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Txosten hau Maite Fouassier eta Gorka Morenok, Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal
Behatokiko kideek, egin dute eta Getxoko Udaleko Gizarte Zerbi tzuetako eta Parte-
Har tze Komunitariorako Arloak eskatutako lankide tzari eran tzuten dio.

Txostenak Getxo udalerrian bizi diren a tzerritarren iri tzia jaso tzen du, beraien integra-
zio prozesuei buruzko hainbat gai jorratuz. Beraz, besteak beste, honako gaiak landu
ditugu: enplegua eta egoera ekonomikoa, ekonomia eta gizarte lagun tzak, gizarte ha-
rremanak, partaide tza politikoa eta soziala, integrazio prozesuan bizi izan dituzten dis-
kriminazio jarrerak, zer itxaropen duten etorkizunari begira, erabil tzen dituzten udal
baliabideak, eta Udalaren zeregina integrazioan eta bizikide tzean.

Zeha tz-meha tz esanda, ikerketaren eta haren emai tza garran tzitsuenak jaso tzen dituen
txosten honen helburu nagusia hauxe da: Getxo udalerrian biztanle a tzerritarrek inte-
grazio prozesuari buruz dituzten iri tziak, per tzepzioak eta balorazioak jakitea.

Horretarako, helburu nagusi horrekin bat etorriz, alderdi desberdinetan sakonduko da,
adibidez migrazio proiektuaren balorazio orokorra; bertako biztanleekin eta jatorri des-
berdineko a tzerritarrekin elkarrekin tza-mailari buruzko per tzepzioa; lanaren, hezkun -
tzaren edo osasunaren eremuetan integrazioaren per tzepzio subjektiboa eta objektiboa;
diskriminazioaren per tzepzioa; eta gaur egun etorkizunerako itxaropenak eta aukerak.

Metodologiari dagokionez, ikerketaren helburuak kontuan hartuta, lan kuantitatiboa
egitea erabaki da eta 18 urtetik gorakoekin egindako zundaketan oinarritu da. Baldin -
tzak ziren Getxo udalerrian erroldatuta egotea eta a tzerriko nazionalitatea izatea edo
a tzerrian jaioa izatea.

Getxoko Biztanle A tzerritarrei Galdeketa (aurreran tzean, GBAG) ausazko laginketan
oinarritu da eta esleipen propor tzionalean geruzatu da, adina, sexua, jatorria eta auzoa
–Andra Mari, Algorta eta Areeta– kontuan hartuta. Inkestak izaera pertsonala izan du
eta modu presen tzialean egin da.

Sarrera



Lagin guztiaren tamaina 361 pertsonara zabaldu da eta horrek berma tzen du lagin guz-
tia landuta gehieneko errorea +/–%  5 dela. Estatistikoki, berriz, konfian tza maila
% 95ekoa da, egoerarik okerrenean p = q = 0,5.

Testaren landa lana 2015eko maia tzean eta ekainean egin da. Zereginak CPS Estudios
de Mercado y Opinión enpresak egin ditu (20 urtetik gorako esperien tzia du halako la-
netan). Datuak Eginsoft Centro de Cálculo enpresak grabatu eta prozesatu ditu, BAR-
WIN estatistika programarekin datu-baseen tabulazio eta estatistika prozesuetan
adituak baitira.

Sarrera labur honekin amai tzeko, ondoren, oso eskematikoki azal tzen da txostenaren
egitura. Lehenik eta behin, datu orokorrak daude, nagusiki, soziodemografikoak, lana-
ren lagina osa tzen duten a tzerriko biztanleei buruzkoak.

Ondoren, lan eta ekonomia egoerarekin zerikusia duten alderdiei erreparatuko diegu
eta, modu berean, bestelako faktoreak aztertuko dira, gizartean eta ekonomian integra -
tzearekin eta integrazio materialarekin zerikusia dutenak, esaterako, osasunaren egoera.
Pentsa dezakezun bezala, atal honetan krisiaren eragin garran tzitsua da, eta galdeketa-
ren itemen bitartez Getxon bizi diren a tzerriko taldeen integrazio prozesuetan krisiak
izan dituen ondorioak neur tzen saiatu gara.

Hirugarren atalean, eta aurreko puntuari lotuta, talde horren ikuspegitik gizarte eta
ekonomia prestazio jakinen per tzepzio maila aztertu da.

Laugarren atala gizarte harremanetan oinarri tzen da. Ildo horri eutsiz, a tzerriko eta
bertako biztanleen arteko elkarreragina azpimarra tzen da, hain zuzen ere, taldeen ar-
teko harremanak. Horrez gain, a tzerritarren taldearen barruko harremanak nabarmen -
tzen dira, hau da, taldekoak.

Gizarte harremanak gara tzeko, gizartean eta politikan parte har tzeak zerikusi garran -
tzitsua izan dezake eta taldea bera integra tzea susta dezake. Horregatik, atal berezi ba-
tean gizartean eta politikan parte har tzearekin zerikusia duten alderdiak landu dira.
Bereziki azpimarratu da botorako eskubidea. Azkeneko urteetan gehitu da taldearen
barruan, azkeneko legeriaren berrikun tzei eta, batez ere, naturalizazioak gehi tzeari
esker.

Gero, atal honetan, jada galdeketan lortutako datuetatik elikatuta, sarrera modura gai-
nerako ataletarako galdetutako biztanleen datu orokorrak aurkeztuko ditugu. 1. grafi-
koan ikus daitekeen bezala, galdetutako hamar pertsonetatik ia sei (% 59,8) emakumeak
dira, gizonen % 40,2ren aldean. Datu honek emakumeen ehunekoa Getxon EAEn baino
handiagoa dela adierazten du.

Beraz, jada hasieratik zenbait desberdintasun ikus daitezke gure udalerriaren eta auto-
nomia erkidegoaren artean. Neurri handian, jatorri immigrantea duen eskulanaren be-
harraren egitura sozioekonomiko ezberdinari eran tzuten diote desberdintasunek eta,
noski, horretan oinarri tzen dira.
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Adinari dagokionez, 2. grafikoan hiru mul -
tzo handi ikus di tzakegu eta ugariena 35 eta
49 urte bitartekoek (% 39,9) osa tzen dute. At-
zetik oso hurbil daude 18 eta 34 urte bitarte-
koak (% 38,1) eta, azkenik, 50 urtetik gorako
taldea dugu, % 22rekin. Atzerriko talde han-
diena adinaren tarte gazteenean kokatzen da.
Izan ere, lehenengo bi kategoriak elkartzen
baditugu, % 78ak 48 urtetik behera ditu. Dena
den, modu berean, aipagarria da Getxoren
kasuan % 22k 50 urte baino gehiago izatea. Ehuneko hori EAEkoa baino handiagoa da
eta, hortaz, udalerrian immigrazio tradizio handiagoa dago. Horrez gain, bai EAEn, bai
Estatuan 90. hamarkadaren amaieran eman zen fluxua baino lehen iritsi ziren.

2. grafikoa. Banaketa laginaren adinen multzoen arabera

Galdetutako biztanleen dokumentuei buruzko egoera honako moduan banatzen da:
% 26,3 Espainiako nazionalizatua da, % 21,3k lan- eta egoitza-baimen iraunkorrak ditu,
% 17,2k lan- eta egoitza-baimen berrituak ditu, % 14,7 EBko herritarra da, % 8,3k ha-
sierako lan- eta egoitza-baimena du, % 11,4 administrazio egoera irregularrean dago
eta bakarrik % 0,3 egoera irregularrean ageri da erroldatu gabe eta beste % 0,3 asilo es-
katzailea da edo errefuxiatuaren estututa du.

Datuei erreparatuz, argazkia taldearen administrazio eta legezko egonkortasun handi-
koa da. Legeriaren continuum horren barruan kategoriarik bermatzaileenak multzo-
katzen baditugu, hala nola Espainiako nazionalitatea, egoitza baimen iraunkorra eta
Europar Batasuneko nazionalitatea izatea, guztiaren % 62,3 dira. Kontrako aldean, az-
pimarragarria da administrazio egoera irregularrean dauden biztanleak aurreko urtee-
tan baino askoz gutxiago izatea. Halaber, eskubide gutxiago eskaintzen dituen kategoria,
hau da, administrazio egoera irregularrean egotea eta erroldarik ez izatea, ia ez da exis-
titzen.
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3. grafikoa. Banaketa laginaren administrazio egoeraren arabera

Ikasketa mailari dagokionez (4. grafikoa), kontsultatutako pertsonen erdiak, eurek
baieztatutakoarekin bat etorriz, bigarren mailako ikasketak amaituak ditu. Gero, % 20,2k
lehen mailako ikasketak ditu, % 16,9k unibertsitate-titulua eta % 9,7 profesional ertain
bezala definitzen da. Bakarrik % 1,1ak adierazi du irakurtzen eta idazten besterik ez da-
kiela.

4. grafikoa. Banaketa, laginak amaitutako prestakuntza mailaren arabera

5. grafikoan, lehen adinaren aldagaiaren bidez zeharka azaldu den joera ikus daiteke.
Getxon bizi diren biztanle immigrante gehienak (zehazki, % 46,5) 2001. eta 2008. urteen
bitartean iritsi ziren. Hala eta guztiz ere, azpimarragarria da % 14,7a 2000. urtea baino
lehen iristea, EAEn atzerritarren kopurua oso txikia zenean. Era berean, % 39a 2009.
eta 2015. urteen artean iritsi da. Etapa hori atzeraldiarekin bat dator eta emandako flu-
xuekiko ere desberdina da, batez ere, Estatukoa kontuan hartuz gero.

Arrazoia aurkitzeko, neurri handian, erkidegoko eta tokiko abagune ekonomikoari erre-
paratu behar diogu, estatukotik desberdina baita. Baina, aldi berean, familien multzo-
ketak duen garrantzia ezin dezakegu bazter. Horrek ez dio logika ekonomikoari
erantzuten eta iriste fluxuak krisialdi ekonomikoan kontzentratu dira, batez ere, biztanle
latinoamerikarren artean.
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Era berean, denboraldiek jatorriei buruz desberdintasun garrantzitsuak ageri dituzte
eta biztanle latinoamerikarrek azaltzen dituzte jokabide horiek modu paradigmatikoan.
Ildo horri jarraiki, 2000. hamarkadaren lehenengo urteetan Getxora eta EAEra, batez
ere, Kolonbia, Ekuador edo Peru bezalako herrialdeetatik iritsi ziren biztanleak. Ha-
markada horren erdialdetik aurrera Boliviako biztanleak indarra hartzen hasi ziren eta
udalerrian garrantzitsuak dira. Denbora igaro ahala, jatorriak aniztu dira eta 2000. ur-
teko hamarkadaren azkeneko urteetan Paraguaiko biztanle asko iritsi da. Azkenik, bo-
lada desberdinak azaltzez amaitzeko, Erdialdeko Amerikatik, nagusiki, Nikaragua eta
Hondurasetik biztanle ugari etorri da. Duela gutxira arte Getxon eta EAEn ez zuten
garran tzirik, baina azkeneko urteetan fluxuan garrantzia hartuz joan dira.

5. grafikoa. Banaketa laginak Getxon izan duen egoitza urteen arabera

Galdetutako pertsonen erdia ezkonduta dago edo bikotekidea du (% 50,4). % 33 ezkondu
gabe dago eta % 16,6 banandua, dibortziatua edo alarguna.

6. grafikoa. Banaketa laginaren egoera zibilaren arabera

Galdetutako pertsonen % 57,6rentzat Getxo izan zen lehenengo helmuga eta % 42,2
udalerrian kokatu baino lehen toki bat edo zenbait izan zituen. Datu hau kontuan har-
tuta migrazio fluxuen azterlanean behin eta berriz agertzen den ideiara iristen gara.
Horiek ez dira zorian edo proba eta errorearen logikan oinarritzen. Ondo pentsatu eta
aztertutako migrazio proiektuari erantzuten diote eta, normalean, argi izaten da nora
joaten den. 

Izan ere, paragrafo honetan adierazi den bezala, Getxon bizi den hamarretik ia sei atze -
rritar udalerrira zuzenean jatorrizko tokitik etorri da. Halaber, nahiz eta, seguruenik,
jatorrian lan-kontraturik ez izan, migrazio proiektua gizarte eta familia sareetan oina-
rritzen da. Horiek jada Getxon kokatuak egoten dira eta jada lan hitzartua izaten dute.
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Laginaren profil soziodemografikoari bu-
ruzko informazioa osatzeko, galdetutako biz-
tanleak norekin bizi diren jakin nahi izan
dugu. Galdetutako pertsonen erdia seme-ala-
bekin bizi da, bikotekidearekin bizi direla
baieztatzen dutenen antzera (% 48,2). % 13ak
bakarrik bizi dela dio. Antzeko ehunekoa
dute beste senitartekoekin bizi direnek
(% 13,3). Azkenik, % 11,9 etxebizitza parte-
katuan bizi da, familiakoak ez diren beste
pertsona batzuekin.

8. grafikoa. Berarekin bizi diren pertsonak

Bere bikotekidearekin bizi direnen artean, % 70,9k aitortutakoaren arabera, nazionali-
tate berekoa da bikotekidea; ostera, % 21,4k bikotekidea beste jatorri batekoa dela eta
Espainiako nazionalitatea duela dio. % 7,7ak dio bikotekide honek, beste jatorri bat iza-
teaz gain, ez duela Espainiako nazionalitatea.

9. grafikoa. Bikotekidearen jatorrizko herrialdea 

Galdetutako pertsonek batez beste 1,7 seme-alaba dituzte, ehuneko hori, berriz, jaisten
da Getxon beraiekin bizi diren seme-alaben kopurua (1,16 batez beste) aipatzen dute-
nean.
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Duela urte batzuk Getxora biztanle atzerritarrak iristeko abiadura moteldu da. Zehazki,
2009. eta 2011. urteen artean gertatu da, aurreko urteko migrazio fluxuekin alderatuz
gero.

2012. urtetik aurrera lehenengo aldiz hauteman zen jaitsiera, ziurrenik, krisi ekonomi-
koaren ondorioengatik. Hala, agertokia aldatu da. Denboraldi batean, krisiaren aurretik,
alegia, migrazio fluxuak nabarmenak izan baziren, orain fluxuak urriak edo negatiboak
dira. Egungo agertokian biztanle atzerritarren stock garrantzitsua dago eta krisi eta atze -
raldi ekonomikoan gaude; beraz, udalerrian errotutako kultur aniztasuna kudeatu behar
dugu bizikidetasunaren alde, baita pertsona atzerritarren integrazio ahalik eta onena
bermatu ere, udalak harreran eskaintzen duen arreta baztertu gabe.

Txostena aurkezten eta garatzen hasi baino lehen, interesgarria deritzogu Getxon bizi
den biztanle atzerritarren eboluzioa testuinguruan kokatzeari eta, horretarako, datu
orokor batzuk eskainiko dira.1

2014ko urtarrilaren 1ean 80.337 pertsona Getxon erroldatuta daude eta horietatik 5.266
(% 6,6) atzerriko nazionalitatea dute. Ehuneko hori oso antzekoa da EAEn: % 6,8 2013.
urtean.

Azkeneko urteetan euskal biztanleek beherantz egiteko joera mantendu da eta 2000z
gero 7.391 pertsona gutxiago daude. Bestetik, 2013. urtean biztanle atzerritarrak gehi -
tzeari buruzko joera alderantzikatu zen eta azkeneko bi urteetan biztanle atzerritarrak
442 pertsona gutxiago dira. Emaitza bezala, azkeneko 14 urteetan udalerrian guztira
3.452 pertsona gutxiago daude (1. taula).

Getxoren panoramika laburra

1

1Nahiz eta datu batzuk aurkeztu, Getxoko Udalaren web orrian panoramika osoa deskarga daiteke:
http://www.getxo.eus/DocsPublic/inmigracion/OBSERVATORIO/panoramica_inmigracion_getxo14
_OK.pdf 
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1. taula. Getxoko biztanleriaren eboluzioa, hazkuntza erlatibo eta absolutuak nahiz atzerrita-
rren tasa (2000-2014)

Hala eta guztiz ere, “nazionalitatea” aldagaia ez da nahikoa gurea bezalako gizarte anitza
karakterizatzeko. “Nazionalitatea” aldagaiaren ordez “jaioterria" aldagaia kontuan har -
tzen badugu, 2003. urteaz gero biztanle atzerritarrak pixkana gehitu dira. Ildo horri
eutsiz, Getxon erroldatuak egonik, atzerrian jaio izan diren pertsonak 2003ko % 4,6tik
2014ko % 9,3ra pasa dira. Modu berean, naturalizazioen fenomenoa atzerrian jaio eta
Espainiako nazionalitatea duten biztanleei buruzko atalean lantzen da (10. grafikoa).

10. grafikoa. Getxoko biztanleen eboluzioa jaioterriaren arabera (2000-2014)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Biztanleak guztira 82.411 81.731 81.206 81.401 81.493 80.385 80.337
Euskal biztanleak 77.363 76.507 75.959 75.953 75.785 75.056 75.071
Atzerriko biztanleak 5.048 5.224 5.247 5.448 5.708 5.329 5.266
Hazkuntza absolutua 794 176 23 201 260 -379 -63
Hazkuntza erlatiboa 18,7 3,5 0,4 3,8 4,8 -6,6 -1,2

Guztira 100 100 100 100 100 100 100
Euskal biztanleak 93,9 93,6 93,5 93,3 93,0 93,4 93,4
Atzerriko biztanleak 6,1 6,4 6,5 6,7 7,0 6,6 6,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Biztanleak guztira 83.789 83.955 84.024 83.624 83.004 82.687 82.327 81.746
Euskal biztanleak 82.462 82.237 81.709 80.846 79.984 79.082 78.324 77.492
Atzerriko biztanleak 1.327 1.718 2.315 2.778 3.020 3.605 4.003 4.254
Hazkuntza absolutua 391 597 463 242 585 398 251
Hazkuntza erlatiboa 29,5 34,7 20,0 8,7 19,4 11,0 6,3

Guztira 100 100 100 100 100 100 100 100
Euskal biztanleak 98,4 98,0 97,2 96,7 96,4 95,6 95,1 94,8
Atzerriko biztanleak 1,6 2,0 2,8 3,3 3,6 4,4 4,9 5,2
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Getxon EBko herrialdeetako biztanleak atzerriko immigrazioaren % 23,7 dira. EB28ko
herrialdeko biztanle atzerritarren garrantzia ehuneko 16 puntu jaitsi da 2000. urteaz
gero, Batasunaren kanpoko nazionalitatea duten biztanleena hazi den bitartean (11.
grafikoa).

11. grafikoa. EB-ko eta EB-tik kanpoko biztanleen eboluzioa (2000-2013)

Area geografikoen arabera, biztanle latinoamerikarren garrantzia azpimarragarria da.
Udalerrian erroldatutako biztanle atzerritarren erdia baino gehiago dira, zehazki, % 58,5.
Era berean, aipatzekoa da EBko nazionalitateetako pertsonen garrantzia (% 23,6). Asiako
biztanleen artean (atzerriko biztanleriaren % 9,2) Filipinetako biztanleen kasua nabar-
mena da, atzerriko biztanle guztien % 5,3 baita. Aurreko urteetan bezala, Getxon bizi
da Bizkaian erroldatuta dagoen Filipinetako biztanleen erdia (% 58,6) eta EAEko % 45,2
(12. grafikoa).

12. grafikoa. Getxoko biztanle atzerritarren nazionalitate areak, 2014

Atzerrian jaioak izanik Espainiako nazionalitatea duten ia 2.500 pertsonetatik Kolonbia
da garrantzitsuena (341 pertsona herrialde horretan jaioak dira) eta atzetik datoz Ve-
nezuelakoak (230 pertsona).

Bestalde, herrialde horietan jaio eta udalerrian erroldatuak dauden gehienek Espainiako
nazionalitatea dute (% 60,0 eta % 81,3, hurrenez hurren). Filipinetako biztanleen kasuan,
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ikusi dugun bezala garrantzi handiarekin udalerrian, herrialde horretan jaiotako per -
tsonen ia % 40k du Espainiako nazionalitatea. Beste muturrean Bolivia eta Paraguai be-
zalako herrialdeak daude. Nolanahi ere, immigrazioaren bi jatorri garrantzitsuenak
izanik, bakarrik % 9,3k eta % 3,5ek, hurrenez hurren, du Espainiako nazionalitatea, he-
rrialde horietan jaio ostean (2. taula).

2. taula. Espainiako nazionalitatea duten biztanleak, atzerrian jaio arren, jaioterriaren arabera,
2014

Getxon erroldatuak egonik, atzerriko nazionalitatea duten biztanleen artean nagusi dira
emakumeak (% 60,0). Atzerriko biztanleen artean Euskadiko populazioaren artean
(% 52,5) baino garrantzi handiagoa dute emakumeek. Beste batzuetan azaldu den be-
zala, Getxon immigrazioaren feminizazioak gure ingurunean aurkitzen dituen lan ho-
biekin zerikusia du. Zerbitzuekin lotu ohi dira, bereziki, eremu pertsonaletan: etxeko
lanak, zaintza, orokorrean, eta mendekotasunari arreta. Ildo horri eutsiz, ez da harri -
tzekoa Latinoamerikatik datozen emakumeak Getxon errondatutako biztanle atzerri-
tarren % 38,3 izatea. 

Hurrengo grafikoan ikus daitekeen bezala, biztanle atzerritarren adinen araberako egi-
tura euskal biztanleen adin egitura baino askoz gazteagoa da. Getxon erroldatutako eus-
kal biztanle gehienek (% 53,3) 45 urte edo gehiago dituzte. Atzerriko biztanleen artean
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Espainiako b. Atzerriko b.
Guztira

Guztira 75.071 5.266
Espainian jaiotakoak 72.577 318 K %
Venezuela 230 53 283 81,3
Errusia 76 19 95 80,0
Txile 76 32 108 70,4
Mexiko 88 44 132 66,7
Ekuador 163 89 252 64,7
Frantzia 168 110 278 60,4
Kolonbia 341 227 568 60,0
Kuba 88 65 153 57,5
Uruguai 32 24 56 57,1
Argentina 135 116 251 53,8
AEB 65 64 129 50,4
Peru 142 155 297 47,8
Filipinak 173 266 439 39,4
Erresuma Batua 64 111 175 36,6
Brasil 34 79 113 30,1
Alemania 53 128 181 29,3
Txina 31 102 133 23,3
Maroko 52 172 224 23,2
Bolivia 124 1.204 1.328 9,3
Paraguai 21 573 594 3,5
Gainerakoak (57 nazionalitate) 338 1.315 1.653 20,4



bakarrik % 22k du adin hori. Noski, datu horiek biztanle atzerritarren migrazio mugi-
menduaren helburuarekin (lanera etortzea) lotura dute.

13. grafikoa. Getxoko biztanleriaren adin egitura eta nazionalitatea, 2014

Adinen egituran desberdintasunik aipagarriena 25etik 44 urtera bitarteko tartean dago.
Euskal biztanleei erreparatuz, laurdena kokatzen da adin tarte horretan eta atzerritarren
kasuan erdia baino gehiago. Bestalde, euskal biztanleria zahartzen ari den bitartean
(euskal biztanleen % 22k 65 urte edo gehiago ditu), 65 edo urte gehiagoko atzerriko
pertsonen ehunekoa urria da (% 3,5).

Areeta eta Algorta auzoek dituzte guztizko biztanleen gainean atzerriko nazionalitateko
biztanle gehienak (% 7,0 eta % 6,9, hurrenez hurren). Andra Marin atzerriko biztanleen
ehunekoa udalerriko batez bestekoaren azpian kokatzen da (% 4,6). Hala eta guztiz ere,
barrutien arabera atzerriko biztanleen egoitza kokapena aztertzen badugu, gutxi gora-
behera atzerriko pertsonen erdia Algortan bizi da eta beste erdia Areeta (% 36,2) eta
Andra Mariko (% 12,3) auzoen artean banatzen da.

3. taula. Biztanleen banaketa Getxoko barrutien arabera, 2014
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Datu orokorrak aurkeztu ondoren, bigarren atal honetan, enpleguarekin, lan-merkatuan
sartzearekin eta lan baldintzekin zerikusia duten datu nagusiak jasoko dira. Aztergai
Getxon bizi diren atzerritarrak izango dira. Lehenengo alderdi horri estuki lotuta tal-
dearen egoera ekonomiko eta materiala aztertuko da eta bereziki erreparatuko zaio kri-
siaren eraginari.

Zehatz-mehatz esanda, egungo lan egoeraz (P1) eta krisiaren aurrekoaz (P2) galdetzen
da, zer jarduera sektoretan lan egiten duten eta etxeko lanetan bada, zer modalitatetan
(P3), egungo lan egoerarekiko asetze maila (P4), lan etorkizuna nola antzematen duten
(P5), negozio berriari ekiteko asmorik ba al duten (P6), zein dira egungo diru-sarrerak
(P7) eta krisiaren aurrean (P8), nola baloratzen duten egungo egoera ekonomikoa (P9)
eta krisiaren aurrean (P10), zer egoitza motatan bizi diren (P11), bere jatorrizko he-
rrialdera dirurik bidaltzen al duten (P12), hala izanez gero, hilean zenbat bidaltzen duten
(P13), etxebizitzarekin zerikusia duen arazorik jasan al duten (P14), nola kalifikatuko
luketen beren osasuna (P15), eta azkeneko urtean arazo fisikorik (P16) edota estresare-
kin, antsietatearekin ala depresioarekin (P17) zerikusia duen arazorik izan duten.

Enplegua

Ez da beharrezkoa biztanle guztien eta, bereziki, atzerritarren artean integrazio proze-
suan enpleguak eta lan baldintzek duten garrantzia azpimarratzea. Gaur egun Getxon
bizi den atzerritarren % 48,5ek beste baten kontura lana du, % 10,5 autonomoa da eta
% 4,7k kontraturik gabe lan egiten du. % 25,2 langabezian dago, % 3,6 ikasten, % erreti-
ratua eta etxekoandrea edo etxeko gizona % 2,8 da. Hala, % 59k okupazio egoera formala
du, % 63,7k enplegua izanik kontraturik ez duten biztanleak (ezkutuko ekonomia) kon-
tuan hartzen baditugu. Biztanleria ez-aktiboa % 11,8 da. 14. grafikoan ikus daitekeen
bezala, okupazioa oso altua da eta, gainera, bertako biztanleena baino altuagoa, bai uda-
lerrian, bai EAEn.

Enplegua eta egoera ekonomiko
eta materiala

2



14. grafikoa. Egungo lan egoera

P1. Zein da zure egungo lan egoera? 
Iturria: GABG, 2015.

Taldeen arabera, nabarmentzekoa da emakumeen artean langabezia tasa gizonena baino
askoz txikiagoa izatea, % 18,1 lehenengoen kasuan eta % 35,9 bigarrenetan (15. grafikoa).
Datu hori beste galdeketa batzuekin bat dator, hala nola Atzerriko Biztanle Immigran-
teen Galdeketa (ABIG), Eusko Jaurlaritzak 2010. urtean egin zuena. Horretan ere ema-
kume immigranteek okupazio maila altuagoa zuten. Datu hori azaltzeko, neurri
handian, Euskadiko gizarte eta lan egitura eta horren barruan immigranteentzat etxeko
lanek nahiz zaintza pertsonalek duten garrantzia kontuan hartu behar ditugu. Izan ere,
sektore horietan gehien bat emakumeek dihardute. Getxoren kasu zehatzean, garrantzia
oraindik EAEn baino handiagoa da eta arestian adierazitako desberdintasuna azaltzeko
erabil daiteke. Hala, gizonen langabeziak emakumeena ia bikoizten du.

15. grafikoa. Langabezia tasa sexuaren arabera

Iturria: GABG, 2015.

Gurutzatze aldagaiak aztertzean (16. grafikoa), Magrebeko biztanle2 langabetuek
(% 53,8) Asiako biztanleekin (% 31,4), latinoamerikarrekin (% 29,5) eta Europar Bata-
sunekoak direnekin (% 4,5) desberdintasun esanguratsuak dituzte. Area geografiko ber-
dinak autonomoen araubidean (%  26,9) ehuneko handiagoa du eta gainerako
jatorrietatik modu adierazgarrian bereizten da. Administrazio egoerari erreparatuz,
langabezian irregularki daudenen artean ehunekoa altua da (% 69) eta gainerako per -
tsonetatik dokumentu gorabehera desberdinarekin bereizten dira. Datu hauek beste an -
tzeko azterlan batzuekin bat datoz eta Magrebeko biztanleek lan kolokatasun handiagoa
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dutela adierazten dute. Gauza bera gertatzen da duela gutxi iritsi diren pertsonen ka-
suan edo administrazio egoera irregularrean daudenen kasuan.

16. grafikoa. Biztanleak langabezian jaioterriaren arabera. 2015

Iturria: GABG, 2015.

Datu hori krisiaren aurreko denboraldiarekin alderatzen badugu, modo frogagarrian
ikus dezakegu Getxon lan-merkatuaren gainean eragina nolakoa izan den (17. grafikoa).
Datuek azaldutakoaren arabera, ezin zitekeen kontrakoa pentsa, eragina nabarmena
izan da. Lehenik eta behin, nabarmena da okupazioa jaitsi dela, batez ere, beste baten
kontura kontratua zuten pertsonen kasuan. Aurretiko denboraldian % 67,3 izatetik egun
% 48,5 izatera pasa da, beraz, ehuneko 15 puntutik gorako jaitsiera dago.

17. grafikoa. Egungo eta krisiaren aurreko lan egoera alderatzea

P1. Zein da zure egungo lan egoera?
P2. Eta krisia iritsi baino lehen?
Iturria: GABG, 2015.

Denboraldi honetan biztanleria autonomoa hazi da % 6,6tik % 10,5era. Datu hori inter-
pretatzea zaila da, faktore desberdinei erantzun baitakieke. Hala eta guztiz ere, krisiaren
inpaktua kontuan hartuta eta taldean ekintzailetza handiagoa izatetik urrunago, haz-
kuntzaren arrazoi bezala pentsa daiteke kontratu harremanari dagokionez kolokatasuna
handiagoa dela (autonomo faltsuak). Halaber, lehen soldatapeko kontratuarekin aritzen
ziren pertsonak baliteke orain beren negozioak muntatzera behartuak egotea, bizitzeko
bide bakarra izanik. Ildo horri jarraiki, ekintzailetza azkeneko aukera bezala hautatu
dute eta askotan ez modu desiragarrian.
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Langabezia gorantz doa eta % 8,6tik % 25,2ra pasa da. Datu hauek berriz adierazten di-
gute krisia hasi baino lehen immigrante atzerritarren okupazioa altua zela eta kasu ba -
tzuetan ia langabezia teknikora iristen zela. Talde desberdinak kontuan hartzen
baditugu, guztiek pairatu dute krisiaren eragina eta lan egoera kaltetu zaie. Talderen
bat nabarmendu nahi izanez gero, zaila da eragin handiagoa izan duen bat aipatzea.
Dena den, egoera erregularrean dauden pertsonena bat izan daiteke, langabeziaren
% 35,7tik % 69ra pasa baita. Datu honen bidez ikus daitekeen bezala, administrazio ego-
era irregularrean dauden biztanleak oso zaurgarriak dira, bai krisia hasi aurretik, baita
gaur egun ere, baina bigarren garai honetan oraindik modu nabarmenagoan. Hala, kri-
sian ikusi ahal izan den jokabidea antzeman daiteke, hau da, ekonomia eta lan egoera
txarrenean zeuden gizarte taldeak dira horren eragina gehien jasan dutenak.

Jarduera sektore nagusiei erreparatzen badiegu, 18. grafikoan ikus daiteke Getxon atze -
rritarrentzat garrantzitsuena etxeko lanak direla. Etxeko lanak eta zaintza pertsonalak
guztiaren % 30,5 dira, hain zuzen ere. Ondoren, zerbitzuen edo bestelakoen sektorea
dator; saski-naskitzat jo daitekeena. Sektore honetan % 11,1ak dihardu. Ostalaritza
% 10,2 da, merkataritza % 7,5 eta eraikuntza % 3,6. Adierazgarritasun gutxi duten ehu-
nekoekin beste jarduera sektore batzuk agertzen dira, hala nola industria edo nekaza-
ritza. Halaber, azpimarratu behar da item honetan ez dakienaren edo erantzuten ez
duenaren ehunekoa % 32,7ra iristen dela. Noski, ehuneko hori pertsona ez-aktiboei edo
langabezia egoeran daudenei dagokie.

Lan merkatuan okupazioari dagokionez generoaren alborapen garrantzitsua kontuan
hartuta, kasu honetan sexuaren arabera desberdintasun aipagarriak antzematen dira.
Ildo horri jarraiki, etxeko lanaren sektorea emakume okupatu guztien % 48,6 da, gizonen
% 3,4ren aldean. Gizonek gehiago diharduten sektoreen artean leudeke ostalaritza eta
eraikuntza. Izan ere, eta hau datu garrantzitsua da, Getxon atzerriko emakume okupa-
tuen erdia ia etxeko zereginen eta zaintza pertsonalen sektorean aritzen da.

18. grafikoa. Biztanle okupatuen jarduera sektoreak sexuaren arabera

P3. Jarduera sektorea.
Iturria: GABG, 2015.

Gurutzatzeko beste aldagai bat jaioterria da. Etxeko enpleguan talde latinoamerikarra
(% 42) modu esangarrian bereizten da Asiako (% 28,6) eta Europar Batasuneko biztan-
leekiko (% 6). Ostalaritzaren sektoreaz hitz egiten badugu, ordea, beraien presentzia
askoz txikiagoa da (% 5,8), gainerako area geografikoekin alderatuz. EBn jaiotako biz-
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tanleen kasuan gehien bat eraikuntzan dihardute (% 10,4), latinoamerikarrekin erkatzen
baditugu (% 2,7). Pentsa dezakegu eraikuntzaren sektorean nagusi izango direla erru-
maniarrak eta portugesak. Datu horiek antzekoak dira Batasuneko egoitza baimena
duten pertsonentzat (% 9,4).

Izan ere, une oro Batasuneko jatorriko biztanleak aipatzen ditugunean homogeneoki az-
tertzen ditugu, baina hainbat xehetasun egitea interesgarria da, emaitzen azalpenean eta
interpretazioan fintzeko. Aurreko paragrafoko datuek jada adierazten digute Portugal eta,
batez ere, Errumania gisako jatorriek desberdintasunak izan ditzaketela Europar Batasu-
netik datozen pertsonekin alderatzen baditugu. Beraz, profilak ezberdinak dira EB-15eko
biztanleen artean. Beren egoera sozioekonomikoa hobea da, Portugalgo eta Errumaniako
biztanleekin erkatuz gero. Oro har, bigarrenek kolokatasun handiagoa dute eta neurri han-
diagoan parekatzen dira hirugarren herrialdeetako immigranteekin Batasunekoekin baino.

Jarduera sektoreak laburki aztertu ondoren eta etxeko enpleguak duen garrantzia kon-
tuan hartuta, ondoren zehatzago landuko ditugu jarduera sektore honen ezaugarriak.
Lehen adierazi den bezala, atzerritar guztien % 30,5 dabil zeregin horretan. Are gehiago,
aurreko galderaren aurrean ez dakitela edo ez dutela erantzuten azaldu duten pertsonen
% 32,7 baztertzen badugu, arestian aipatu bezala, neurri handian, langabetuak eta ez-
aktiboak baitira, ehunekoa populazio okupatuaren barruan guztiaren %45,3ra iristen
da eta % 67,8ra emakumeen kasuan. Hortaz, Getxon bizi diren atzerritarrentzat sektorea
oso garrantzitsua eta nabarmena da. Ehuneko horiek EAEn baino altuagoak dira. Bertan
guztiaren % 20az ari gara eta emakumeen % 38,8az. Hala, udalerriak egitura sozioeko-
nomiko ezberdina du. Ongizatearen maila oso altua da eta etxeko enpleguaren sekto-
rean eskea zabala da, klase ertainaren gizarte beharrei aurre egiteko. Izan ere, klase hori
Euskal Autonomia Erkidegoan baino handiagoa da.

19. grafikoa ikusten badugu, inoren kontura egindako lana egoera hedatuena da etxeko
zereginen eta zaintzaren sektorean aritzen diren pertsonentzat. % 88,2 egoera horretan
dago, krisiaren aurretik ehunekoa arinki jaitsi arren (% 78,2). Jarduera sektore honetan
kontraturik gabe lan egiten duen pertsonen kasuan, kopurua % 10etik behera jaisten
da, langabezian dauden pertsonak bezala. Autonomoaren irudiari dagokionez, krisiaren
aurretik etxeko enpleguari dagokion sektorearen % 0,9 egoera horretan zegoen; bien
bitartean, ez da egoera hori antzematen.

19. grafikoa. Egungo eta krisiaren aurreko lan egoera etxeko enpleguan

Iturria: GABG, 2015.
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Etxeko zereginetan eta zaintza pertsonaletan diharduten pertsonetatik % 34,5 familia
bakarrak kontratatua du eta hilean 60 ordu baino gehiago lan egiten ditu. % 41,8 familia
bakarrak eta hilean 60 ordu baino gutxiagoz, % 7,3 orduka kontratatuta dago familia
batekin baino gehiagorekin eta % 15,5 etxearen barruan bizi da (20. grafikoa).

20. grafikoa. Kontratu mota etxeko enpleguaren barruan

P3B. Etxeko enpleguaren modalitatea.
Iturria: GABG, 2015.

Lan egoerarekin asetze mailari buruz, 0tik 10era bitarteko eskalan (0 asegabea eta 10
erabat asea), 21. grafikoan galdetutako biztanleen iritziz pixka bat asea dago egungo lan
egoerarekin (5,65 puntu).

21. grafikoa. Lan egoerarekin asetze mailaren batez bestekoa

P4. 0tik 10era bitarteko eskalan, 0 asegabea da eta 10 erabat asea. Egungo lan egoerarekin pozik al
dago?
Iturria: GABG, 2015.

Aldagaien gurutzaketari erreparatuz, 35 eta 49 urte bitarteko pertsonak aseago daude
(6,22 puntu) gainerako adin tarteak baino. Unibertsitate ikasketak dituztenak (7,25
puntu) oso ase daude lan egoerarekin eta modu esangarrian bereizten dira bigarren
mailako ikasketak (5,42 puntu), lanbide heziketako ikasketa ertainak (5,26 puntu) eta
lehen mailako ikasketak (5,13 puntu) dituztenekiko.

Bestalde, administrazio egoera irregularrean dagoena asegabe (2,90) ageri da bizitzen
ari den lan egoerarekin, dokumentu egoera egonkorragoa duten pertsonekin alderatuz
gero. EBko herrialdeetan jaio direnak nahiko ase (6,68 puntu) daude eta latinoameri-
karrekin (5,30 puntu) eta Magrebekoekin (4,25 puntu) modu esanguratsuan bereizten
dira. Asiakoak, ordea, tartean daude (5,80 puntu). Azkenik, lan-eremuan asetze mailarik
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altuena (6,67 puntu) Getxora 2000. urtea baino lehen etorri zirenen artean dago eta argi
eta garbi bereizten dira 2001 eta 2008 (5,57 puntu) nahiz 2009 eta 2015 (5,35 puntu)
urteen artean etorri zirenetatik.

Etorkizunerako itxaropenei (22. grafikoa) begiratuta, % 48,8ak bere burua gaur egun
baino hobeto ikusten du hemendik 5 urtera, % 15ek okerrago eta % 25,5ek berdin. Hala,
immigrante gehienek orain baino hobeto egotea espero dute. Ez da harrigarria, gaur
egungo lan adierazleak kontuan hartzen baditugu, atal honetan aztertu ahal izan dugun
bezala. Lagunarteko hizketatan, dirudienez, immigranteak hobe egongo dira, orain
baino okerrago egotea zaila baita. Pentsa litekeen bezala, desberdintasunak antzematen
dira. Pertsona gazteenen artean (18-34 urte) optimismoa handiagoa da. Pesimismoak,
ordea, bizitasun handiagoa du Asian jaio edo 2001-2008 tartean iritsi zirenen artean.

22. grafikoa. Lan itxaropenak 5 urtera

P5. Hemendik 5 urtera, nola ikusten duzu zuren burua lan merkatuan? 
Iturria: GABG, 2015

Galdeketan negozio propioa abian jartzeko
asmoari buruzko galdera sartu da. % 36,6k
egiteko asmoa du, asmorik ez duen % 61,8ren
aldean (23. grafikoa). Alderdi horretan, tal-
deen artean ezberdintasun handirik ez dago.
Hala ere, ekiteko asmoa txikiagoa da urte ge-
hiago (50 eta gehiago) dituzten pertsonetan
eta Getxon denbora gehiago daramatenen ar-
tean. Ez da harritzekoa.

Laburbilduz, lan eremuari buruzko atal ho-
nekin amaitzeko, atzerriko taldearen barruan
desberdintasun garrantzitsuak daude, batez
ere, jatorriari erreparatuz. Ildo horri eutsiz,
EBko pertsonek nabarmenki lan adierazle hobeak dituzte, Getxoko gainerako taldee-
nekin alderatzen baditugu, baita EAEko herritarrenekin erkatuz gero ere eta taldeak oso
errenta altuak ditu eta lanari begira egoera ertain edo ertain-altuan daude. Kontrako
muturrean leudeke Magrebekoak. Hala eta guztiz ere, lehen aipatu den bezala, talde ho-
rren lagina urria da eta estatistikaren ikuspegitik ordezkaritza arazoak egon daitezke.
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Egoera ekonomiko eta materiala

Azpiatal honetan taldearen egoera ekonomiko eta materiala aztertuko ditugu, bi aldagai
horien arteko lotura estua kontuan hartuta, baldintza materialek eta, zehazki, ordain-
sariak nabarmenki baldintzatzen baitituzte egoera ekonomiko eta materiala.

Baieztapen hori honako itemean berretsi da: hileko diru-sarreretan. Nolanahi ere, batez
bestekoa 789 eurotan (788,87 €) kokatzen da. Gurutzatze aldagaia aztertuz gero, ezber-
dintasun esangarriak antzematen dira EBko pertsonen (batez besteko diru sarrerak:
1.300,00 €) eta Asiako (716,13 €), Latinoamerikako (665,48 €) eta Magrebeko (612,50
€) biztanleen artean. Ikasketa mailen kasuan, unibertsitatekoak osatuak dituztenek batez
beste 1.276,32 euro jasotzen dituzte eta gainerako ikasketa mailak dituztenekiko modu
esangarrian bereizten dira. 35 eta 49 urte bitartean kokatutako adin taldea (898,16 euro)
eta 50 urtetik gorakoak (844,67 euro) 34 urtetik beherako adin taldetik bereizten dira.
Azkenekoek batez beste 417,93 euroko diru-sarrera dute. Dokumentuen egoera kontuan
hartuta, EBko herritarrek (1.261,76 euro) ezberdintasun adierazgarria ageri dute egoitza
baimen etengabea dutenekiko (840,14 euro), pertsona nazionalizatuak direnekiko
(732,42 euro), hasierako egoitza baimena dutenekiko (675,60 euro) eta administrazio
egoera irregularrean daudenekiko (453,85 euro). Azkenik, Getxon emandako denbora
aztertzen badugu, aipatzea merezi duten desberdintasunak aurkitzen ditugu. Hala, 2000.
urtea baino lehen Getxon bizi direnek 1.155,21 euro jasotzen dituzte batez beste; 2001-
2008 urteen artean etorri zirenek 742,16 euro eta 2009. urtetik honakoek 717,41 euro.

Datu horiek lan egiturarekin erlazionatzen baditugu, emakumeek (gehienak latinoame-
rikarrak), nahiz eta Getxon okupazio handiagoa izan, lan baldintza okerrenak dituzte,
gizonek eta bestelako taldeek baino diru-sarrera gutxiago baitituzte. Beste modu batera
esanda, lanpostua aurkitzeko aukera gehiago dituzte, baina kolokatasuna beste talde
batzuetan baino handiagoa da. Beste puntan, itxuraz, Europar Batasuneko gizonak
daude. Diru-sarrera handiagoak dituzte, baita unibertsitate ikasketak ere. Halaber, az-
pimarratzekoa da Getxon atzerritarren % 10,2k egindako baieztapena: ez duela diru-
sarrerarik.

24. grafikoa. Orain hileko diru-sarrerak

Iturria: GABG, 2015.

Pentsa litekeen bezala, krisialdiaren aurretik hileko diru-sarrerak handiagoak ziren eta
batez beste 972,84 euron kokatzen ziren, orain baino ia 184 euro gehiago. Kasu gehiene-

24 ATZERRITARRAK GETXON: INTEGRAZIOAREN ADIERAZLEAK

650,00 665,48 675,12 788,87
965,53

1.276,32 1.300,00

Lehen
mailako
ikasketak

LatinoamerikaEmakumeak Guztira Gizonak Unibertsitate
ikasketak

EB



tan jaitsiera nabari da, bai orain hobe daudenen artean, bai zaurgarritasun ekonomiko
handiagoa dutenen artean (25. grafikoa).

25. grafikoa. Batez besteko diru sarrerak orain eta krisialdiaren aurretik

P7. Zein da egun hileko diru-sarrera?
P8. Eta krisia iritsi baino lehenagokoa?
Iturria: GABG, 2015.

Egoera ekonomikoaren inguruan pertzepzio subjektiboari dagokionez (4. taula),
% 11,4a, euren esanetan, oso egoera txarrean dago, % 19,9 egoera txarrean, % 46 erdi-
purdi, % 20,8 ondo eta % 1,4 oso ondo. Taldeak multzokatzen baditugu, % 31,3 gaizki
dago eta % 22,2 ondo. Egoera irregularrean dauden pertsonen artean egoerarik okerrena
(oso txarra) % 40,5era iristen da, beraz, talde horretan kolokatasun maila altua da. 

Krisiaren aurreko uneari erreparatzen badiogu, ehuneko horiek zenbait ezberdintasun
ageri dituzte. % 4,2 zegoen oso egoera txarrean, % 11,4 txarrean, % 31,9 erdipurdikoan,
% 44 onean eta % 6,4 oso onean. Luzeran argi dago kolokatasun ekonomiko handiagoko
egoeratarantz joan dela, batez ere, lehen ondo zeuden pertsonen kasuan, % 44tik % 20,8ra
pasa baitira. Pertsona horiek orain erdipurdiko kategorian sartzen dira eta, neurri txi-
kiagoan, txar edo oso txarraren kategorian, hurrengo taulan ikus daitekeen bezala.

4. taula. Egoera ekonomikoaren pertzepzioa orain eta krisiaren aurretik

P9. Nola kalifikatuko zenuke egungo egoera ekonomikoa? 
P10. Eta krisia iritsi baino lehenagokoa?
Iturria: GABG, 2015.

Jatorrizko herrialdera bidalitako diru-kopuruari dagokionez (26. grafikoa), % 36k bi-
daltzen du eta % 64k ez. Hala, herenak bidaltzen du dirua eta bi herenak ez. Ehuneko
hori azaltzeko, aurreko urteetako datua baino txikiagoa baita, bi faktore kontuan hartu
behar ditugu. Batetik, krisiaren eragina; ikusi dugun bezala, diru-sarrerak

ENPLEGUA ETA EGOERA EKONOMIKO ETA MATERIALA 25

10,2 6,9 12,2

41,6

16,6
2,5 1,9 1,4 6,69,4 7,5 6,1

33,5
26,6

3,6 2,8 3,0 0,3
7,2

Diru-
sarrerarik

gabe

300 eurora
arte

300-499 € 500-999 € 1.000-
1.499 €

1.500-
1.999 €

2.000-
2.999 €

3.000-
4.999 €

5.000 €
edo +

Ed/Ee

Egungoa Krisiaren aurrekoa

Orain Krisiaren aurretik Ezberdintasuna
Oso txarra 11,4 4,2 7,2
Txarra 19,9 11,4 8,5
Erdipurdikoa 46,0 31,9 14,1
Ona 20,8 44,0 -23,2
Oso ona 1,4 6,4 -5,0



murriztu dira eta, beraz, dirua bidaltzeko gaitasuna ere bai. Bestetik, ezin dezakegu baz-
ter bidalketak, nagusiki, migrazio proiektuaren hasieran kontzentratzen direla, hain
zuzen ere, oraindik jomugako herrialdean familia ez denean elkartu. Azkeneko urteetan
errotzea handiagoa da eta familiak, prozesu formalen bidez edo ez, elkartu egin dira.

Horri esker, diru gutxiago bidali behar da.
Ikus daitekeen bezala, ez dira bakarrik kri-
siari lotutako abagune faktoreak, baita egitu-
razkoak eta migrazio eta kokatze
prozesuarekin berarekin zerikusia dutenak
ere. Lan eta ekonomia egoera hobea duten
taldeek gainerakoek baino diru gutxiago bi-
daltzen dute. Zenbatekoari dagokionez, diru
bidaltzen dutenetatik % 86,9k 300 euro baino
gutxiago bidaltzen ditu, % 10ek 300 eta 499
bitartean eta % 1,5ek 500 euro baino gehiago.
Batez bestekoa 317,19 eurotan kokatzen da.

Egoera ekonomikoei erreparatu ondoren, orain etxebizitza bezalako elementua azter-
tuko dugu, modu erabakigarrian eragiten baitu egoera materialetan (27. grafikoa).
% 12,2 bere jabetzako etxebizitzan bizi da, % 58,7 alokairu pribatuan, % 1,4 Eusko Jaur-
laritzaren alokairuan, % 18,6 azpierrentatutako etxebizitzan, % 5,8 gela batean lan egiten
duen tokian (barneko egoeran dauden etxeko enpleguan diharduten emakumezkoekin
zerikusia duen egoera) eta ehuneko txikia dago lagunek edo senitartekoek ala GKE edo
gizarte erakundeek lagatako tokian. Izan ere, alokairua da ostatu modurik arruntena
talde horren barruan, galdera horretan sartu diren hiru kategoriak batuta, ehunekoa
% 78,7ra iristen baita.

27. grafikoa. Ostatu mota

P11. Gaur egun bizi den tokiari buruz, zer motatako egoitza edo ostatua da?
Iturria: GABG, 2015.

Gurutzatze aldagaiak aztertzean, etxebizitza jabetzan izatearen eta ikasketa maila, jaio-
terri, udalerrira iritsitako urte eta dokumentu egoeraren artean ezberdintasun adieraz-
garriak daude. Beraz, unibertsitate ikasketak dituztenek (% 32,8) neurri handiagoan
etxebizitza jabetzan dute, ikasketa maila txikiagoak dituzten gainerako pertsonekin al-
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deratuz gero. Halaber, gauza bera gertatzen da EBtik datozen pertsonekin (% 37,3), Es-
painiako nazionalitatea dutenekin (% 21,1), EBko herritarrekin (% 21,1) eta 1963tik
2000ra iritsi zirenekin (% 39,2). Etxebizitza jabetzan batez bestekoa baino garrantzi -
tsuagoa da errotuagoak dauden edo egoera ekonomiko hobea duten taldeen artean.

Bestalde, azpierrentamenduaren garrantziak ezberdintasun esangarriak ditu Getxora
iritsitako urtearekiko, administrazio egoerarekiko eta egoera zibilarekiko. Ildo horri eu -
tsiz, iritsi berriak (% 31,9) udalerrian denbora daramatenak baino gehiago bizi dira az-
pierrentatutako espazioan. Administrazio egoera irregularrean daudenak (% 42,9) arauz
paperak dituztenetatik bereizten dira modalitate guztietan. Dibortziatu edo alargunek
(% 33,3) aukera hori gehiago hautatzen dute, ezkongabe (% 24) eta ezkonduta edo bi-
kotean (% 9,9) daudenen aldean. Faktore horiek oso lotuak daude elkarri eta, dirudienez,
irudi garrantzitsua da immigranteen barruan sektore zaurgarrienetan. Aurrekoaren ha-
rira, ezin dezakegu ahaztu askotan administrazio egoerarengatik ezin dezaketela ohiko
alokairu kontratua lor. Gainera, azpierrentamenduan dauden pertsona batzuentzat ia
aukera bakarra da.

Etxebizitzarekin zerikusia duten alderdiekin jarraituz (28. grafikoa), % 25,5ek zailtasunak
izan ditu etxebizitza aurkitzeko, ezetz dionaren % 74,2ren aldean. Magrebeko taldearen
barruan zailtasunak izan dituen ehunekoa % 61,5era iritsi da, beraz, jatorri hau etxebi-
zitza lortzeko diskriminatuagoa dagoela adierazten du. Izan ere, hala berretsi da alderdi
hori aztertu duten ikerketetan. 

28. grafikoa. Etxebizitzarekin zailtasunak

P14. Gaur egun, etxebizitzarekin zerikusia duen halako arazoren bat jasan al duzu? 
Iturria: GABG, 2015.

% 36,8k gaur egun zailtasunak ditu bere etxebizitzari dagokion alokairua edo hipoteka
ordaintzeko. Ezberdintasun adierazgarriak kontuan hartuta, EBtik datozen pertsonek
(% 20,9) zailtasun gutxiago dituzte alokairua edo hipoteka ordaintzeko, gainerako eremu
geografikoetatik datozenekin erkatzen baditugu. Beste muturrean daude, berriz, admi-
nistrazio egoera irregularrean daudenak. Horiek eragozpen handiagoa dute (% 59,5)
dokumentu-egoera erregularizatua dutenen aldean. Galdetutako pertsonen % 9,4 alo-
kairua edo hipoteka ez ordaintzera behartuta ikusi da. Datu horiek Estatuan egin diren
antzeko azterlanen beste batzuekin alderatzen baditugu, Getxon etxebizitzaren eta hori
galtzearen arazoak garrantzi gutxi izan duela egiazta daiteke. Are gehiago, alokairua ez
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ordaintzeagatik egindako etxegabetzeak kontuan hartzen baditugu. Bakarrik taldearen
% 1,7k jasan du egoera hori eta hipoteka gauzatu izanaren kasurik ez dago. Beste lan eta
hausnarketa batzuek planteatu duten bezala, datu horien arabera, etxegabetzeek, bai
biztanle guztientzat, bai immigranteentzat, Estatuan Euskal Autonomia Erkidegoan
baino asko garrantzi txikiagoa izan dute. Nahiz eta ikerketaren azterlan honen helburua
ez izan, azpimarratu beharko litzateke eremu honetan EAEn gizarte bazterketaren aur-
kako politikak garatu direla eta horien funtzioa garrantzitsua izan dela eta oraindik hala
dela. Estatuan baino askoz gehiago garatu dira eta erabateko zaurgarritasuna egoerak
prebenitu ahal izan dituzte, adibidez etxegabetzeak.

Baldintza materialekin amaitzeko, osasun egoerari lotuak dauden alderdiak (29. grafi-
koa) aztertuko ditugu. % 22,7ren iritziz, oso osasun egoera ona du, % 49k ona, % 24,1ek
erdipurdikoa, % 3,6k txarra eta bakarrik % 0,6k oso osasun egoera txarra. Beraz, oroko-
rrean, osasunaren pertzepzioa ona da. % 71,7ra iristen da, bi kategoriak elkartzen badi-
tugu. Taldeen arabera ez da desberdintasun handirik antzematen, adinei dagozkienetik
urrunago. Pentsa litekeen bezala, osasunaren egoeran faktore erabakigarria da.

29. grafikoa. Osasun egoeraren balorazioa

P15. Orokorrean, nola esango zenuke dela zure osasuna?
Iturria: GABG, 2015.

% 24,4k azkeneko 12 hilabeteetan osasun fisikoari lotutako arazoren bat izan du eta
% 36,6renak antsietatearekin, estresarekin edota depresioarekin zerikusia izan du. Fisi-
koak izan ez diren arazoen kasuan, itxuraz, biztanle latinoamerikarrek jasaten dituzte
neurri handiagoan antsietatearen eta estresaren egoerak (% 44,6).

30. grafikoa. Arazo fisikoak eta antsietate, estres edota depresioarekin zerikusia dutenak

Iturria: GABG, 2015.
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Laburbilduz, krisiaren eragina, besteak beste, hileko diru-sarrerei buruzko alderdietan
nabaritu dela azpimarra daiteke. Izan ere, lan egoerak horiek asko baldintzatzen ditu.
Dirudienez, beste egoera edo eremu batzuetan eragina txikiagoa izan da. Ildo horri ja-
rraiki, muturreko egoitzari buruzko bazterketa egoerak (etxegabetzeak) ez dira antze-
maten eta, oro har, osasun egoera ona da, batez ere, aztertutako taldea neurri handian
gaztea delako. Dena den, ezin daiteke bazter azkeneko urtean antsietate, estres edo de-
presio arazoak izan dituen pertsonen ehunekoa. Atzerritar guztien % 36,6 da Getxon
eta, seguruenik, osasunaren eremuan krisi ekonomikoak bere eragina izan du.

Ekonomia eta gizarte laguntzen pertzepzioa

Egoera ekonomiko eta materialari eta krisialdiaren inpaktuari buruzko atal honekin
amaitzeko, ekonomia eta gizarte laguntzak, administrazio publikoak edo gizarte era-
kundeek emandakoak, aztertuko ditugu. Atal honetan neurtu ahal izango dugu immi-
granteek laguntzak (batez ere, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (aurrerantzean,
DSBE)) bereganatzen eta gehiegiz erabiltzen al dituzten, oso pertzepzio errotua baita
bertako biztanleengan. Zehazki, komentatzen zaizkien gizarte-prestazioak jasotzen al
dituzten galdetu zaie (P20). Ondoren, bildu diren datu guztiak 5. taulan laburtuak daude,
gero, emaitza aipagarrienak azpimarratzeko eta garrantziarengatik sakonago aztertu
behar direnetan gelditzeko.

5. taula. Ekonomia eta gizarte laguntzak jasotzea

P20. Halako prestazio ekonomikorik jaso al duzu edo jasotzen ari al zara? 
Iturria: GABG, 2015.

Gaur egun prestaziorik erabiliena DSBEa da; Getxon atzerritarren % 12,2k jasotzen du
prestazio hori eta % 11,4k lehen hartu du, beraz, % 23,6k bere egonaldian zehar prestazio
horrekin harremana izan du. Horretatik oso hurbil kokatzen da Etxebizitzarako Pres-
tazio Osagarria, estuki DSBEari lotua dagoena. Izan ere, EPO bakarrik DSBEaren titu-
larrek jaso dezakete. Gaur egun ia % 10ek (% 9,7) jasotzen du eta lehen % 4,7k jaso izan
du. Ehunekoa DSBEarena baino txikiagoa da, neurri batean, EPOa 2009az gero jarri
baita abian.

Bi prestazio hauetatik (GLLekin batera gizarte bazterketaren kontrako borrokari bu-
ruzko euskal sistema osatzen dute) askoz beherago dago langabeziarengatik prestazioa,
% 3,9k jasotzen baitu. Oraindik urrunago agertzen dira GLLak (tokiko laguntzak) (% 1,9)
edo GKEen laguntzak (% 1,4) eta bestelako laguntzak (% 1,4).
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Emaitzetatik hurrengoa ondoriozta daiteke: atzerriko taldearentzat laguntza nagusiak
erakundeetatik datozela eta, batez ere, gaur egun Lanbidek kudeatzen duen babes sis-
tematik. Gainerako laguntza eta prestazioek askoz eragin txikiagoa dute. Berdin da era-
kundeetatik etortzea edo hirugarren sektorearen eremutik bultzatzea.

Ezberdintasun aipagarriak daude langabeziarengatik laguntzarekiko gurutzatze alda-
gaiak aztertzen ditugunean. Gaur egun, batez ere, Espainiako nazionalitatea dutenek
(% 10,5) jasotzen dute, egoitza baimen iraunkorra (% 2,6) eta hasierakoa edo berritua
(% 1,1) dutenen aldean.

Era berean, desberdintasun nabarmenak daude iraganean hori jaso zutenen artean. Eu-
ropar Batasunetik zetozenek gehiago jaso zuten (% 26,9), latinoamerikarrekin (% 11,2),
Asiakoekin (% 11,4) eta Magrebekoekin (% 23,1) erkatuz gero. Datu horiek erabakiga-
rriak ez izan arren, itxuraz, behintzat, gaur egun langabeziaren laguntza automatikoki
ezin daiteke interpreta gizarte zaurgarritasunaren adierazle bezala, lortzeko gutxieneko
denboran zehar kotizatzea beharrezkoa baita eta, ondorioz, ezinbestekoa baita lan-
 kontratua izatea. Beste modu batean esanda, langabeziarengatik laguntza lor dezakete
lan merkatuan egoera ona edota bitartekoa izan duten atzerritarrek. Kolokatasun han-
diena izan duten pertsonek, berriz, baliteke ez lortzea, ez baitute lanik egiten edo kon-
traturik gabe aritzen direlako. Immigranteen integrazioaren neurketari buruzko beste
azterlanen batean esan den bezala adierazle anbiguoa da, hau da, gauza bat edo beste
adieraz dezake, batez ere, immigrante atzerritarren artean.

Zalantzarik gabe, gizarte bazterketako arriskua eta zaurgarritasuna azaltzen dituzten
adierazleak DSBEa, eta, horri lotuta, EPOa dira. Bi kasuetan ez dago ezberdintasun han-
dirik, logikoak direnak eta egonaldiarekin zerikusia dutenez gain. Hala, denbora gehiago
daramatenek jasotzeko aukera handiagoak dituzte, orain ez eskuratu arren.

Datu esangarri bakarra Magrebeko biztanleena da. % 38,5ek eta % 30,8k, hurrenez hu-
rren, jaso du DSBEa eta EPOa. Jada aipatu dugu behin baino gehiagotan lagina txikia
dela. Nolanahi ere, Magrebeko taldean Euskal Autonomia Erkidegoko datuak eta pres-
tazio horien eragina ezagututa, ikerketan lortutako emaitza ez da inolaz ere zentzuga-
bea, talde horretan antzematen baita zaurgarritasun mailarik eta gizarte bazterketarik
handiena eta, bide batez, DSBE jasotzeko orduan beren eragina altua da. 
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Hirugarren atal honetan, batez ere, gizarte harremanekin zerikusia duten alderdi guztiak
aztertuko dira eta, hasieran, familia elkartzeko talde honek izan dituen zailtasunak az-
pimarratuko dira. Hala, ez dugu alde batera utziko alderdi horren garrantzia, bai inte-
gratzeko, baita gizarte harremanak garatzeko ere. Izan ere, % 19,7k baieztatutakoaren
arabera, zailtasunak izan ditu, ezezkoa aipatu duen % 79,5en aldean.

Orain, bai, gizarte harremanetarantz joaz, taldeen lagun eta hurbiltasuneko gunea zein
den aztertu dugu. Mailaketa eta gizarte harreman mota desberdinak zehaztu ditugu
(P18). Lehenik eta behin, lagunengatik galdetu da. % 40,2k baieztatutakoaren arabera,
lagunak gehien bat jatorrizko herrialdekoak dira, % 19,1en esanetan, gehienak atzerri-
koak dira, baina beste nazionalitate bat dute; % 37,7k, nagusiki, bertako lagunak ditu
eta % 2,5ek ez du lagunik (6. taula).

Harreman maila txikiagora (ezagunak) pasatuz, % 31,9k baieztatutakoarekin bat, gehie-
nak bere herrialdekoak dira, % 20,8k atzerrikoak ditu, baina beste herrialde batzueta-
koak dira eta % 47,4ren lagun gehienak bertakoak dira. Ikus daitekeen bezala, harreman
maila jaisten den heinean, bertako biztanleekin harremanen garrantzia handiagoa da.
Nolanahi ere, item honen kasuan hori da erantzun zabalduena, aurrekoaren aldean.

Bertakoekin lagun harreman handiagoa eta estuagoa dute unibertsitate ikasketak di-
tuzten pertsonek, EBtik etorritakoek eta Getxon denbora gehiago daramatenek. Kon-
trako aldean lehen mailako ikasketak dituzten Latinoamerika eta Asiakoak daude.
Aipamen merezia eskatzen dute asiarrek. Antzeko txostenetan adierazitakoaren ildotik,
beren gizarte harremana urria da, bai bertakoekin, bai beren herrialdekoak ez diren
bestelako atzerritarrekin. Izan ere, talde horren % 74,5ek nagusiki bere herrialdeko la-
gunak ditu eta beste talde batzuetarantz daukaten irekitze-maila oso txikia da.

Gizarte harremanak

3



31. grafikoa. Nire laguntzak gehien bat bertakoak dira

Iturria: GABG, 2015.

Lagunak eta pertsona ezagunen zirkulua hautatzen dira, baina atariaren edo etxebizitza
blokearen eremuan ez eta bertako harremanei dagokienez, % 1,1en esanetan gehienak
aberkideak dira, % 3,9k aipatutakoaren arabera atzerritarrak eta % 94,2ren kasuan ber-
takoak. Datu honek irudi argia eskaintzen du: Getxon atzerriko biztanleen egoitza kon -
tzentrazioak ez dira ematen. Bakarrik administrazio egoera irregularra duten pertsonen
kasuan antzematen da ezberdintasun adierazgarriren bat. Aurrekoari eutsiz, % 19k ge-
hien bat bizilagun atzerritarrak ditu. Bizilagunen kasuan, jokabidea, agian, biziago erre-
pikatzen da, % 98,6k baieztatutakoaren arabera, batez ere bertakoak bizi diren egoitzan
bizi da.

Lanaren edo ikasketen eremuan egituratutako harremanei dagokienez, % 8,9k nagusiki
aberkideekin ditu harremanak, % 6,6k atzerriko pertsonekin, baina ez dira bere herrial-
dekoak, % 34,9k bertako pertsonekin eta % 49,3k ez du harremanik bi eremu horietan.
Ikasketa maila txikiagoa den neurrian eta Asiakoak diren heinean, aukera gehiago dago
harremanak jatorri bereko jendearekin izatea.

Azkenik, hezkuntzaren eremuan eta seme-alabei dagokienez harremanen inguruan gal-
detu da. % 0,6k baieztatutakoari jarraiki, ikastetxean batez ere beren herrialdeko per -
tsonekin dihardute harremanetan. % 4,7 pertsona atzerritarrekin aritzen da, baina beste
herrialde batzuetakoak dira. % 34,9k harremanak bertakoekin ditu eta % 59k ez du ha-
rremanik eremu horretan. Azkeneko kategoria alde batera uzten badugu, ehunekoak
ondorengoak dira: % 1,3k nagusiki bere herrialdeko pertsonekin harremanak ditu es-
kolaren eremuan, % 11,5ek jatorri berekoak ez diren atzerritarrekin eta % 84,4k berta-
koekin.

Azkeneko taulan ikus daitekeen bezala, harremanen eremuak neurri handian mugatzen
du norekin izan harremana. Aurrekoaren harira, borondatezkoak eta hautatuak diren
espazioetan, hala nola lagunak edo ezagunak aukeratzean, herrialde bereko biztanleekin
harremanen garrantzia altuagoa da eta gainerakoetan gutxieneko ehunekoetara mu-
rrizten da, lanaren eta hezkuntzaren eremuan izan ezik. Joera bera antzeman daiteke
beste herrialde batzuetako atzerritarrekin egiten diren harremanetan. Eremu horien
kontrako aldean daude bizilagunak. Horietan harremana nagusiki bertakoekin egitu-
ratzen da.
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6. taula. Gizarte harremanak eta elkarrekintza talde desberdinekin

P18. Harreman mota batzuk aipatuko dizkizut, esango al didazu lagunak, lankideak, etab. gehien bat
aberkideak, beste atzerritar batzuk edo bertakoak al diren?
Iturria: GABG, 2015.
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Aberkideak Atzerrikoak Bertakoak Ez du harremanik
Lagunak 40,2 19,1 37,7 2,5
Ezagunak 31,9 20,8 47,4 0
Biztanleak 1,1 3,9 94,2 0
Bizilagunak 0,3 0,6 98,6 0,3
Lanpostua edo eskola 8,9 6,6 34,9 49,3
Seme-alaben eskola 0,6 4,7 34,6 59
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Atal honetan partaidetza sozial eta politikoarekin zerikusia duten itemak aztertuko di-
tugu. Eremu guztietan garrantzitsuak dira, baina, agian, gehiago toki eta udalerriaren
eremuan, halako partaidetzarako espazio hurbilago eta naturalagoa baita. Lehenik eta
behin, zentzu zabalean partaidetza soziopolitikoari lotutako itemak (P20) landuko di-
tugu, gero, bozkatzeko eskubideari (P21) eta gauzatzeari (P22) erreparatzeko.

Partaidetza politiko eta soziala

7. taulan ikus daitekeen bezala, Getxon atzerritarren partaidetza sozial eta politikoa
txikia da, gainerako biztanleentzat bezala. Partaidetzarik handiena ikasleen gurasoen
elkartean ematen da eta horretatik hurbil kokatzen da erakunde edo talde erlijiosoetan,
kirol elkarte edo klubetan eta immigranteekin zerikusia duten elkarteetan.

7. taula. Partaidetza sozial eta politikoa

P19. Honako elkarte edo erakunderen batean parte hartzea?
GABG, 2015.

Halaber, interesgarria da azpimarratzea erakundeek eremu sozioekonomikoarekin edo
herritarrei lotutako alderdi orokorragoekin zerikusia badute partaidetza askoz txikiagoa

Partaidetza

4

BAI EZ

Immigranteen elkartea 7,8 92,0

GKE eta immigranteak laguntzeko elkarteak 8,0 92,0

Kirol elkarte edo klubak 8,3 91,7

Hezkuntza edota kultur taldeak 4,7 95,3

Erakunde edo talde erlijiosoak 8,9 91,1

Bizilagunen taldeak 1,7 98,3

Gurasoen elkarteak 10,2 89,5

Sindikatuak 0,8 99,2

Alderdi politikoak 0 100



dela eta % 2tik behera kokatzen dela auzoko elkarteen, sindikatuen eta alderdi politikoen
kasuan. Taldeen arabera, aldaketak gutxienekoak dira. Bakarrik partaidetza txikiagoa
da ikasketa maila baxuak dituzten pertsona batzuen kasuan.

Partaidetza politikoa botoaren bitartez

Elkarte eta erakunde sozial eta politikoen bitartez partaidetzarekin batera, bozkatzeko
eskubidea eta eskubide hori lortzea, modu berean, politikan parte hartzeko oso bide
garrantzitsuak dira, bozkatzeko eskubidearekin, besteak beste, aurresuposatzen baita
arduradun politikoak taldearen eskeak kontuan hartzera behartuak daudela, botoak
lortu nahi badituzte. Bozkatzeko eskubiderik ez duenak, ordea, oso gutxi eragin dezake
politika kudeatzen duten arduradunengan, bai goiko administrazioaren mailan, bai to-
kian bertan.

Biztanle atzerritarretatik % 44k bozkatzeko eskubidea du eta % 52,9k ez.% 3k ez daki
edo ez du erantzuten. Testuinguru honetan ez da baztertzekoa botorako eskubidea duen
taldearen ehunekoa Getxoko udalerriaren
kasuan. Ehuneko hori beste euskal udalerri
batzuetan baino handiagoa da, batez ere, la-
tinoamerikarren garrantziarengatik. Horiek
legezko zailtasunak izaten dituzte, batetik,
Espainiako nazionalitatea lortzeko eta, bes-
tetik, hainbat hauteskundetan, besteak beste,
udaletarako diren horietan bozkatzeko. Ha-
laber, azpimarratu behar da Getxon Europar
Batasunetik datozen biztanleen garrantzia
azpimarragarria dela eta bozkatzeko eskubi-
dea dutela, adibidez udal hauteskundeen ka-
suan. Horri eransten badiogu denbora gehien
daramatenak direla eta Espainiako nazionalitatea lortu dutela, emaitza honakoa da:
Ge txon bozkatzeko eskubidearekin atzerriko pertsonen ehunekoa altua dela.

Adierazi den bezala, bozkatzeko eskubidea legezko irizpideekin eta egonaldiarekin ze-
rikusia duten faktoreen araberakoa bada, beraz, arrazoizkoa da pentsatzea taldea kon-
tuan hartuta desberdintasunak esangarriak direla. Ildo horri jarraiki, 50 urtetik gorako
pertsonen kasuan % 60,8k du bozkatzeko eskubidea. Jokabide bera dute Europar Bata-
sunetik datozen pertsonek (% 67,2) edo Europan egoitza baimena dutenek (% 67,9). Eta,
noski, Espainiako nazionalitatea duten pertsonen artean % 98,9k botorako eskubidea
du; ezin zitekeen beste modu batean izan. Kontrako muturrean daude hasierako egoitza
baimena edo berritua dutenak (% 12), 2009az gero iritsi direnak (% 25,5) edo Espainiako
nazionalitaterik ez dutenak.

Baina gauza bat da botorako eskubidea izatea eta bestelakoa eskubide hori gauzatzea
(33. grafikoa). Horregatik, hauteskundeen arabera, jomugako herrialdean edo udalerrian
gai politikoetan inplikazio maila neurtzeko, item bat sartzea erabaki da, hurrengo hau-
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32. grafikoa. Botorako eskubidea
hurrengo hauteskundeetan

P21. Hurrengo hauteskundeetan bozka
dezakezu?
Iturria: GABG, 2015.



teskundeetan botoaren eskubidea erabiltzeko asmoa neurtzen duena. Botorako eskubidea
duten pertsonetatik ia % 65ek (% 64,8) bozkatzeko asmoa du, % 22,6k ez du bozkatuko
eta % 12,6k oraindik ez daki. Galdera honetan ez dira inolaz ere ezberdintasun esanga-
rriak antzematen taldearen eta bere ezaugarrien arabera.

33. grafikoa. Bozkatzeko asmoa

P22. ¿Hurrengo hauteskundeetan botorako eskubidea erabiltzeko asmorik ba al duzu?
Iturria: GABG, 2015.
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Atal honetan galdetutako pertsonen iritzia lortu nahi dugu Getxoko udalerrian inte-
grazio mailari eta diskriminazio egoerei buruz. Zer pertzepzio dute?

Alderdi horiek galdeketan P23 eta P29 itemen artean jasotzen dira, biak barne. Zehazki,
honakoen inguruko iritzia galdetzen da: bertako biztanleen pentsamoldea zure herrial-
deko pertsonei buruz (P23), galdetutako pertsonek bertako biztanleekiko duten begi-
kotasuna (P24), integrazioarekin zerikusia duen zerbait alderdirekiko balorazioa (P25),
atzerritarrak izategatik diskriminaziorik izan al duten (P26), diskriminatuak sentitu
diren tokiak (P27), bizitako diskriminazio mota (P28) eta Getxon integrazio mailari
ematen dioten balorazioa (P29).

34. grafikoa. Atzerriko biztanleekiko bertako biztanleen iritziari buruzko pertzepzioaren batez
bestekoa

P23. Zure ustez zer iritzi du bertako jendeak zure herrialdeko pertsonez?
Iturria: GABG.

Bere herrialdeko pertsonei buruz bertako biztanleek duten iritziari buruzko galderaren
aurrean, 0tik 5erako eskalan (0 oso negatiboa eta 5 oso positiboa), galdetutako pertso-
nen iritziz positiboki hartzen dituzte (3,47 puntu). Ikasketa mailari erreparatzen ba-
diogu, unibertsitate ikasketak dituztenen ustez bertakoek gehiago estimatzen dituzte
(3,82 puntu) eta ezberdintasuna esangarria da lehen mailako ikasketak (3,40 puntu) eta
bigarren mailakoak (3,37 puntu) dituztenekin alderatzen baditugu. Bitartean gelditzen
dira profesional ertainak (3,57 puntu). Bestalde, bananduek, dibortziatuek edo alargu-
nek (3,69 puntu) baieztatutakoaren arabera, bertako biztanleek modu positiboan har -
tzen dituzte eta pertzepzio hori ezkongabeetan baino handiagoa da (3,34 puntu).

Integrazioaren eta diskriminazioaren
pertzepzioa

5

3,47

0 1 2 3 4 5



Bestalde, bertako biztanleek sortzen dieten begikotasuna 0tik 10era baloratzeko eska -
tzen zaienean, 0 begikotasunik eza eta 10 begikotasun handia izanik, galdetutako per -
tsonei nahiko begikotasuna sortzen diete Getxoko bertako biztanleek (7,94 puntu). Kasu
honetan, Ekuadorreko (8,53 puntu) eta Boliviako (8,11 puntu) biztanleek batez beste-
koaren gainetik baloratzen dituzte bertakoak eta modu esangarrian bereizten dira Fili-
pinetako biztanleetatik (7,29 puntu).

35. grafikoa. Bertako biztanleekiko begikotasun mailaren batez bestekoa

P24. Esan, mesedez, 0tik 10era bitarteko eskalan, bertako pertsonengatik zuk duzun begikotasuna, 0
begikotasunik eza eta 10 begikotasun handia dela kontuan hartuta.
Iturria: GABG, 2015.

Getxo udalerrian integrazioa definitzen dutela jakinda, galdetutako biztanleek zenbait
alderdiri emandako garrantzia ezagutu nahi dugu, 1etik (garrantzirik ez) 5era (ezinbes-
tekoa) bitarteko eskalan. 36. grafikoan planteatutako gai bakoitzaren batez besteko pun-
tuak agertzen dira, handienetik txikienera ordenatuak. Ikus dezakegunez, ondoko hauek
oso garrantzitsutzat jotzen dira integratzeko: osasun txartela izatea eta laguntza medi-
koa lortzea (4,65 puntu), administrazio egoera erregularrean egotea (4,43 puntu), en-
plegua izatea (4,38 puntu), komunikatzeko gaztelania erabiltzea (4,29 puntu), hemengo
jendearen babesa sentitzea (4,05 puntu), bertako lagunak izatea eta doako justiziarako
eskubideaz hornitzea (4,04 puntu). Euskara erabiltzeak (2,58 puntu), hurrengo hautes-
kundeetan bozkatzeak (2,91 puntu), immigranteen elkarte munduan parte hartzeak
(2,94 puntu) eta beren erlijioan jarduteak (2,97 puntu) batez beste puntu gutxiago di-
tuzte eta, beraz, integratzeko zertxobait garrantzitsuak dira. Ondoren, informazio ai-
pagarria duten alderdiak zehatzago aztertuko ditugu.

Era berean, datu hauek kontuan hartuta, dirudienez, taldearen kezka nagusia harrerari
eta lehenengo integrazio faseari lotutako aldagaietan kontzentratzen da: eskubideak
lortzea, administrazio egoera erregularra, etab. Hala, kokapen eta errotze handiagoa
adierazten duten alderdiak, lehenengo fasearen ondorengoak, ez dira hain garrantzi -
tsuak.
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36. grafikoa. Getxoko udalerrian integratzeko garrantziaren mailari buruzko erantzunen batez
bestekoa

P25. Honako alderdiak nola baloratzen dituzun jakin nahi dugu, zure ustez Getxo udalerrian inte-
gratzeko duten garrantziaren arabera.
Iturria: GABG, 2015.

Gurutzatze aldagaiak aztertzen baditugu, hurrengoa baiezta dezakegu:

• 18 eta 34 urte bitartean galdetutako pertsonentzat oso garrantzitsua da (4,51
puntu) egoitza eta lan baimena lortzea eta modu adierazgarrian bereizten da 35
eta 49 urte bitarteko adin taldetik (4,34 puntu). Bestalde, biztanle latinoamerikar
(4,51 puntu) eta Magrebekoentzat (4,62 puntu) oso garrantzitsua da Europar Ba-
tasunetik datorrenekin (4,16 puntu) alderatuz gero. Azkenekoek ez dituzte baimen
eta lan egoitzak behar hirugarren herrialdeetako biztanleek bezala, Europar Ba-
tasuneko kideak izanik, Getxon enplegua lortzeko eta lurraldean modu erregula-
rrean bizitzeko erraztasun handiagoak baitituzte. Justifikazio berarekin azaltzen
da dokumentuen egoerari buruzko gurutzatze aldagaia aztertzean, Espainiako na-
zionalitatea edo hasierako lan eta egoitza baimena, baita berritua edo iraunkorrak
ere dutenak edo egoera irregularrean daudenak zergatik Europar Batasuneko he-
rritarretatik bereizten diren.
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• Sexuaren aldagaiari erreparatuz, gizonak (4,50 puntu) emakumeetatik (4,31 puntu)
modu adierazgarrian bereizten dira, neurri handiagoan baloratzen baitute enple-
gua izatea; egoera irregularrean daudenek ere (4,62 puntu) berdina pentsatzen
dute eta hasierako egoitza edo berritua dutenetik (4,26 puntu) eta EBko herrita-
rretatik (4,28 puntu) bereizten dira. Bitarteko puntuekin Espainiako nazionalita-
tekoak (4,38 puntu) eta egoitza baimen iraunkorra dutenak (4,48 puntu) daude.

• Gaztelaniaren erabilera oso garrantzitsutzat jotzen dute 18 eta 34 urte bitartekoek
(4,41 puntu) eta 35 eta 49 urte dituztenetik (4,16 puntu) oso modu esangarrian
bereizten dira. Bestalde, bananduek, dibortziatuek eta alargunek (4,43 puntu)
puntu gehiago ematen dizkiote eta ezkonduekiko edo bikotekidea dutenetatik (4,24
puntu) bereizten dira. Erdian ezkongabeak (4,29 puntu) daude.

• Bertako jendeak lagundu izanaren sentimenduak galdetutako pertsonen artean
batez beste 4,05 puntu lortu ditu. Sexuaren aldagaiarekin gurutzatzean, emaku-
meek (4,12 puntu) gizonek (3,95 puntu) baino gehiago baloratzen dute eta ezkon-
duen edo bikotea dutenen kasuan (4,10 puntu) laguntza hori oso garrantzitsua da,
ezkongabeekin (3,94 puntu) alderatuz gero.

• Bestetik, bitarteko profesionalek (4,40 puntu) oso garrantzitsu bezala baloratzen
dute bertako lagunak izatea eta gainerako hezkuntza mailetatik modu aipagarrian
bereizten dira. Dokumentuen egoeraren kasuan, pertsona nazionalizatuek (4,09
puntu) eta egoitza baimen iraunkorra dutenek (4,13 puntu) begirune handiagoa
dute, hasierako egoitza baimena edo berritua dutenekiko (3,90 puntu). Getxon
denbora gehiago igaro ahala eta dokumentuen egoera egonkorragoa duten neu-
rrian, neurri handiagoan baloratzen dute udalerrian lagunak izatea.

• Doako justiziarako eskubidea izateak ez du desberdintasun handirik batezbeste-
koen artean, bakarrik ikasketa mailen kasuan. Ildo horri eutsiz, oso garrantzitsua
da galdetutako profesional ertainentzat (4,37 puntu) eta modu esangarrian bereiz-
ten da bigarren mailako ikasketak dituztenetatik (3,96 puntu).

• Goi mailako hezkuntzara/unibertsitatera iristea integratzeko oso garrantzitsua
da galdetutako pertsonen arabera (3,92 puntu). Zehazki, hala adierazten dute pro-
fesional ertainek (4,31 puntu) eta unibertsitarioek (4,16 puntu). Izan ere, lehen
mailako ikasketak (2,94 puntu) eta bigarren mailakoak (3,03 puntu) dituztenek
baino gehiago baloratzen dute.

• Prestakuntzarekin bat datorren lana izateari dagokionez, galdetutako pertsonen -
tzat nahiko garrantzitsua da integraziorako (3,89 puntu). Jatorrizko area geogra-
fikoaren arabera aztertzen badugu, latinoamerikarrek (4,03 puntu) oso
garrantzitsutzat jotzen dute eta modu esangarriak bereizten dira europar biztan-
leekin (3,58 puntu) eta Asiakoekin (3,51 puntu) erkatuz gero. Dokumentuen ego-
erari erreparatzen badiogu, EBko herritarrek (3,45 puntu) garrantzi gutxiago
ematen diote jasotako prestakuntzarekin bat datorren lana izateari, pertsona na-
zionalizatuekin (3,83 puntu) eta administrazio egoera erregularrean (3,83 eta 4,08
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puntu) nahiz egoera irregularrean (4,31 puntu) daudenekin alderatuz gero.
Ge txora iristeko urtea ere aztertu beharreko aldagai bat da, 2009az gero udalerrian
bizitzen daramanak oso garrantzitsutzat jotzen baitu (4,01 puntu) eta 2001. eta
2008. urteen bitartean iritsi zirenetatik bereizten da (3,80 puntu). Erdian 2000.
urtea baino lehenago iritsitakoak (3,86 puntu) daude.

• Ikasketen homologazioa integraziorako nahiko garrantzitsutzat jotzen da (3,76
puntu). Gurutzatze aldagaiak kontuan hartuta, ikasketa ertainak (4,00 puntu) eta
unibertsitarioak (3,98 puntu) dituztenek lehen mailako ikasketak (3,61 puntu) di-
tuztenek baino garrantzi handiagoa ematen diote eta ezberdintasuna esangarria
da. Adinak ere desberdintasun adierazgarriak ditu. Nolanahi ere, 18 eta 34 urte
artekoek (3,93 puntu) gainerako adin taldeek baino neurri handiagoan baloratzen
dute. Asiako pertsonek ematen diete garrantzi guztiena (3,34 puntu) gainerako ja-
torriekiko homologazioari. Galdetutako pertsonen dokumentuei buruzko egoera
kontuan hartuta, EBko herritarrek izapide horri garrantzi handiagoa ematen diote
(4,02 puntu) eta administrazio egoera irregularrean daudenetatik (3,62 puntu) eta
hasierako egoitza baimena edo berritua dutenetik (3,71 puntu) bereizten dira.
Beraz, datu horiekin ondoriozta daiteke EBko pertsona gazteek, dokumentuen
egoera hobea eta ikasketa maila ertain-altua dutenek, ikasketak homologatzearen
garrantzia baloratzen dutela. Hortaz, pertsonen profil horrek ikasketak homolo-
gatu behar ditu bere prestakuntzarekin bat datorren enplegua lortzeko.

• Familia elkartzea da hurrengo elementua nahiko garrantzitsua integraziorako
(3,65 puntu). Lehen mailako (3,78 puntu) eta bigarren mailako (3,76 puntu) ikas-
ketak dituztenen iritziz, elkartzea garrantzitsua da, goi mailako ikasketak dituz-
tenekin (3,30 puntu) erkatuz. Asiakoentzat oso garrantzitsua da (4,03 puntu) eta
modu esangarrian bereizten dira EBko herritarrei erreparatzen badiegu (3,39
puntu). Azkenekoek batez beste puntu gutxienekin baloratzen dute, familia elkar -
tzeko hirugarren herrialdeetako pertsonek aurkitzen dituzten administrazio era-
gozpenak ez baitituzte. Dokumentuen egoerari dagokionez, EBko herritarrak (3,26
puntu) eta egoitza baimen iraunkorra dutenak (3,34 puntu) bat datoz egoera horri
garrantzi txikiagoa ematean, nazionalizatuekin (3,80 puntu) eta hasierako egoitza
baimena edo berritua dutenekin (3,26 puntu) erkatzen baditugu.

• Espainiako nazionalitatea izateak familia elkartzearen aukerak bezainbeste puntu
ditu, hain zuzen ere, 3,65. Latinoamerikarrentzat oso garrantzitsua da (4,11 puntu)
eta ezberdintasun esangarria dute Asiako (3,66 puntu) eta Europako (2,19 puntu)
biztanleekiko. Azkeneko area geografikoak ez du oso garrantzitsutzat jotzen, atze -
rriko beste edozein jatorrirekin alderatuz. Zehatz-mehatz esanda, errumaniarren
ustez, EBko kideak izateagatik, ez du garrantzi handirik (2,57 puntu) Espainiako
nazionalitatea izatea eta aztertu diren gainerako nazionalitateetatik bereizten dira.
Bestalde, lehen mailako ikasketak dituzten pertsonek oso garrantzitsutzat jotzen
dute (4,11 puntu) Espainiako nazionalitatea izatea, hain zuzen ere, bigarren mai-
lako ikasketak (3,75 puntu) eta unibertsitarioak (2,84 puntu) dituztenek baino neu-
rri handiagoan.
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• Alokairuan etxebizitza izatea garrantzitsua da (3,48 puntu) Getxon integratuta
sentitzeko. Profesional ertainen kasuan, oso garrantzitsu bezala baloratzen dute
(3,89 puntu) eta ezberdintasun adierazgarria dute bigarren mailako ikasketak (3,41
puntu) eta unibertsitarioak (3,33 puntu) dituztenekiko. Bestetik, latinoamerikarrek
baloratzen dute ongien (3,61 puntu) eta Asiakoetatik (3,14 puntu) nahiz EBkoetatik
(3,28 puntu) bereizten dira. Egoitza baimen etengabea lortu dutenek neurri han-
diagoan (3,86 puntu) baloratzen dute alokairuan etxebizitza izatea eta nazionali-
zatuak daudenekin (3,39 puntu), EBko herritarrekin (3,21 puntu) eta hasierako
egoitza baimena edo berritua dutenekin (3,37 puntu) desberdintzen dira.

• Getxoko kultur bizian parte hartzea integraziorako garrantzitsutzat jotzen da (3,30
puntu). Gurutzatze aldagaiak aztertuz gero, ikasketa ertainak dituzten pertsonek
emandako balioari erreparatzen badiogu, beraientzat oso garrantzitsua da (3,71
puntu) eta ezberdintasun esangarria dute lehen mailako ikasketak (3,31 puntu) eta
bigarren mailakoak (3,20 puntu) dituztenak kontuan hartuta.

• Jabetzan etxebizitza izateari dagokionez, galdetutako pertsonen ustez garrantzi -
tsua da (3,22 puntu) integraziorako eta jatorrizko area geografikoaren aldagaia gu-
rutzatzean, latinoamerikarrek jabetzan etxebizitza izatearen garrantzia baloratzen
dute (3,42 puntu) EBko pertsonek (2,76 puntu) baino gehiago. Gainerako puntuak
erdian gelditzen dira. Dokumentuen egoerari dagokionez, Espainiako nazionali-
tatea duten pertsonek, egoera irregularrean daudenek (3,62 puntu) edo egoitza
baimen iraunkorra dutenek (3,42 puntu), jabetzan etxebizitza izatearen aukera
neurri handiagoan baloratzen dute eta ezberdintasun nabarmenak ageri dituzte
EBko herritarrekin (2,52 puntu) eta hasierako baimena edo berritua dutenekin
(2,97 puntu).

• Beren tradizioak edo ohiturak praktikatzearen aukera galdetutako pertsonentzat
garrantzitsua da (3,21 puntu), europarrek interes gutxiago (2,72 puntu) izan arren,
gainerako jatorriekin erkatuz gero. Bestalde, unibertsitarioek garrantzi gutxiago
(2,90 puntu) ematen diote tradizioetan jarduteko aukerari, ikasketa maila txikia-
goak dituzten gainerako pertsonekin alderatzen baditugu. Dokumentuen egoerari
buruz, EBko herritarren iritziz integraziorako tradizioak eta ohiturak praktikatzea
ez da garrantzitsua (2,70 puntu).

• Getxoko udalerriko kirol bizitzan jardutea integraziorako garrantzitsutzat jotzen
den mugetara hurbiltzen da (3,10 puntu). Ikasketa ertainak dituzten pertsonen
ustez garrantzitsua da (3,57 puntu) Getxon eskaintzen diren kirol jarduera des-
berdinetan aritzea eta lehen mailako ikasketak (2,94 puntu) eta bigarren mailakoak
(3,03 puntu) dituztenetatik argi eta garbi bereizten dira. Latinoamerikarrek dute
batez beste puntuaziorik altuena (3,22 puntu) gainerako jatorrikoekin alderatzen
baditugu eta ezberdintasun esangarria dute Asiako biztanleekiko (2,63 puntu).

• Elkarrizketatutako pertsonen iritziz neurri handiagoan edo txikiagoan integrazio-
rako garrantzitsuak diren alderdien batez besteko balorazioari dagokion azkeneko
blokeari eutsiz, bere erlijioa praktikatzeko aukera kontuan hartuta (2,97 puntu),
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Magrebeko biztanleen iritziz oso garrantzitsua da (4,00 puntu) eta gainerako ja-
torrietatik oso argi desberdintzen da. EBko biztanleek, ordea, ez dute bereziki ga-
rrantzitsutzat jotzen erlijioa (2,43 puntu), gainerako area geografikoekin erkatuz
gero.

• Immigranteen elkarteetan eta immigranteak laguntzen dituztenetan partaidetza
integraziorako pixka bat garrantzitsu bezala baloratzen da (2,94 puntu) eta Euro-
par Batasuneko pertsonek ematen diote garrantzirik gutxiena erakunde horietan
parte hartzeari, bai beste area geografiko batzuekin alderatzen badugu (2,94
puntu), bai galdetutakoen administrazio egoera kontuan hartuz gero (2,38 puntu).

• Hurrengo hauteskundeetan bozkatu ahal izatea integratzeko ekintza pixka bat ga-
rrantzitsutzat jotzen da (2,91 puntu). Jatorrizko area geografikoari dagokionez, la-
tinoamerikarrentzat garrantzitsua da (3,06 puntu) bozkatzeko eskubidea izatea
eta EBko kideekiko (2,58 puntu) modu esangarrian bereizten da. Izan ere, azke-
nekoek batez besteko puntuazio baxua dute. Emaitzak berdinak dira dokumentuen
egoerari erreparatzen badiogu. EBko herritarrek balio gutxiago (2,26 puntu) ema-
ten diote botorako eskubidea izateari, egoitza baimena dutenekin (2,98 eta 2,95
puntu), nazionalizatuekin (3,16 puntu) edo egoera irregularrean daudenekin (2,90
puntu) alderatzen baditugu.

• Amaitzeko, euskararen erabilera dago; pixka bat garrantzitsua da (2,58 puntu).
Magrebeko biztanleak (2,69 puntu) eta latinoamerikarrak (2,85 puntu) balorazioan
bat datoz. Pixka bat garrantzitsua da hizkuntza erabiltzea eta Asiako biztanleetatik
(2,12 puntu) modu aipagarrian bereizten dira. Izan ere, hauek orokorrak baino
batez besteko txikiagoa dute. Bestalde, EBko herritarrek balio gutxiago (2,17
puntu) ematen diote euskara erabiltzeari, Espainiako nazionalitatea (2,80 puntu)
nahiz egoitza baimena (2,60 eta 2,58 puntu) dutenekin edo administrazio egoera
irregularrean (2,59 puntu) daudenekin alderatuz. Nahiz eta datu honek garrantzi
gutxiago izan integratzeko landu diren beste elementu batzuk kontuan hartuta,
hainbat dokumentutan idatziz jasoa utzi da udala gizarte eragileekin eta herrita-
rrekin lanean ari dela udalerria euskalduntzearen alde. Getxotarren aldetik geroz
eta gehiago erabiltzen da euskara eta datuekin bat, atzerriko helduek integratzeko
balio txikiagoa eman arren, ez da gauza bera gertatzen beren seme-alaben etorki-
zunarekin, euskarazko ereduetan matrikulazioek urte batzuetatik hona garrantzia
hartzen baitoaz. Besteak beste, Getxon euskara sustatzeko ekintza plana, atzerri-
tarren artean hizkuntzaren ezagutza eta erabilera bultzatzeko jarduerak dituena,
edo AISA programa udalerrian euskara ezagutu eta erabiltzea sustatzeko tresnak
dira.

Atzerritarrek Getxon integratzen lagun dezaketen alderdiei ematen dieten balioa aztertu
ostean, ondoren, inoiz udalerrian atzerrikoak izateagatik diskriminatuak sentitu al diren
jakin nahi dugu. 37. grafikoan ikus daitekeen bezala, ia % 70 ez da horregatik diskrimi-
natua sentitu.
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Baina % 31k baietz esan du, hau da, atzerritarra izategatik diskriminatua sentitu da eta
zer tokitan gertatu den hori galdetu zaie. 38. grafikoan galdetutako pertsonei proposatu
zaizkien espazioak azaltzen dira. %  64,3k
baieztatutakoaren arabera, kalean sentitu da
diskriminatua eta lautik bat lantokian diskri-
minatua izan da, bere ustez. Gutxien aipatu
diren aukeren artean daude ikastetxean
(% 4,5) eta aisialdiko lokaletan (% 5,4).

Gurutzatze aldagaiak kontuan hartzen badi-
tugu, higiezinen agentzietan diskriminatuak
sentitu diren EBko pertsonen artean (% 23,8)
desberdintasun esangarriak daude, gainerako
jatorrietakoekin erkatuta. Area geografiko
bereko pertsonek, berriz, diskriminazio gu -
txiago (% 28,6) sentitu dute kalean, latinoamerikarrak (% 70,8), Asiakoak (% 77,8) eta
Magrebekoak (% 100) gogoan hartzen baditugu. Udalean diskriminazioa, batez ere, uda-
lerrian denbora gutxiago bizitzen daramatenek jasaten dute. Getxon denbora gehiago
eman dutenen iritziz, 2001. urtetik aurrera udalerrian bizi direnek baino diskriminazio
handiagoa pairatzen dute.

38. grafikoa. Diskriminatuak sentitu diren tokiak 

P27. Zer tokitan? 
Iturria: GABG, 2015.

Bestalde, galdetutako pertsonen dokumentu egoera kontuan hartuta, biztanle nazio-
nalak diskriminatuagoak sentitu dira garraio publikoa erabili dutenean (% 27,6) eta ikas-
tetxera joan direnean (% 13,8). Lanean diskriminatuak sentitu direnen artean, EBko
herritarrak dira baiezko erantzun gehienak eman dituztenak (% 50).
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37. grafikoa. Atzerrikoak izateagatik dis-
kriminazioa

P26. Inoiz diskriminatua sentitu al zara Ge -
txoko udalerrian atzerritarra izateagatik?
Iturria: berariaz egina.
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Getxon diskriminatuak sentitu direla baieztatu ostean, pertsona horiek bizi izan duten
diskriminazio motari dagokionez, 39. grafikoari jarraiki, % 68,8k ahozko irainen bidez
nola diskriminatzen duten sentitu du. Ondoren, eta 34 puntuko desberdintasunez, im-
migrazioari lotutako estereotipoekin zerikusia duten hiru baieztapen ditugu kalean:
bertakoei gizarte laguntzak kentzea leporatzen diete (% 34,8), bertakoei lana kentzen
diete (% 33,9) eta immigranteak izateagatik krisiaren ondorioz errua bota diete (% 30,4).
Eraso fisikoak oso ehuneko txikira mugatzen dira. Egoera hori % 1,8k bizi du eta sexu
jazarpena beste % 1,8k.

39. grafikoa. Bizitako diskriminazio mota

P28. Nolakoak?
Iturria: GABG, 2015.

Gurutzatze aldagaiak begiratuta, EBko herritarren (% 28,6) eta latinoamerikarren (% 2,8)
artean desberdintasun esangarriak daude, lehenengoek enplegua lortzeko diskrimina-
tuak sentitu direla diotenean. Mehatxuak lantokian gehien bat lehen mailako ikasketak
dituztenek (% 13) pairatzen dituzte, unibertsitarioekin (% 5,6) alderatuz.

Azkenik, galdetutako pertsonei Getxon integrazio mailari buruzko balorazio orokorra
eskatzen zaie 0tik (integratu gabe) 10erako (erabat integratua) eskalan. Udalerrian atze -
rritarrak oso integratuta daudela baiezta daiteke, batez beste 7,91 punturekin. Guru -
tzatze aldagaiak aztertuz gero, ikasketa ertainak dituztenak (8,31 puntu) modu
adierazgarrian lehen mailako ikasketak dituztenak (7,68 puntu) baino integratuago
daude. Administrazio egoera erregularrean daudenak (nazionalizatuak, 8,24; EBko he-
rritarrak, 8,19; egoitza baimen iraunkorra dutenak, 8,08, aldi baterako egoitza dutenak)
Getxon oso integratutzat jotzen dira, administrazio egoera irregularrean daudenekin
(6,76 puntu) alderatzen baditugu. Udalerrian daramaten denborari dagokionez, Getxon
gehiago daramatenak (8,75 eta 8,18) 2009az gero iritsi zirenak (7,28 puntu) baino inte-
gratuago sentitzen dira. Datuen arabera, atzerritarrak integratuago sentitzen dira uda-
lerrian beren egonaldia luzeagoa izan den neurrian eta administrazio egoera
erregularrean dauden heinean.
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40. grafikoa. Getxon integratuta egotearen pertzepzioaren batez bestekoa

P29. 0tik 10erako eskalan, 0 integratu gabea eta 10 erabat integratua izanik, nola baloratuko zenuke
zure integrazio maila Getxoko udalerrian?
Iturria: GABG, 2015.

Laburbilduz, atzerritarrek antzemandako integrazio maila, oro har, nahiko altua da eta,
besteak beste, honako itemetan islatua ikusten da: bere jatorri bereko pertsonenganako
begikotasun maila edo integrazioari buruz egindako balorazioa. Modu berean, diskri-
minaziozko egoerak gehiengoak ez direla azpimarra daiteke eta, orokorrean, ahozko
adierazpenetara eta immigrazioari lotutako estereotipo negatiboen irudimenean ze-
hazten diren baieztapenetara mugatu dira.
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Etorkizuneko erabakiei buruz atzerritarrek duten ideia ezagutzeko, atal honetan jakin
nahi dugu nola ikusten duten beren burua hemendik bost urtera bizi izango diren to-
kiarekiko (P30), beste lekura joanez gero, norantz joko luketen (P31) eta Getxon bizitzen
jarraitzen badute, zer gai iruditzen zaizkien garrantzitsuak beren seme-alabetan pen -
tsatuz (P32).

41. grafikoari erreparatzen badiogu, hemendik bost urtera atzerritarrek (% 64,5) Getxon
egoteko asmoa dute. Bakarrik % 14,4k bere jatorrizko herrialdera itzultzeko aukera plan-
teatzen du eta % 11,9k ez du argi bere etorkizuna bizilekuari dagokionez. Gurutzatze
aldagaiak kontuan hartuta, beste leku batera, nagusiki, gazteenek, 18 eta 34 urte bitar-
tekoek, (% 8,7) migratuko dute. Kasu honetan interesgarria da azpimarratzea adin tarte
honetan, ziur aski, beste herrialde batera emigratzearen ideia belaunaldi elementu bat
da, immigrante kategoriari atxikitakoa baino gehiago. Beste modu batera esanda, beren
gurasoek dutenaren aldean, bertako gazteek izan dezaketen aukerara gehiago hurbiltzen
da.

41. grafikoa. Nola ikusten dute bere burua hemendik bost urtera

P30. Etorkizunean pentsatuz, nola ikusten duzu zure burua hemendik 5 urtera? 
Iturria: GABG, 2015.
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Galdetutako pertsonen egoera zibilaren kasuan, gehien bat ezkongabeek dute asmoa
beste toki batera joateko (% 8,4), ezkonduekiko ala bikotean bizi direnekiko (% 2,7) eta
banandu, alargun edo dibortziatuekiko (% 1,7). Datu hauek jada txosten honetan na-
barmendu den alderdi bat berresten dute: jomugako tokian errotzeko eta bertan koka -
tzeko familia elkartu eta familia eratzeak garrantzi handia duela.

Bost urteren buruan beste toki batera migratuko duten pertsonei (% 4,7) galdetu diegu,
hiru aukeratatik, zer hautatuko luketen (42. grafikoa). Gehienek (% 64,7) hirugarren he-
rrialdera migratu nahi dute; bien bitartean, % 23,5ek beste autonomia erkidego batera
migratzea du buruan eta % 11,8 Euskal Autonomia Erkidegoko beste udalerri batera
mugi daiteke.

42. grafikoa. Migra dezakeen tokia

P31. Nora uste duzu migratuko duzula? 
Iturria: berariaz egina.

Ondoren aztertuko dugun beste alderdi bat honakoa da: seme-alaben etorkizunean
pentsatuz gero, zer hiru alderdi dira garrantzitsuenak. 8. taulan ikus dezakegun bezala,
hezkuntzarekin zerikusia duten gaiak biztanleen % 61,5ek lehenengo aukera bezala ai-
patzen dituzte. Aurrekoa egiaztatzeko, galdetutako pertsonen % 23,8k hezkuntza pu-
blikoa bermatzea nahi du, % 19,1ek beren seme-alabek eurena baino hezkuntza altuagoa
izatea du helburu. Azkenik, % 18,6k unibertsitatean ikastea nahi du. Ondoren, egon-
kortasun ekonomikoarekin eta enpleguarekin zerikusia duten gaiak jotzen dituzte ga-
rrantzitsutzat, hala nola egoera ekonomiko egonkorra izatea (% 11,9), prestakuntzarekin
bat datorren enplegua lortzea (% 8,6) eta berea baino enplegu hobea izatea (% 3,9).

43. grafikoan planteatutako gai bakoitzak izandako aipamen guztiak irudikatuko ditugu.
Lehenengo aipamen bezala, beren seme-alaben etorkizunerako garrantzitsu modura,
hezkuntza bazen, aipamen guztiei buruzko datuak ikustean berdin jarraitzen du, nahiz
eta lehenengoa (% 56,8) egoera ekonomiko egonkorra bereganatzea izan. Alde priba-
tuarekin zerikusia duten gaiak, hala nola ezkontzea (% 1,1), ama-hizkuntza ikastea
(% 1,9) edo erlijioa praktikatzea (% 2,2) galdetutako atzerritarrentzat ez dira hain ga-
rrantzitsuak.
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8. taula. Beren seme-alaben etorkizunerako garrantzitsua. 1., 2., 3. aipamena eta guztira

P32. Zure seme-alaben etorkizunean pentsatzen baduzu eta Getxon bizi bazara, ondoren adierazten
diren enuntziatu guztietatik aipatu, garrantziaren ordenari jarraiki, zure ustez 3 garrantzitsuenak.
Iturria: GABG, 2015.

Gurutzatze aldagaiei erreparatuz, neurri handiagoan beren seme-alabek eurek baino
enplegu hobea izan dezaten nahi dutenek lehen mailako ikasketak dituzte (% 29,9). Ez-
berdintasuna esangarria da bigarren mailako ikasketak dituztenak (% 20,9), profesional
ertainak (% 14,3) eta unibertsitarioak (% 3,3) kontuan hartzen baditugu. Berea baino
etxebizitza hobea izateari dagokionez, gehiago adierazten dute 50 urte edo gehiagokoek
(% 16,5), gainerako adin tartekoekin alderatuz. Halaber, ezberdintasun adierazgarriak
antzematen dira baieztapen horri buruz profesional ertainen artean (% 22,9). Lehen
mailako ikasketak (% 15,6) ala bigarren mailakoak (% 6,6) dituztenek eta unibertsitarioek
(% 1,6) baino garrantzi handiagoa ematen diote. Beren seme-alaben independentzia ge-
hiago baloratzen duen pertsonen profila EBko herritarrena da (% 19,4). Gainerako ja-
torrikoekin alderatuz gero, ezberdintasunak nabarmenak dira. Halaber, unibertsitate
ikasketak dituzten pertsonek (% 23) desberdintasun adierazgarriak dituzte gainerako
ikasketa mailakoekiko eta Getxora 1963. eta 2000. urteen bitartean iritsi direnetan
(% 19,6) gauza bera gertatzen da, ondorengo urtekoekin erkatzen baditugu (2001etik
2008ra, % 8,3; 2009tik 2015era, % 9,9). Jatorrizko tokiko ohiturak mantentzeari dago-
kionez, Magrebeko biztanleek (% 38,5) ematen diote garrantzirik handiena eta atzetik
datoz Asiakoak (% 14,3), europarrak (% 11,9) eta latinoamerikarrak (% 7,6).
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1. aipam. 2. aipam.  3. aipam.      Aipam. guzt.
Egoera ekonomiko egonkorra izatea 11,9 23,3 21,6 56,8
Unibertsitatean ikastea 18,6 21,3 5,8 45,7
Nirea baino goragoko ikasketak izatea 19,1 10,5 7,2 36,8
Hezkuntza publikoa bermatzea 23,8 4,7 4,2 32,7
Prestakuntzarekin bat enplegua lortzea 8,6 11,4 12,5 32,4
Nirea baino enplegu hobea izatea 3,9 8,3 6,9 19,1
Talde etniko batekoa izateagatik diskriminatua ez sentitzea 4,4 3,9 9,4 17,7
Independizatzea 2,2 3 5,3 10,5
Gure jatorrizko tokiko ohiturak mantentzea 1,9 3 5,3 10,2
Nirea baino etxebizitza hobea erosi ahal izatea 0,3 2,5 6,6 9,4
Etxebizitza erostea 0,8 3,3 4,4 8,6
Espainiako nazionalitatea lortzea 2,2 1,1 5,3 8,6
Euskara ikastea 0,3 1,4 2,8 4,4
Norbere erlijioa praktikatzea 0,8 0,3 1,1 2,2
Ama-hizkuntza ikastea 0,3 1,1 0,6 1,9
Ezkontzea 0,3 0,3 0,6 1,1
ED/EE 0,6 0,6 0,6 0,6



43. grafikoa. Getxon bizita beren seme-alaben etorkizunerako garrantzitsua. Aipamenak guztira

P32. Zure seme-alaben etorkizunean pentsatzen baduzu eta Getxon bizi bazara, ondoren adierazten
diren enuntziatu guztietatik aipatu, garrantziaren ordenari jarraiki, zure ustez 3 garrantzitsuenak.
Iturria: GABG, 2015.
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Bukatzeko, ondorioen aurreko atal honetan atzerritarrek hainbat baliabideri buruz
(Udalak kudeatzen dituenak edo beste administrazio publiko batzuek kudeatzen dituz-
tenak) duten iritzia landuko dugu, tokian beren erabilera ezagutu ahal izateko. Zehazki,
hurrengoak galdetuko ditugu: udalerriko zerbitzu publikoen erabilera maila (P33), atze -
rritarrak integratzeko Udalak egindako lana ezagutzen al duten (P34), Arloko hainbat
programaren ezagutza eta erabilera (P35) eta, azkenik, Getxoko Udalak immigrazioa-
rekin eta kulturartekotasunarekin duen konpromiso mailari buruzko iritzia (P36).

Galdetu zaien biztanleek udalerrian eskaintzen den zenbait baliabideren erabiltze maila
ezagutzeko, erabiltzen ez duten, erabili zuten, erabiltzen ari diren edo erabiltzeko as-
morik duten galdetu zitzaien. 44. grafikoan ikus dezakegunez, iraganean zerbitzurik
erabilienak herritarren arreta bulegoak (HAB) (pertsonen % 37,4), udal gizarte zerbi -
tzuak (% 31,9) eta Udaltzaingoa (% 31) izan ziren. Galdeketan planteatutako zerbitzuak,
ordea, orokorrean ez dituzte erabiltzen. Izan ere, zerbitzu ia guztiak gaur egun ez dira
erabiltzen, ezta iraganean asko erabili zirenak ere. % 97k baieztatutakoaren arabera, ez
du sexu informazio bulegoa erabiltzen, % 91 emakumeen jabekuntza eskolaz ez da ba-
liatzen eta gauza bera gertatzen da KZ Gunearekin (% 79) eta Getxo Lanekin (% 72,9).
Getxo Kirolak aztertzen badugu, egun baliabide gehienak baino neurri handiagoan era-
biltzen da (% 27,1) eta bakarrik udal gizarte zerbitzuek eta Lanbidek gainditzen dute.
Azkenekoaren kasuan, erabilera moten ehunekoak elkarren artean berdinduagoak
daude: % 36k iraganean erabili zuen, % 29,6k ez du erabiltzen, % 29,4 erabiltzen ari da
eta bakarrik % 4,4k du erabiltzeko asmoa. Azkenik, osasun zerbitzuen erabilera azpi-
marra daiteke; pertsonen % 89,8k gaur egun erabiltzen dituela dio.

Beraz, baiezta dezakegu galdetutako atzerritarrek, oro har, eskura jartzen zaizkien udal
baliabideak ez dituztela erabiltzen eta bakarrik osasunarekin, enpleguarekin, gizarte
zerbitzuekin eta herritarren arretarekin zerikusia dutenak nabarmentzen dira.

Udal baliabideak eta Udala

7



44. grafikoa. Getxon dauden baliabide publikoen erabilera maila

P33. Esan al diezadakezu zer mailatan erabiltzen dituzun hurrengo udal baliabideak? 
Iturria: GABG, 2015.
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Gurutzatze aldagaiak aztertzen baditugu, hurrengoa baiezta dezakegu:

• Desberdintasun esangarriak antzematen dira udal gizarte zerbitzuak erabiltzen
dituzten profesional ertainen artean (% 20), gainerako ikasketa mailetakoekin al-
deratzen baditugu. Horiek ehuneko txikiagoak dituzte. EBko pertsonek iraganean
beste edozein area geografikokoek baino gutxiago erabili zituzten (% 11,9) eta gaur
egun ez dute zerbitzu hori erabiltzen.

• Getxo Kirolak erakundearen kirol zerbitzuak erabiltzen ari diren unibertsitarioak
(% 41) modu esangarrian bereizten dira ikasketa ertainak (% 40), bigarren maila-
koak (% 25,8) eta lehen mailakoak (% 14,3) dituztenekiko. Azkeneko ikasketa maila
duten pertsona gehienek (% 80,5) ez dute zerbitzu hori erabiltzen eta gainerako
mailetatik bereizten dira.

• Iraganean liburutegiak, batez ere, Magrebekoek (% 38) erabili zituzten eta desber-
dintasun esangarria dute EBko (% 22,4), latinoamerikarrekiko (% 12,5) eta Asia-
koekiko (% 2,9). Era berean, 50 urtetik gorakoek gehiago erabili zuten (% 22,8).
Getxora 2000. urtea baino lehenago iritsi ziren pertsonak (% 39,2) gaur egun zer-
bitzua erabiltzen ari dira urte hori gainditua iritsi zirenak baino gehiago. Eta, az-
kenik, administrazio egoera irregularrean dauden pertsonak dira gutxien
erabiltzen dutenak (% 88,1), gainerako dokumentu egoerak dituztenekin erkatzen
baditugu.

• Unibertsitate ikasketak dituzten pertsonek gehiago erabiltzen dituzte Getxoko
Kultur Etxean antolatzen diren hitzaldiak eta jaialdiak (% 34,4) eta ikasketa maila
txikiagoak dituztenetatik ari eta garbi bereizten dira. Era berean, EBko biztanleek
beste area geografikoetakoek baino neurri handiagoan parte hartzen dute halako
jardueretan (% 31,3).

• Ikasketa profesional ertainak dituzten pertsonek gaur egun gazteriaren zerbitzuak
gehiago erabiltzen dituzte (% 11,4) eta gauza bera gertatzen da Magrebeko biztan-
leengan (% 23,1).

• EBko herritarrek iraganean Udaltzaingoaren zerbitzuak gehiago erabiltzen zituz-
ten (% 44,8) eta desberdintasun esangarria dago Magrebekoekin (% 46,2), Asiako-
ekin (% 31,4) eta latinoamerikarrekin (% 25).

• 50 urtetik gorakoek Lanbideren zerbitzuak gehiago erabili dituzte (% 51,9), baina
gaur egun erabilerarik txikiena ematen diotenak dira (% 16,5). Hala, bi kasuetan,
gainerako adin tarteetatik nabarmentzen dira. Bestalde, 2009az gero gaur arte Ge -
txon bizi direnek maila handiagoan ez dute Lanbide erabiltzen (% 40,4), udalerrian
bizitzen denbora gehiago daramatenekin alderatzen baditugu. Administrazio ego-
era irregularrean daudenek joera handiagoa dute zerbitzua erabiltzeko asmoa du-
tela aipatzean (%  19), dokumentu-egoera erregularrean dauden pertsonekin
erkatuz gero.
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• Azkenik, emakumeen jabekuntza eskolan, sexu informazioari buruzko bulegoan,
GetxoLan eta osasun zentroetan gurutzatze aldagaiak aztertzen ditugunean, ez
dago desberdintasun esangarririk.

Amaitzeko, galdetutako pertsonei immigrazioarekin eta kulturartekotasunarekin Ge -
txoko Udalak hartutako konpromisoak baloratzeko eskatu zaie 0tik 10era bitarteko es-
kalan, 0 gutxieneko konpromisoa izanik eta 10 gehienekoa. Atzerritarren iritziz udala
immigrazioarekin eta kulturartekotasunarekin nahasten da eta batez beste 6,50 puntu
ematen dizkiote.

45. grafikoa. Getxoko Udalak immigrazioarekin eta nazioartekoarekin hartutako konpromiso-
aren pertzepzioari buruzko batezbestekoa

P36. 0tik 10era bitarteko eskalan, 0 baloraziorik baxuena izanik eta 10 gehienekoa, zein da immigra-
zioarekin eta kulturartekotasunarekin Getxoko Udalaren konpromisoa?
Iturria: GABG, 2015.

Gurutzatze aldagaiei erreparatuz, Asiako biztanleen iritziz Udalak immigrazioarekin
konpromisoa du (6,83 puntu); beste aldean, berriz, Magrebeko biztanleak kokatzen dira
(5,40 puntu). Bai latinoamerikarrak (6,68 puntu) bai EBko herritarrak (6,10 puntu) er-
dian daude. Bestetik, egoitza baimen iraunkorra duten pertsonen ustez, Udalak kon-
promiso maila handia du (7,23 puntu) kulturartekotasunarekin eta immigrazioarekin.
Asko aldentzen dira nazionalizatuengandik (6,44 puntu), EBko herritarrengandik (5,90
puntu), hasierako egoitza baimena edo berritua dutenengandik (6,65 puntu) eta egoera
irregularrean daudenengandik (5,60 puntu). Azken horiek baloratzen dute Udalaren
konpromiso txikiena gai horietan.
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Ikerketa honetan antzeman ahal izan diren profil ezberdinak aipatuz, txostenean aztertu
den zenbait eremu eta ataletan desberdintasun garrantzitsuak hautematen dira.

Lehenik eta behin, atzerritarren profil bat oso gizarteratua eta integratua dago Getxoko
udalerrian eta, besteak beste, lanaren, ekonomiaren eta gauza materialen eremuetan
eta gizarte harremanetan. Talde hau, neurri handian, bat dator Europar Batasuneko he-
rritarrekin. Emakumeak baino gehiago dira gizonak, eta fluxu handiak (2000z gero) eto-
rri baino lehen iritsi ziren. Unibertsitate ikasketen tasa altuagoa dute eta diru-sarrerak
nahiz lan-baldintzak hobeak dira. Era berean, harreman estuagoa dute bertako biztan-
leekin.

Laburbilduz, profil hau Getxon bizi diren bertako pertsonen profilera ia gehiago hur-
biltzen da beste jatorri batzuetako immigrante atzerritarren profilera baino. Fenomeno
hau ez da Euskal Autonomia Erkidegoaren gainerakoan hain biziki jazotzen, eta udale-
rriaren gizarte eta ekonomia egiturari erantzuten dio. Klase ertainak oso garrantzitsuak
dira eta immigranteen artean ere joera hori ikus daiteke.

Halaber, profil horrek azaldutakoari jarraiki, Euskal Autonomia Erkidegoan badago atze -
rritarren talde bat baldintza sozioekonomiko eta ongizate maila ertain eta altuekin. Zen-
bakietara joz, beste talde batzuk baino askoz txikiagoa da, baina, nolanahi ere, ezin
daiteke bazter edo alde batera utz, are gehiago, Getxoren kasuan, hemen Euskadin baino
garrantzi handiagoa baitu.

Gainerako jatorriek elkarren artean parekotasun gehiago dituzte eta ezaugarriak, biz-
tanle atzerritarrei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoaren batez bestekotik hur-
bilago daude. Magrebeko biztanleak logika honetatik kanpo gelditzen dira; izan ere,
zaurgarritasuneko eta gizarte bazterketako adierazleak oso altu dituzte, bai lanaren ere-
muan (oso langabezia tasa altuak), bai ekonomiaren arloan (%  40,5ak ez du diru-
 sarrerarik). Era berean, jatorri horrek garrantzi handia ematen dio egoitza baimena
lortzeari eta, beraz, dokumentu-egoera erregularizatua izateari. Bere erlijioa praktika -
tzea eta tradizioak nahiz ohiturak mantentzea ere garrantzitsua da eurentzat. Talde

Ondorioak



honen kasuan lagina urria da, baina lagin zabalagoekin azterlanak egin direnean emai -
tzak bat datoz. Hortaz, emaitza batzuk kontuan hartu behar dira eta Magrebeko biz-
tanleak Getxon gutxiengoa izan arren, kolokatasun handiko egoera ageri dute, bai
lanean, baita gizartean eta bizitzan ere.

Ildo horri eutsiz, krisiaren eragina biztanle guztiengan antzeman daiteke eta beste toki
batzuetan gertatu den bezala, Getxon ere hainbat adierazleren kaltea ikusten da, batez
ere, lan eta ekonomia abagunearekin zerikusia badute.

Aurkeztutako bi profilen erdian, agian, bigarrenetik hurbilago, errumaniarrak daude.
Nahiz eta legez Europar Batasunekoak izan, gizarte eta ekonomia ezaugarriengatik Ba-
tasunekoa ez den biztanleriarekin parekotasun handiagoa dute. Hala, kolokatasun eta
zaurgarritasun adierazleak altuak dira, Batasuneko gainerako biztanleekin alderatzen
baditugu.

Bigarrenez, jaioterriaren arabera profil desberdinak alde batera utzita, etxeko lanen eta
zaintza pertsonalen sektorea azpimarra daiteke atzerritarrak okupatzen dituztenen ar-
tean. Jada sektore hori Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan 2010eko ABIGaren da-
tuen arabera garrantzitsuena bada, Getxoren kasuan garrantzia areagotzen da. Jarduera
sektore hori nagusiki emakumeek okupatzen dute eta gehienak latinoamerikarrak dira.
Aurrekoaren harira, udalerrian emakumeen okupazio tasak gizonenak baino altuagoak
dira, ordainsari eta lan baldintzak, ordea, okerragoak. Beste modu batera esanda, en-
plegua lortzeko aukera handiagoa dute, baina egoera okerragoan.

Funtsezko bi elementu horiek Getxoko udalerrian bereizgarriak dira eta gizarte argazkia
egiten dute. Getxon erosteko ahalmena altua da eta klase ertainek, garrantzi handia du-
tenez, ongizaterako hainbat gizarte beharrizan eskatzen dituzte, eta horietako gehienak
atzerriko immigranteek eta, zehatzago, emakumeek eskaintzen dituzte.

Hasieran bitxia suertatu arren, are gehiago EAEn biztanle atzerritarren ezaugarriak
kontuan hartzen baditugu, klase ertainen barruan ere atzerritarren kopurua garrant-
zitsua da. Horrek Getxo Euskal Autonomia erkidegotik bereizten du. Beste modu batera
esanda, eta kaleko hizkera erabiliz, Getxon atzerritarrek atzerriko pertsonak kontrata
ditzakete beren etxeetan etxeko lanen eta zaintza pertsonalen eremuan beharrak ase-
betetzeko.

Etorkizunari begira, atzerritarrek Getxon errotzeko asmoa dute. Gehiengoen iritzia da,
udalerrian integratuta daudela oso positiboki baieztatu eta baloratzen dutenean. Dena
den, pertsona batzuek, orokorrean, gazteek eta ezkongabeek, beste toki batera migra -
tzeko aukera ikusten dute. Beren seme-alaben etorkizuna hezkuntza, egonkortasun eko-
nomikoa eta enplegua bermatuta izatetik pasatzen da.

Egiaz, beren seme-alabengan eurek antzeman eta bizi izan dituzten beharrak proiek-
tatzen dituzte, beraien ustez integrazio prozesuan oinarrizkoak baitira. Arlo pribatua-
rekin zerikusia duten alderdiak, hala nola ohiturak mantentzea, partaidetza edo
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ezkontzea, ez dira garrantzitsuak eta, modu berean, ez dituzte integraziorako funtsezko
elementutzat jo.

Azkenik, atzerritarrek, orokorrean, ez dituzte udal baliabideak erabiltzen, bakarrik osa-
sun zentroak azpimarratzen dituzte eta asko joaten dira horietara. Halaber, iraganean
oinarrizko gizarte zerbitzuekin zerikusia duten baliabideak erabili ohi zituzten. Nola-
nahi ere, azpimarratu behar dugu zerbitzu horiek zirela errotze eta bizigarritasunaren
txostenak kudeatzen zituztenak; txosten horiek ezinbesteko baldintzak ziren egoitza
baimena lortzeko, hau da, une jakinetan eta talde zehatzetarako udal gizarte zerbitzuak
erabiltzea nahitaezkoa zen administrazio egoera erregularizatua edukitzeko. Gaur egun,
txosten horiek jada ez dira udal aginpidekoak eta, ondorioz, gizarte zerbitzuak gutxiago
erabiltzen dira, nahiz eta egungoa bezalako garaian, krisi ekonomikoak gizarte zaurga-
rritasuna areagotzea eragin duen honetan, garrantzitsuak izan (are gehiago atzerrita-
rrentzat).

Lanbide enplegu zerbitzua eta Getxo Kirolak zertxobait erabiliagoak dira, udalaren
edota autonomia-erkidegoaren baliabideen erabilera urriaren barruan. Zehatz-mehatz
esanda, gehiengoak Getxoko Udalak immigrazioaren eremuan egiten duen lana ez du
ezagutzen eta ezagutzen dituzten programa berezien barruan euskara ikastearekin, el-
karteekin eta atzerritarren munduarekin zerikusia dute, are gutxiago erabili arren.

Getxon bizi diren atzerritarren erradiografiak hainbat baldintza ezartzen ditu eta zen-
bait alderdi kontuan hartu behar da etorkizunari eta tokiko eremutik inplementatzen
diren politika publikoei begira.

Aurreko paragrafoetan adierazi den bezala, immigrante gehienek udalerrian errotzearen
eta integrazioaren aldeko apustua egiten dute. Nahiz eta, neurri handian, harrerari eta
lehenengo integrazioari lotutako alderdiak azpimarratu, halako agertoki batek epe labur
eta ertainean integratze politikak abian jartzeko eskatzen du, immigranteen eta beren
seme-alaben bizi kalitatea hobetzeko.

Epe laburrean pentsatuta, modu berean, garrantzitsua da kontua hartzea zer talde dau-
den egun gizarte zaurgarritasuneko eta lan kolokatasuneko egoera handienetan. Hortik
abiatuta, eremu horretan diharduten udal zerbitzuek modu fokalizatuan eskainiko diete
arreta eta talde horientzat programa edo azpiprograma bereziak garatu ahal izango di-
tuzte. Ildo horri jarraiki, ikerketa eta azterlan desberdinetan ikusi ahal izan den bezala,
immigranteek krisiaren eragina bertakoek baino neurri handiagoan pairatu dute.

Atzerago eta epe ertain nahiz luzeari begira, taldea eta, nagusiki, seme-alabak integra -
tzeko funtsezko gai bat ageri da: hezkuntza, hain zuzen ere. Argi dago eremu horrek
udalerriaren esparrua gainditzen duela. Nolanahi ere, arlo horretan jada hausnarketa
aktibatzea interesgarria litzateke, hezkuntza, azterlanean antzeman ahal izan den bezala,
immigranteen seme-alabengan oinarrizko elementua izateko eta, bide batez, egoera
hobea lortzeko. Aurrekoari jarraiki, bada kezkatzeko moduko gai bat, jada tokiko ere-
muan lantzen has daitekeena. Atzerritarrek oso garrantzi gutxi ematen diote euskarari,
bai beren buruan pentsatuta, baita beren seme-alabak kontuan hartuta ere.
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GETXON BIZI DIREN ATZERRITARRENTZAKO GALDEKETA 2015

Galdeketa zk.

Data (urtea-hilab.-eguna)

Auzoa

Solaskidea

Egun on/arratsalde on. IKUSPEGI Immigrazioaren Euskal Behatokia, Getxoko Udalarekin lankidetzan, udalerrian bizi diren atzerritarren integratze
eta bizi baldintzekin zerikusia duten alderdiei buruz azterlana egiten ari da. Horregatik, zuk galdera erraz batzuk erantzutea nahi nuke. Mesedez,
erantzun zintzotasunez, zure iritzia oso garrantzitsua baita guretzat. Noski, jakin ezazu erantzunen konfidentzialtasuna erabat bermatuko dugula eta
bakarrik ikerketarako erabiliko direla. Eskerrik asko.

ENPLEGUA
1. Zein da zure egungo lan egoera?
2. Eta krisiaren aurretik?

3A. Jarduera sektorea

3B. Etxeko enpleguaren modalitatea

4. 0tik 10era bitarteko eskalan, 0 asegabea da eta 10 erabat asea.
Egungo lan egoerarekin pozik al dago? 

5. Hemendik 5 urtera, nola ikusten duzu zuren burua lan merkatuan?

6. Lan helburuen artean negozio berriari ekitea al dago?

EGOERA EKONOMIKOA ETA ONGIZATE MATERIALA
7. Zein da egun hileko diru-sarrera?
8. Eta krisiaren aurretik?

9. Nola kalifikatuko zenuke zeure egungo egoera ekonomikoa?
10. Eta krisiaren aurretik?

11. Gaur egun bizi zaren tokiari buruz, zer motatako etxebizitza edo
bizilekua da?

P1. P2.
Lana beste baten kontura 1 1
Autonomoa 2 2
Lana kontraturik gabe 3 3
Langabetua 4 4
Ikaslea 5 5
Erretiratua edo pentsioduna 6 6
Etxekoandrea / Etxeko gizona 7 7
ED/EE 99 99

Etxeko enplegua (garbiketa edota zaintza pertsonalak familietan) 1
Zerbitzuak - Ostalaritza 2
Zerbitzuak - Merkataritza 3
Zerbitzuak - Bestelakoak 4
Eraikuntza 5
Industria 6
Nekazaritza / Arrantza 7
Bestelakoak 8
ED/EE 99

Asegabea                                                                     Erabat asea ED/EE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Gaur egun baino hobeto 1
Gaur egun baino okerrago 2
Gaur egun bezala 3
ED/EE 99

Bai 1
Ez 2
ED/EE 99

P7. P8.
300 eurora arte 1 1
300 €-tik 499 €-ra 2 2
500 €-tik 999 €-ra 3 3
1.000 €-tik 1.499 €-ra 4 4
1.500 €-tik 1.999 €-ra 5 5
2.000 €-tik 2.999 €-ra 6 6
3.000 €-tik 4.999 €-ra 7 7
5.000 edo gehiago 8 8
Ed/Ee 99 99

P9. P10.
Oso txarra 1 1
Txarra 2 2
Erdipurdikoa 3 3
Ona 4 4
Oso ona 5 5
Ed/Ee 99 99

Jabetzan 1
Jabeari alokatuta 2
Eusko Jaurlaritzari alokatuta 3
Azpierrentatua 4
Hotela/pentsioa/ostatua 5
Gela lan egiten duda tokian 6
Lagunek/senitartekoek lagata 7
GKEek lagata 8
Bestelakoak 9
ED/EE 99

(Joan P4ra)

Familia bakarrak kontratatuta (60 h/hilabete baino gehiago) 1
Familia bakarrak kontratatuta (60 h/hilabete baino gutxiago) 2
Orduka familia batekin baino gehiagorekin 3
Barnekoa 4
ED/EE 99
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12. Dirua bidaltzen al duzu jatorrizko herrialdera?

13. Gutxi gorabehera, jatorrizko herrialdera hilean zenbat diru bidaltzen
duzun esan dezakezu?

14. Gaur egun, etxebizitzarekin zerikusia duen honelako arazoren bat
jasan al duzu?

15. Orokorrean, nola esango zenuke dela zure osasuna?

16. Azkeneko hamabi hilabeteetan osasun kalterik jasan duzu arazo
fisikoren batengatik?

17. Azkeneko hamabi hilabeteetan antsietate, estres edo depresio ara-
zoak izan al dituzu?

GIZARTE HARREMANAK ETA ELKARREKINTZA
18. Harreman mota batzuk aipatuko dizkizut, esango al didazu lagunak,

lankideak, etab. gehien bat aberkideak, beste atzerritar batzuk edo
bertakoak al diren?

19. Honako elkarte edo erakunderen batean parte hartzen al duzu?

HERRITARRAK ETA ESKUBIDEAK LORTZEA
20. Halako prestazio ekonomikorik jaso al duzu edo jasotzen ari al zara?

21. Hurrengo hauteskundeetan bozkatu ahal duzu?

22. Hurrengo udal hauteskundeetan botorako eskubidea erabiltzeko
asmorik ba al duzu?

INTEGRAZIOA - DISKRIMINAZIOA
23. Zure ustez zer iritzi du bertako jendeak zure herrialdeko pertsoneki-

ko?

24. Esan, mesedez, 0tik 10era bitarteko eskalan, bertako pertsonenga-
tik zuk duzun begikotasuna, 0 begikotasunik eza eta 10 begikotasun
handia dela kontuan hartuta.

300 eurora arte 1
300 €-tik 499 €-ra 2
500 €-tik 999 €-ra 3
1.000 €-tik 1.499 €-ra 4
1.500 €-tik 1.999 €-ra 5
2.000 €-tik 2.999 €-ra 6
3.000 €-tik 4.999 €-ra 7
5.000 edo gehiago 8
ED/EE 99

Bai Ez Ed/Ee
Etxebizitza aurkitzeko zailtasunak 1 2 99
Alokairua/hipoteka ordaintzeko zailtasunak 1 2 99
Alokairua/hipoteka ez ordaintzea 1 2 99
Etxegabetzeko agindua alokairua ez ordaintzeagatik 1 2 99
Etxegabetzeko agindua hipoteka ez ordaintzeagatik 1 2 99
Familia elkartzeko zailtasunak 1 2 99

Oso ona Ona Erdipurdikoa Txarra Oso Txarra Ed/Ee

1 2 3 4 5 99

Bai 1
Ez 2
ED/EE 99

Bai 1
Ez 2
ED/EE 99

Aber-
kideak

Atzerritarrak, beste
nazionalitate batekoak

Berta-
koak

Ez
dut

Ed/
Ee

a) Lagunak 1 2 3 4 99

b) Ezagunak 1 2 3 4 99

c) Bizilagunak 1 2 3 4 99

d) Auzoko jendea 1 2 3 4 99

e) Lankideak edota ikas-
kideak 1 2 3 4 99

f) Seme-alaben ikastetxe-
ko lagunak (izanez gero) 1 2 3 4 99

Bai Ez Ed/Ee

Immigranteen elkartea 1 2 99

GKE eta immigranteak laguntzeko elkarteak 1 2 99

Kirol elkarte edo klubak 1 2 99

Hezkuntza edota kultur taldeak 1 2 99

Erakunde edo talde erlijiosoak 1 2 99

Bizilagunen taldeak 1 2 99

Gurasoen elkartea 1 2 99

Sindikatuak 1 2 99

Alderdi politikoak 1 2 99

Orain jaso -
tzen dut

Lehen jaso tzen
zuen, orain ez

Ez dut inoiz
jaso Ed/Ee

a) Langabeziarengatik
prestazioa /laguntza 1 2 3 99

b) Diru-sarrerak
Bermatzeko Errenta-DSBE
(Oinarrizko Errenta ohia)

1 2 3 99

c) Etxebizitzarako presta-
zio osagarria (EPO) 1 2 3 99

d) Getxoko Udaleko
Gizarte Zerbitzuen lagun -
tzak (GLL / AEL)

1 2 3 99

e) GKE edo gizarte era-
kundeen laguntza 1 2 3 99

f) Bestelako gizarte
laguntzak 1 2 3 99

Bai 1

Ez (pasatu p23ra) 2

ED/EE 99

Bai 1

Ez 2

ED/EE 99

Oso negatiboa                                                  Oso positiboa Ed/Ee

0 1 2 3 4 5 99

Begikotasunik eza                                          Begikotasun handia Ed/Ee

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Bai 1
Ez (pasatu p14ra) 2
ED/EE 99
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25. Honako alderdiak nola baloratzen dituzun jakin nahi dugu, zure
ustez Getxoko udalerrian integratzeko duten garrantziaren arabera.
Erabili 1etik (ezer ez) 5era (ezinbestekoa) bitarteko eskala (1. txar-
tela)

26. Inoiz diskriminatua sentitu al zara Getxoko udalerrian atzerritarra
izateagatik?

27. Zer tokitan? (erantzun anitza)

28. Nolakoa? (erantzun anitza)

29. 0tik 10erako eskalan, 0 integratu gabea eta 10 erabat integratua iza-
nik, nola baloratuko zenuke zure integrazio maila Getxoko udale-
rrian?

ETORKIZUNERAKO AUKERAK
30. Etorkizunean pentsatuz, nola ikusten duzu zeure burua hemendik 5

urtera?

31. Nora uste duzu migratuko duzula?

32. Zure seme-alaben etorkizunean pentsatzen baduzu eta Getxon bizi
bazara, ondoren adierazten diren enuntziatu guztietatik aipatu,
garrantziaren ordenari jarraiki, zure ustez 3 garrantzitsuenak. (2.
txartela)

Ezer
ez

Zer-
bait Nahikoa Oso Ezin-

bestekoa Ed/Ee

a) Enplegua izatea 1 2 3 4 5 99
b) Prestakuntzarekin bat
enplegua izatea 1 2 3 4 5 99

c) Egoitza eta lan baimena
izatea 1 2 3 4 5 99

d) Etxebizitza jabetzan iza-
tea 1 2 3 4 5 99

e) Etxebizitza alokairuan
izatea 1 2 3 4 5 99

f) Gaztelania erabiltzea 1 2 3 4 5 99
g) Euskara erabiltzea 1 2 3 4 5 99
h) Espainiako nazionalita-
tea lortzea 1 2 3 4 5 99

i) Hurrengo hauteskundee-
tan bozkatzea 1 2 3 4 5 99

j) Osasun txartela izan eta
laguntza medikoa lortzea 1 2 3 4 5 99

k) Doako justiziarako esku-
bidea izatea 1 2 3 4 5 99

l) Tradizioak/ohiturak
praktikatzea 1 2 3 4 5 99

m) Erlijioa praktikatzea 1 2 3 4 5 99
n) Familia elkartzea 1 2 3 4 5 99
o) Ikasketak homologatzea 1 2 3 4 5 99
p) Goi mailako/unibertsita-
teko sarbidea 1 2 3 4 5 99

q) Udalerriko kirol bizira
iristea 1 2 3 4 5 99

r) Immigranteen edo horiek
laguntzeko elkar. parte
hartzea

1 2 3 4 5 99

s) Udalerriko kultur bizitzan
parte hartzea 1 2 3 4 5 99

t) Bertako jendearen babe-
sa sentitzea 1 2 3 4 5 99

u) Bertako lagunak izatea 1 2 3 4 5 99

Bai 1
Ez (pasatu p28ra) 2
ED/EE 99

Lanean 1
Eskolan/ikastetxean 2
Merkatuan 3
Osasun zentroetan 4
Higiezinen agentzietan 5
Kalean 6
Tabernetan, aisialdiko lokaletan sartzeko 7
Herrigunean (parkeak, plazak, etab.) 8
Bizilagunekin 9
Garraioan 10
Udalean 11
ED/EE 99

Ahozko erasoak 1

Eraso fisikoak 2

Sexu jazarpena 3

Ondasun edo zerbitzu publiko bat lortzeko diskriminazioa 4

Enplegua lortzeko diskriminazioa 5

Lanpostuan mehatxuak 6

Immigrantea izateagatik krisiaren errua bota dizute 7

Bertakoei lana “kentzea” leporatu dizute 8

Bertakoei gizarte laguntzak “kentzea” leporatzen dizute 9

ED/EE 99

Integratu gabea                                                  Erabat integratua Ed/Ee

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Euskal Autonomia Erkidegoko beste udalerri batera migratuko dut 1

Espainiako beste autonomia erkidego batera migratuko dut 2

Hirugarren herrialde batera migratuko dut 3

ED/EE 99

1º 2º 3º

Hezkuntza publikoa bermaturik izatea 1 1 1

Unibertsitatean ikasi ahal izatea 2 2 2

Nirea baino ikasketa maila altuagoa izatea 3 3 3

Prestakuntzarekin bat datorren enplegua lortzea 4 4 4

Egoera ekonomiko egonkorra izatea 5 5 5

Nirea baino enplegu hobea izatea 6 6 6

Ezkontzea 7 7 7

Etxebizitza erostea 8 8 8

Nirea baino etxebizitza hobea erosi ahal izatea 9 9 9

Independizatzea 10 10 10

Euskara ikastea 11 11 11

Ama-hizkuntza ikastea 12 12 12

Gure jaioterriko ohiturak mantentzea 13 13 13

Erlijioa praktikatzea 14 14 14

Talde etniko zehatzaren barruan egoteagatik diskri-
minatuak ez sentitzea 15 15 15

Espainiako nazionalitatea lortzea 16 16 16

Beste toki batera migratua egongo naiz 1

Getxon gelditu eta errotzeko asmoa dut 2

Getxon denbora jakina egon eta gero joango naiz 3

Nire herrialdera itzulia egongo naiz 4

ED/EE 99

Joan P32ra
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UDAL BALIABIDE ETA UDALARI BURUZKO IRITZIA
33. Esan al diezadakezu zer mailatan erabiltzen dituzun hurrengo udal

baliabideak?  (3. txartela)

34. Getxoko Udalak atzerritarren integrazio eta bizikidetzarako egiten
duen lana ezagutzen al duzu?

35. Aipatu zer programa ezagutzen duzun eta erabili al duzun:

36. 0tik 10era bitarteko eskalan, 0 baloraziorik baxuena izanik eta 10
gehienekoa, zein da immigrazioarekin eta kulturartekotasunarekin
Getxoko Udalaren konpromisoa?

SOZIODEMOGRAFIKOAK
A. Galdetutako pertsonaren sexua

B. Esan al diezadakezu zenbat urte bete dituzun azkeneko urtemugan?

C. Esan al diezadakezu zure jaioterria?

D. Esan al diezadakezu egungo zure nazionalitatea?

E. Zer dokumentu egoeratan zaude gaur egun?

F. Bukatutako ikasketa mailarik altuena esan al diezadakezu?

G. Seme-alabak izanez gero, zenbat dituzu?

H. Zenbat bizi dira zurekin?

I. Getxora zuzenean etorri al zinen zure jatorrizko herrialdetik?

J. Zer urtetatik daramazu Getxon?

K. Egoera zibila esan al diezadakezu?

L. Zein da zure bikotekidearen jatorrizko herrialdea?

M. Adieraziko al didazu norekin bizi zaren Getxon? (erantzun anitza)

Ez dut
erabiltzen Erabili nuen Erabiltzen ari naiz Erabiltzeko asmoa dut Ed/Ee

1 2 3 4 99

a) Udal gizarte zerbitzuak 1 2 3 4 99
b) HAB_Udaleko Herritarren Arreta Bulegoa 1 2 3 4 99
c) Kirol zerbitzuak (Getxo Kirolak) 1 2 3 4 99
d) Getxoko Kultur Etxearen zerbitzuak (liburutegiak) 1 2 3 4 99
e) Getxoko Kultur Etxearen zerbitzuak (hitzaldiak,
jaialdiak, feriak, etab.) 1 2 3 4 99

f) Gazteria zerbitzuak (bulegoa, ikastaroak) 1 2 3 4 99
g) Udaltzaingoa 1 2 3 4 99
h) Emakumeen jabekuntza eskola 1 2 3 4 99
i) Sexu informazioari buruzko bulegoa 1 2 3 4 99
j) KZ Gunea (Internet) 1 2 3 4 99
k) GetxoLan 1 2 3 4 99
l) Lanbide 1 2 3 4 99
m) Osasun zentroak 1 2 3 4 99

Bai 1

Ez (pasatu p36ra) 2

ED/EE 99

Ezagutza Erabilera
Bai Ez ED Bai Ez ED

a) Kaixogetxo.net baliabideen gida 1 2 99 1 2 99
b) Getxon Bizi Médicos del Mundo
erakundearekin 1 2 99 1 2 99

c) Atzerritarrentzako informazio saioak 1 2 99 1 2 99
d) Emakume migratuen topaketak 1 2 99 1 2 99
e) AISA – Euskara ikastaroak 1 2 99 1 2 99
f) Zurrumurrurik Ez! 1 2 99 1 2 99
g) Eusko Jaurlaritzan Atzerritarrak
Aholkatzeko Zerbitzua (HELDU ohia) 1 2 99 1 2 99

h) Immigranteen elkarteak edota horiei
laguntzeko elkarteak 1 2 99 1 2 99

Gutxieneko konpromisoa                       Gehieneko konpromisoa Ed/Ee

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99

Gizona 1
Emakumea 2

Espainiako nazionalitatea 1
EBko herritarra 2
Hasierako lan eta egoitza baimena 3
Lan eta egoitza baimen berritua 4
Lan eta egoitza baimen iraunkorra 5
Asilo eskatzailea / Errefuxiatuaren estatutua 6
Egoera irregularrean erroldarik gabe 7
Egoera irregularra 8
ED/EE 99

Bat ere ez, ez dakit irakurtzen eta idazten 1

Bakarrik irakurri eta idaztea 2

Lehen mailako ikasketak 3

Bigarren mailako ikasketak 4

Profesional ertainak 5

Unibertsitarioak 6

ED/EE 99

Bai 1
Ez 2
ED/EE 99

Ezkongabea 1
Ezkondua edo bikotean (Pasatu pLra) 2
Banandua edo dibortziatua 3
Alarguna 4
ED/EE 99

Galdetutako pertsonaren bera 1
Jatorri desberdina, Espainiako nazionalitatea 2
Jatorri desberdina, ez Espainiako nazionalitatea 3
ED/EE 99

Bakarrik 1
Zure bikotearekin 2
Zure seme/alabekin 3
Beste senitarteko batzuekin 4
Etxebizitza partekatu batean 5
ED/EE 99
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Izena: ____________________________________________

Telefonoa: ___________________________________________

Azaldu arrazoia egiaztapenak egin ahal izatea dela egiaz
elkarrizketa egin dela jakiteko.

N. ELKARRIZKETARIAK IDAZTEKO Talde etnikoa (bakarrik elkarriz-
ketariarentzat, ez galdetu, bakarrik idatzi)

Kaukasoarra/zuria 1
Beltza 2
Hegoaldeko asiarra, indiarra, pakistandarra, etab. 3
Ekialdeko asiarra, txinatarra, japoniarra, etab. 4
Arabiarra 5
Indigena (indigena amerikarrak) 6
Bestelakoa ___________ 7
Ijitoa 8
Ed/Ee 0
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