxean (hiru logelakoa) bizi direla beste zortzi pertsonarekin . 
Senide horrek azaldu du inoiz ez diela erroldatuko, eta beste bizileku bat bilatu behar 
dutela lehenbailehen . Emakume magrebtar horrek azaldu duenez, alternatibak bilatzeko 
prozesuan, bere seme adingabea Viveroko adingabekoentzako zentroan sartzeko 
aukera eman dion norbaitekin harremanetan jarri da, gaur egun ordaindu ezin duen 
diru-kopuru baten truke . Zehaztu digunez, dirurik ezak dena geldiaraztea eragin du, 
baina, inguruabar horregatik ez balitz, ziurgabetasuna dela eta, positiboki baloratuko 
luke semea zentro horretan behin betiko sartzeko aukera .

Esaten zuen lagunduko zigula, hori eta bestea egingo zuela . Baina gero esan zuen dirua nahi zuela 
eta guk ez dugu dirurik . (Emakume magrebtarra EM10) 

Marokoko neska bat aurkitu zuen, kanpoan ezagututa . Eta laguntza eskatu zioten haur hori zentrora 
eramateko . Baina neskak 500 euro eskatu zizkien eraman ahal izateko . Gu  atzerritarrak ginenez 
eta paperik ez genuenez, esaten zieten poliziak Marokora eramango gintuela . (…) (…) Bai, nik 
adingabeen zentroan sartu nahi nuen . Nik lanik ez dudanez, ez paperik, ez ezer, eta egunen batean 
kalera botako nauen izebaren etxean bizi naizenez… Haurrak ikasketak egin behar ditu . (Emakume 
magrebtarra, interprete gisa laguntzen duena EM10) 

Etxebizitzarekin lotutako beste egoera kezkagarri bat gure bertako informatzaile 
militanteetako batek helarazi digu . Emakume migratu baten kasua aipatu du: bere 
borondatearen aurka, senarrarekin bizitzen jarraitu behar zuen –haren aurka genero-
indarkeriagatiko salaketa bat jarri zuen, eta, azkenean, ezetsi egin zen–, ez zuelako bera 
har zezakeen sare sozialik, ezta bere kontura alokairuko gela bat lortzeko aukerarik ere .

Nik egin dudan laguntzaile lanetako bat . . . Emakumeetako batekin egon nintzen, eta demanda 
bat jartzera joan nintzen, senarrak emandako tratu txarrengatik . Eta izapide guztiekin hasi ginen 
ofiziozko abokatuarekin banantzea lortzeko . Epaiketara joan ginen eta gaitzetsi egin zuten tratu 
txar psikologikoak markarik uzten ez duelako… Tira, telebistan ikusten dituzu gauza horiek 
guztiak, baina zeu  laguntzen ari zarenean min izugarria sorrarazten dizu . (…) Senarrak egiten zion 
indarkerietako bat zen esaten ziola ez zuela pisu hori ordaintzeko dirurik eta ea zer egingo zuen 
bera joango balitz . Eta berak agoantatu eta agoantatu  egiten zion . Pentsatzen genuen, benetan 
ezin dugu ezer egin? (Militante EA1)

Militanteek zein profesional esku-hatzaileek aipatzen dute oso garrantzitsua dela 
udalerrian etxebizitzarekin zerikusia duten problematikei heltzea, eta arreta jartzea 
migratzaileen hainbat kolektiboren inguruko egoera espezifikoetan: bazterketan edo 
bazterketa-arriskuan dauden pertsonak, guraso bakarreko familiak, adinez nagusi 
bihurutu ondoren Viveroko adingabeentzako Zentroan plaza izateko eskubidea galdu 
duten gazteak… Lehen urrats garrantzitsu gisa, erroldatze soziala izapidetzeko 
indarrean dauden administrazio-mekanismoak baliatzea egokia dela azaleratzen da, 
gaur egun oraindik erroldatzeko sarbide normalizaturik ez duten egoiliarrei estaldura 
emateko . Enplegu-planak ere giltzarri dira hizpide ditugun hainbat bertakoren eta 
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migraturen diskurtsoetan; izan ere, lanpostu erregular bat lortzea, funtsezko elementu 
gisa identifikatzen da aurrera egiteko eta bazterketatik horretatik urruntzeko .

Laburpena

Laburpen gisa, esan daiteke testuinguru baten abiapuntua gizarte-gatazka nabarmenik 
eza dela, lasaitasuna eta segurtasuna eskaintzen dituen egoitza-esparru baten barruan . 
Egindako kontsulta-prozesuak bizikidetza-giro inklusiboa lortzeko beharra azpimarratzen 
du, desberdintasun ekonomikoei aurre egiteko, klasismoari eta xenofobiari aurre 
egiteko, gizartearen eta kulturaren aldetik askotarikoak diren populazio-sektoreen 
arteko elkarrekintza sustatzeko eta, ildo horretan, “lo egiteko herria” ren berezko 
dinamikak gainditzeko, udalerriko gizarte- eta komunitate-bizitza sustatuz . Horretarako, 
funtsezkoa da etorkin egoiliarren kolektiboen ekimena eta inplikazioa kontuan hartzea .

Azpimarratu behar da Galdakao zerbitzu publiko eta baliabide komunitarioz hornituta 
dagoela, atzerritar jatorriko pertsonei arreta eta laguntza eskaini ahal izateko, 
baina ez duela beraien artean sareko lan eraginkorra garatu ahal izateko erakunde 
koordinatzailerik . Bertako informatzaileek eta migratzaileek adierazten dute egokia dela 
kultura- eta jatorri-aniztasuna lantzea (laguntza-baliabideekin, eta sentsibilizazio- eta 
prestakuntza-prozesuak gauzatuz) tokiko herritarrei arreta emateko instantzia guztietan, 
tratu egokia eta ez-diskriminatzailea bermatzeko beti .

Azkenik, etxebizitza lortzeko zailtasunak arazo zehatz gisa bereizten dira, bertan bizi 
diren eta arreta espezifikoa merezi duten atzerritar jatorriko zenbait kolektibori modu 
larrian eragiten dietena .

Jarduteko proposamenak

Aurkeztu diren errealitate desberdinen ildotik, hitzen dugun pertsona migratuek 
eta bertakoek toki-administrazioari zuzendutako hainbat eskaera, iradokizun eta 
proposamen helarazi dizkigute . Jarraian, lau eremuren inguruan antolatutako jarduera-
proposamen gisa jaso ditugu: administrazioarekiko eta udal-zerbitzu publikoekiko 
harremana; etxebizitza eta laneratzea; euskara, eta jarduera soziokulturalak, kirola, 
aisialdia eta bizikidetza .

Proposamen guztien azken helburua Galdakaoko atzerritar jatorriko pertsonen bizi-
egoera hobetzea da . Hala ere, proposamen horietako batzuk hedagarriak dira, eta beste 
kolektibo batzuen egoerari laguntzeko modukoak, bai eta jendarte galdakoztarrarena, 
oro har, eta toki-administrazioko hainbat instantziaren lana ere .

Proposamen horiek jasotzeko ordena azalpenekoa da, baina ez da lehentasunaren 
arabera, horietako asko aldi berean gara daitezkeelako .
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ADMINISTRAZIOAREKIKO ETA UDAL-ZERBITZU PUBLIKOEKIKO HARREMANA

Migratuen errealitateari lotutako bertako pertsonak 
(profesionalki edo militantziaz)

Galdakaon bizi diren atzerritar jatorriko 
pertsonak

•	Atzerritar jatorriko pertsonei beren intereseko 
informazioa eskuratzeko aukera ematea: gizarte-
laguntzak, administrazio-izapide orokorrak…

•	Herritarrei prozesu burokratikoak egitea erraztuko 
dieten eta, ahal den neurrian, administrazio-aparatuaren 
zurruntasun tradizionala gainditzen lagunduko dieten 
kanalak sor daitezen sustatzea.

•	Administrazio publikoko profesionalentzako 
prestakuntza-ikastaroak bultzatzea (esku-hartze soziala, 
sanitarioa, judiziala eta administratiboa), kulturarteko 
eta generoko ikuspegia aplikatuta, pertsonen arteko 
interakzioan eta pertsona edo kolektibo erabiltzaileekiko 
esku-hartzean bertan kalte egiten duten joerak benetan 
ezabatzeko lan egiteko.

•	Beste udalerri batzuetan egindako esperientziak 
kontuan hartzea, kultura- eta jatorri-aniztasunarekin eta 
migratuei laguntzearekin lotutako planak, programak 
eta proiektuak egin aurretik.

•	Baztertuta dauden edo baztertuta geratzeko arriskuan 
dauden atzerritar jatorriko pertsonentzako laguntzan 
esku hartzen duten udal-eragileen eta zerbitzuen arteko 
komunikazioa eta koordinazioa hobetzea, Hirugarren 
Sektore Soziala eta Galdakaoko herri-mugimendua 
kontuan hartuta.

•	Administrazio publikoan teléfono bidezko interpretazio- 
eta itzulpen-zerbitzuen erabilera sustatzea (udala, 
gizarte-zerbitzuak, osasun-zentroa, udaltzaingoa…).

•	Kulturarteko bitartekotzako profesionalen parte-hartzea 
sustatzea, Gizarte Zerbitzuetan laguntzeko langile gisa.

•	Egoera irregularrean eta/edo baztertuta dauden 
atzerritar jatorriko pertsonei laguntza, aholkularitza eta 
orientazioa emateko zerbitzua indartzea, erroldatze 
soziala ahalbidetuko duten neurriak sustatuz.

•	Bizkaiko Foru Aldundiarekiko koordinazio-lana indartzea, 
adin-nagusitasuna bete ondoren Viveroko Adingabe 
Atzerritarrentzako egoitza-zentroan plaza izateko 
aukera galdu duten gazteen emantzipazio-prozesuak 
bultzatzeko.

•	Laguntza eta aholkularitza ematea 
administrazio-izapideak egiteko, oztopo 
linguistikoak eta kulturalak dituzten eta/edo 
ikasketarik ez duten pertsonen beharretara 
egokituta.

•	Udal-ekimenei eta -jarduerei buruzko 
informazioa etorkinentzat eskuragarri egon 
dadin bultzatzea, informazio hori funtsezko 
puntuen bidez erraztuz: Udala, gizarte-
zerbitzuak, Caritas, ikastetxeak, osasun-
zentroak …

•	Udalak pertsona migratuen kolektiboei 
kontsultak egiteko prozesuak bultzatzea, 
zuzenean eragiten dieten programak gauzatu 
aurretik beraien egoerari buruzko informazioa 
lortzeko.

•	Udalerrian finkatuta dauden eta identifikazioa 
erraztu eta hurbileko erreferentzia eta 
laguntza gisa balio dezaketen pertsona 
migratuei laguntzea iritsi berri diren atzerritar 
jatorriko pertsonak hartzeko zirkuituetan eta 
protokoloetan.

•	Egoera bereziki ahulean dauden 
testuinguruetan, eta esku-hartze 
psikosozialen esparruan, etorkinak kultura 
eta hizkuntza aldetik hurbilekoak diren eta 
laguntza- eta akonpainamendu-lanak egin 
ditzaketen pertsonekin harremanetan jartzen 
laguntzea.

•	Harrera sozialeko protokolo bat egiteko 
bultzatzea, udalerriari, tradizioei eta ohiturei 
buruzko informazioa eta aholkularitza 
praktikoa emateko, bai eta sozializatzeko 
eta aisialdirako ohiko baliabideei eta lekuei 
buruzkoa ere.
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ETXEBIZITZA ETA LANERATZEA

Migratuen errealitateari lotutako bertako pertsonak 
(profesionalki edo militantziaz)

Galdakaon bizi diren atzerritar jatorriko pertsonak

•	Udalaren etxebizitza sozialen parke bat sor dadin 
bultzatzea, alokairuko bizitoki-baliabide bat 
arrazoizko prezioan eskuratzea errazteko.

•	Etxebizitza alokairuan jartzea erabakitzen dutenei 
segurtasuna ematea (alokatutako etxebizitza 
konpontzea eta ordainketak egiten ez direnerako 
bermeak).

•	Udaleko enplegu-programa inklusiboak bultzatzea.
•	Sare sozial urria duten amei eta ardurapean 

dituzten haurrei enplegua lortzen laguntzea, 
haurtzaindegi-zerbitzu publikoak erraztuz, bai eta 
beste kontziliazio-politika posible batzuk garatuz 
ere.

•	Administrazio- eta lege-laguntza espezifikoa eta 
doakoa eskaintzea etxeko langileei eta zaintzaileei, 
administrazio-egoera erregularrean egon ala ez.

•	Baldintza malguen eta prezio eskuragarriak 
dituzten alokairuko pisu edo geletarako sarbidea 
sustatzea (gizarte-babeseko etxebizitzak).

•	Lehenengo lan erregularrean hasteko erraztasunak 
ematea, udal enplegu-programak sustatuz.

EUSKARA

Migratuen errealitateari lotutako bertako pertsonak 
(profesionalki edo militantziaz)

Galdakaon bizi diren atzerritar jatorriko pertsonak

•	Aisialdi euskalduneko jarduera erakargarriak 
sustatzea jatorri eta praktika kultural 
desberdinetako pertsonentzat, beste kultura eta 
hizkuntza hauen berezko jardueretan integratuz.

•	Euskararen erabilera praktikora gehiago 
bideratutako euskara-ikastaroak bultzatzea, 
hizkuntza-eskakizunak lortzera baino.

•	Doako edo arrazoizko prezioko euskara-ikastaroak 
bultzatzea.

•	Hezkuntza-zereginak (etxeko lanak) euskaraz 
egiteko eskolaz kanpoko laguntza-baliabideak 
eskuratzeko erraztea eta indartzea.



Hurbilketa kualitatiboa: Zer moduz bizi dira jatorri atzerritarreko pertsonak Galdakaon? 67

JARDUERA SOZIOKULTURALAK, KIROLA, AISIA ETA BIZIKIDETZA

Migratuen errealitateari lotutako bertako pertsonak 
(profesionalki edo militantziaz)

Galdakaon bizi diren atzerritar jatorriko pertsonak

•	Kultura-aniztasunaren eta jatorri-aniztasunaren 
alorrean eta arrazakeriaren eta xenofobiaren 
aurka erkidegoak sentsibilizatzeko eta prestatzeko 
jardunaldiak programatzea.

•	Galdakaoko ikastetxeetan kulturartekotasuna 
modu intersekzionalean lantzeko proiektuak 
garatzea, beste errealitate batzuekin batera, hala 
nola sexu- eta genero-aniztasuna.

•	Udalaren erdigunearen eta periferiaren arteko 
lotura eta zirkulazioa hobetzea (hiriarteko 
autobusa, adibidez), kolektibitateen arteko 
komunikazioa eta integrazioa bultzatuz.

•	Bertakoen eta atzerritar jatorriko pertsonen arteko 
gizarte-interakzioa erraztuko duten espazio 
publikoak sor daitezen bultzatzea, etorkinen 
ikusgaitasuna sustatuz erkidegoko udal-esparruan.

•	Galdakaoko biztanleentzako tailerrak edo 
ikastaroak programatzea, kulturen arteko 
aniztasuna lantzeko eta atzerritar jatorriko 
pertsonei eta/edo pertsona arrazionalizatuei 
buruzko estereotipo eta zurrumurru faltsuak 
desmuntatzeko.

•	Galdakaoko herritarrei zuzendutako tailerrak edo 
ikastaroak programatzea, euskal gastronomia 
nahiz beste kultura batzuetakoa lantzeko.

•	Galdakaoko gurasoei zuzendutako tailerrak edo 
ikastaroak programatzea, adingabeen hezkuntza 
familia-testuinguruan lantzeko, familia helduen 
errealitateak integratuz, pertsona heldu bat edo 
gehiago euskal kultura-jarraibideez bestelakoetan 
hezi direnean.

•	Emakumeentzako tailerrak edo ikastaroak 
proposatzea, berdintasuna eta indarkeria 
matxisten aurka borrokatzea lantzeko, emakume 
arrazalizatuen eta migratuen errealitateak landuz.

•	Jarduera fisikoa eta kirola egiteko aukerak 
ematea, banaka eta taldeka, doan edo arrazoizko 
prezioetan.

•	Eskolaz kanpoko jarduerak programatzea, 
askotarikoak eta ekonomikoki eskuragarriak.

•	Aisialdi publikoko aukerak sustatzea, ekonomikoki 
eskuragarriak eta adin guztietarako irisgarriak, 
udalerriko aniztasun soziokulturala kontuan 
hartzen dutenak eta konpartimentu estankoak 
gainditzen dituen interakzio irekia errazten 
dutenak.

•	Atzerritar jatorriko pertsonak udal-jarduera 
soziokulturalak eta aisialdikoak diseinatzen, 
antolatzen eta gauzatzen inplika daitezen 
bultzatzea, alde batetik, kultura-aniztasuneko 
elementuak ekar ditzaten, nahi izanez gero, eta, 
bestetik, Galdakaoko etorkinen kolektiboen parte-
hartzea susta dezaten.






