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Getxon 5.000 bat atzerritar bizi direla eta biztanleriaren %6 osatzen dutela? Gehienak latino-
amerikar herrialdeetakoak dira (%60), %25 Europakoak, %8,2 Asiakoak eta %4,3 afrikarrak.
Hamar etorkinetik sei emakumeak dira. Kultura anitzeko eta kultura arteko Getxo, XXI.
mendearekin batera hazi da.

Mundu garaikideko gizarteak mintzatzen dira aniztasunaren ideian eta, bereziki, kultura-
aniztasunarenean. Zoritxarrez, horietan guztietan, adierazten eta errepikatzen dira atzerriko
herrialde batetik migratu duten edo etnia edo kultura jakin batekoak diren pertsonenganako
pertzepzio eta jarrera negatiboak eta diskriminatzaileak, eta horiek, gainera, beste gizarte-
inguruabar edo inguruabar pertsonalekin nahastu daitezke.

Immigrazioari eta aniztasunari buruzko topiko eta estereotipo negatiboak zabaltzeko bide ezin
hobeak dira zurrumurruak, eta, era berean, jarrera eta praktika diskriminatzaileak, xenofoboak eta
arrazistak elikatzen dituen hazkuntza-likidoa bihurtzen dira.

Immigrazioari buruzko
zurrumurruak azkar eta erraz
zabaldu dira eta, fenomeno hori
desitxuratu egin dute; uste
denaren kontra, berau ez da dei
efektuaren ondorioa, beharrarena
baizik. gizarte honetan bizi diren
etorkinei dei egin diegu haien
beharra daukagulako, guri gustatu
edo ez. Fritz-ek argi zeukan:
“Langileak eskatu genituen eta
pertsonak iritsi ziren”

Estereotipoak pertsona batzuk
irudika ditzaketen ezaugarriak dira,
baina kolektibo osora orokortzen
dira, ezagutezina eta arbuiagarria
bihurtu arte. Gainera,
immigrazioaren aurkako jarrera
sozialak sortzen dituzte, batzuetan,
eta elikatzen, beste batzuetan.
Zurrumurruaren aurkako
lehendabiziko araua… orokortzea
zalantzan jartzea da.

Gure esku dago estereotipo
negatiboak indargabetzea. Ez gara
grabitatearen legeaz ari, horren
aurka ezin dugu ezertxo ere egin. Funtsezkoa da horiek eraistea Getxoko elkarbizitzarako eta
kohesio sozialerako. Beraz, ez iezaiozu joera horri jarraitu eta ez ezazu entzuten duzuna irizpide
propiorik gabe errepikatu. Soilik, pentsa ezazu: hau posible al da? Egia izango ote da? Puztuta
egongo ote da? Emaiezu aukera bat!
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BA AL ZENEKIEN...?

Zurrumurruaren aurrean: informatu, pentsatu, ekin



Oinarrizkoa da zigorgabetasun esparruekin
amaitzea, diskurtso txarrek ez diezaieten
jokaera txarragoei bide eman. Isiltasun
espirala hautsi behar da, sorgin-gurpilak
bertutetsuak bilakatu behar dira, ez da
isildu behar eta hizketakideei galdetu
behar zaie ea esaten dutena zentzuzkoa,
duina eta zintzoa iruditzen zaien. Hobeak
egiten al ditu horrek, bada?

Eskuartean dauzkazun argudioak,
zurrumurruen aurkako 25 eragilek
egindako lanaren emaitza da, zu bezala,
entzuten dutena errepikatzearekin
konformatzen ez direnak, baizik eta
dakitena azaltzen dutenak eta, azken
batean, entzundakoa zalantzan jartzeko
lana hartu dutenak: Hasteko nahikoa da!
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Aukeratu
- Momentua: ziurtatu denbora 
dedikatu ahal  izango diozula

- Lekua: nolabaiteko in�mitatea 
izatea

- Ingurukoak: inork ez dezala zuk 
esandakoa desitxuratu

Enpa�a
Itxaropenak beheratu

Jarrera posi�boa
Profesionala

Prak�ka

Errespetua eduki
- Ez da borroka bat

- Konfiantza sustatu

- Elkarrizketa modu erosoan 
amaitu

Beste pertsona balioetsi
- Aitortu haren beldurrak eta 
kezkak baliozkoak direla

- Ez ezazu hartzailearen iritzia 
gutxietsi

- Ez ezazu ezer leporatu

Ak�boki entzun
- Ez ezazu eten edo gaine�k hitz egin

- Galdetu

- Saia zaitez haren arrazoiak ulertzen

Haren arreta erakarri
- Argudio laburrak eta argiak 
erabili

- Adibide hurbilak eta 
benetakoak erabili

- Hizkera hurbila erabili

Lasai mantendu
- Emozioak mendean eduki, 
eta lasai erantzun

- Arnasa hartu, eta kontrolatu 
ezin baduzu, lasai zauden arte 
utzi

ZER GOGORATU BEHAR DUGU...

Gogoratu ere...
- Gorputz-lengoaia irekia eduki, 
elkarrizketarako prest

- Ahots-tonuarekin isekarik edo 
gaitzespenik ez adierazi

ZER GOGORATU BEHAR DUGU...

Galdetu
Pertsonak ondorioak berez atera behar ditu

Jakin-mina piztu
Egiazko iturriak eta esperientziak bila ditzala

Lotura komunak bilatu
Batzen gaituena azpimarratu

Diskurtso posi�boa erabili
Onura sozialak eta ekonomikoak azpimarratu

Orokortzeak zalantzan jarri
Denak dira...? Denek egiten dute?
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1. Euskadin, gizarte-laguntza publikoak ezin hobeki araututa daude: ez ditu nahi dituenak
jasotzen, ahal eta behar dituenak baizik. Kontrol perfekturik ez dagoela? Noski. Legediaren
zirrikituetatik iruzur egin nahi duten pertsonak pasatzen dira, eta ez dira
ezinbestean“etorkinak”. Etorkinen bat ez dagozkion laguntzez aprobetxatzen bada, tokiko
batek egiten duenean bezala, aurrean duguna ez da "etorkin” bat, aprobetxategi bat baizik,
eta kasu horretan iruzurraren kontrolak esku hartu beharko luke.

2. Gizarte-laguntzetatik ezin da bizi, biziraun baizik. Inork ez du laguntzetatik bizi nahi, ahal
badezake bederen, premietarako bakarrik ematen dutelako. Une honetan, Diru-sarreren
Berme Errenta (edo oinarrizko errenta) lanbide arteko gutxieneko soldataren (LGS) % 88 da,
pertsona bakarreko bizikidetza-unitateetarako, eta urteko LGSren % 125eraino irits daiteke
gehienez ere, hiru pertsonako edo gehiagoko bizikidetza-unitateen kasuan. 2013an, LGS
hileko 645,30 €-koa zen. Horrek esan nahi du pertsona batek gehienez ere 567,86 € jaso
ditzakeela hilero, eta hiru kideko edo gehiagoko familia batek, berriz, 806,62 €.

3. Aurrekoen osagarriak diren beste mota bateko prestazioak ere badaude. Adibidez, gizarte-
larrialdietarako laguntzen kasuan, 2013an Getxon GGL jaso zutenen artean, % 31
atzerritarrak ziren. Hau da, Getxon bizi diren atzerritarren % 3,4.

4. Argi dago etorkinak ez datozela Euskadira gizarte-laguntzengatik, lana bilatzeagatik baizik.
Zergatik joan dira? Laguntzak mantentzen diren arren, krisiaren ondorioz lan-aukerak
murriztu direlako.

5. Gainera, egia balitz gizarte-laguntzengatik daudela hemen, zergatik Espainiako beste zona
batzuetan baino etorkin gutxiago dago Euskadin? Erkaketa egiten badugu, prestazio gehien
dituen autonomia erkidegoa EAE da, eta bertako biztanleriaren % 6,9 etorkinak dira,
estatuko batez bestekoaren erdia (% 12,2).

6. Gizarte-laguntzetatik bizi dira, hortaz? Ez. Etorkinak, tokikoak bezala, beren lanetik bizi dira
funtsean. Migrazio-prozesuak ia lanari bakarrik lotzen zaizkio, lanaren bitartez beste toki
batean bizitza duinago bat eraikitzeko aukerari alegia. Oso gutxitan dira mugimendu
turistikoak edo kapritxozkoak.

7. Gainera, etorkin batek eman ditzakeen aurrerapauso guztiak lanaren mende edo hari lotuta
daude, irabazizkoa ez den bizileku-baimena izan ezik, herrialde honetara bizitzera datozen
eta lan egin gabe bizitzeko baliabide nahikoak dituzten pertsonei zuzendutakoa. Baimen hori
jasotzeko 2.130 euroko diru-sarrera eduki behar dute hilero. Gutxi dira, oso gutxi, lanik egin
gabe hilero 2.130 euroko diru-sarrerak dituztenak. Ez behintzat ohiko etorkina.

8. Gainontzeko baimenak ere lanari lotuta daude: 

• Bizilekurako eta besteren kontura lan egiteko baimena;
• Bizilekurako eta norberaren kontura lan egiteko baimena;
• Mugaz haraindikoa;
• Aldi baterako bizilekurako eta ikerkuntza-lanerako;
• Bizilekurako eta prestakuntza handiko profesionalen lanerako;
• Bizilekurako eta zerbitzuen nazioz haraindiko prestazioen markoan lan egiteko,
• Bizilekurako eta aparteko egoerengatik lan egiteko.
• Guztiak, alegia.

GIZARTE-LAGUNTZETATIK BIZI DIRA: DENAK?



9. Halaber, hori gutxi balitz, baimenak berritzea ere lanari lotuta dago, gutxienez baldintza
hauek bete behar direlako: denbora batez kotizatzea (orokorrean 6 hilabete urte bakoitzean),
soldata lanbide arteko gutxieneko soldata baino handiagoa izatea, eta kontratua egiten duen
enpresariak baliabide nahikoak izan ditzala kontratutik eratorritako obligazioei aurre egiteko;
hau da, soldatak eta gizarte segurantzako kotizazioak ordaintzea. 

10. Familia berriz biltzeko prozedurak ere lanari lotuta daude. Ezkontidea edo seme-alabak berriz
biltzeko, bizi-baliabide nahikoak egiaztatu beharko dira, lanaren bitartez lortu direnak, eta
etxebizitza bat edukitzea.

11. Gizarte-laguntzak laguntza baino gehiago inbertsioa dira; izan ere, iparraldeko herrialdeek
erakusten diguten bezala (zorionez, parte batean imitatzen diegu), gizarte-kohesioa
bultzatzen dute. Hain zuzen ere, gure laguntzak Estatuko beste parte batzuetan miresten
dituzte, eta Europa Erdialdeko eta Iparraldeko sistemarik aurreratuenen eta garatuenen antza
daukate, baina ez dira berdinak.

12. Mundu osoa gizarte-laguntzetan zentratzen bada ere, ikerketa eta azterketa serio guztiek
erakusten digute etorkinek egindako ekarpen ekonomikoa askoz ere handiagoa dela eragiten
duten gastua baino. Guk bezala, zeharkako zerga ugari ordaintzen dituzte egunero. Zerga
zuzenak ordaindu behar dituztenak dira lasai-lasai joaten direnak, baina nork kontrolatzen
ditu? 

13. Gaur egun gizarte-laguntzen parte handi bat jasotzen dute, baina ahulak direlako, ez
etorkinak direlako. Gauza bera gertatzen da baztertutako edo baztertze-arriskuan dauden
euskaldunekin. Bertakoak zein atzerritarrak aldi berean gizarteratuta mantentzea da
kohesioa: txanponaren bi aurpegiak dira. 

14. Lankidetza eta Garapen Ekonomikorako Erakundeak argitaratu dituen azken datuen arabera,
gizarte-prestazioetarako aurrekontuaren % 40 baino gehiago erretiro-prestazioetan inbertitzen
da. Gaur egun, Espainiako pentsio-onuradunen % 1 baino gutxiago atzerritarrak dira, eta
haietatik erdia baino gehiago Europako Erkidegokoak dira (frantsesak eta alemanak bereziki). 

15. Espainian, 10 familietatik 4 prestazioei esker bizi da, eta gehienek erretiro-pentsioa edo
laguntzako pentsioa jasotzen dute (El País, 2013ko uztailaren 17an). Familia gehienak
bertakoak dira. 

16. Esamesa horrek aldagai sofistikatu bat dauka, eta honela dio: gizarte-laguntzak denentzako
izan beharko lirateke, baina krisi-garai honetan ezinezkoa da hori; beraz, bidezkoa da
diskriminatzea, lehenik tokikoak daudelako. Dagoenean, ondo dago banatzea, baina
denentzako ez dagoenean, bertakoak lehenengo, guk altxatu baitugu, gainera, herrialdea.
Gero, iritsi berriak. Gaia jorratzeko modu horrek arazo serio bat izan ohi du: non jarri muga
lehentasunari? Irizpide hori erabiltzen badugu, beti egon daiteke antzinatasun handiagoa
—eta, horrenbestez, eskubide handiagoa— erreklamatuko duen norbait.

17. Euskadin oso garrantzitsua izan da bertakotzat jotzea bertan bizi eta gure artean lan egiten
duen orori. Esan ohi da “Bilbokoak nahi duten tokian jaiotzen direla". Baina, are gehiago,
Autonomia Estatutuak honela dio, hitzez hitz: “Estatutu horren arabera, euskaldun-izaera
politikoa edukiko dute, Estatuko Lege Orokorrarekin adostasunean, Euskal Autonomia
Erkidegoko udalerriren batean administrazio-egoitza dutenek”. Bada, mundu guztia etxekoa
da. Ildo horretatik zer eztabaidatu nahi da? Nor den etxekoagoa, auzo hauetan duela ehun
urte bizi zena, abizen guztiak bertakoak dituztenak, XIX. mendeko lehenengo
immigrazioarekin etorri zirenak, hirurogeita hamarreko bigarren immigrazioarekin etorri
zirenak, hemen egon eta alde egin zutenak, azkeneko immigrazioan etorri direnak?

18. Atzerritarrak zerbitzuez eta prestazioez baliatzeak zerikusia dauka baita ere haien gizarte-
sarearekin eta babes txikiagoarekin. Milioi eta erdi familia inguruk senide guztiak
langabezian ditu Estatu osoan. Eta etsipen-egoera gehiago ematen ez badira
(etxegabetzeetan ikus dezakegu bereziki), jende asko egoera hobeto eramaten laguntzen dion
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gizarte-sareaz eta familiaz baliatzen delako da. Normalean etorkinak ez dauka sarerik, edo ez
da horren sendoa. 
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1. Laguntzak, hainbat betekizun betez gero, pertsona guztientzat dira, ez daude etorkinei
soilik bideratuta. Araua berbera da pertsona guztientzat.

2. Laguntzek jarraitzen dute; hala ere, haien herrialdeetara itzultzen diren etorkinak
ikusten ditugu. Zergatik? Lan bila etorri ziren, ez laguntzen bila.

3. Krisialdi hain indartsu eta luze honetan, zoritxarrez, bertako jende askok jo behar izan
du ezinbestean laguntzak eskatzera. Eskura dugun azken datuaren arabera, 2013ko
maiatzekoa hain zuzen ere, Getxon Oinarrizko Errenta jasotzen dutenak 1.1754 hiritar
dira, horietatik 1.162 bertakoak ziren eta 592 etorkinak.

4. Alderatzekotan, aldera dezagun alderagarria dena, hau da, zaurgarria den jendea,
erasotzen erraza den jende ahula, laguntza behar duen jendea, hain zuzen ere.
Zaurgarritasuna lanik edo ekonomia baliabiderik eza da, baina baita etxebizitzarik eza,
hezkuntzarik eza, osasunik eza edo zerbitzuetara heldu ezin izatea, edo familiaren
laguntza ere; hau da, bizimodu duinerako zailtasunak izatea.

5. Izan ezazu konfiantza laguntzak kudeatzen dituzten profesionalengan, haiek badakite
nork eta noiz behar dituen laguntzok.

LABURBILDUZ, zurrumurruen kontrako agenteek ideia labur batzuk gogorarazten dizkigute:
a Beharbada pentsatzen duzu: etorkinen esku “geratzen dira gizarte laguntzak”
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1. Inork ez du seme-alabentzako ikastetxerik aukeratzen, ikastetxe pribatua izan eta hautatzeko
askatasunagatik ordaindu ezean. Ikastetxe publikoak edo kontzertatuak badira, familia batek
dagokion ikastetxera bidatzen ditu seme-alabak, ezaugarri hauen arabera: bizitokia, ikasketa-
maila, hizkuntza-eredua, etab. Ildo horretatik, etorkinek ez dute erabakitzen seme-alabak
zein ikastetxetara eraman, are gutxiago "guetto" bat sortzeko asmoarekin. Dagokien tokira
bidaltzen dituzte, gainontzekoek bezala.

2. Baliabideetan inbertitzen jarraitu behar dugu ikasgeletan aniztasunaren kudeaketari
laguntzeko, gaurko neska-mutilak izango baitira gure gizartearen etorkizuna.

3. Trebea izan behar da, denbora eman denborari, eta gauzak ganoraz egin; eta, bestalde,
neska-mutilei ez ordainarazi, egoeraren biktimak direlako, batetik, eta, gure gizartearen
etorkizuna bestetik. Eskola-aniztasuna epe luzeko proiektua da. 

4. Ikastetxe batzuk batez beste etekin okerragoa izateak zerikusi handiagoa dauka ikasleen
familia-mailaren desabantailarekin haien jaioterriarekin baino. Hezkuntza-berdintasunik gabe
ezin da gizarte-berdintasunik eduki, ezta kalitatezko bizikidetzarik ere epe luzean. Guettoek
ez daukate zerikusirik ikastetxeekin, baina eskola-berdintasunik ez bermatzearen ondorio
izan daitezke. 

5. Etorkinen hezkuntza-maila askotan ez da tokiko biztanleriarena baino askoz ere txikiagoa,
afrikarren kasuan agian. Baina batzuetan Latinoamerikako edo Europa Mendebaldeko
biztanleek goi-mailako hezkuntza daukate. Hain zuzen ere, herrialde horietatik onena
inportatzen dugu, eta Europan gure gazteekin gauza bera egiten saiatzen ari dira. Prozesu
orokor bat da, eta mailatuta edo domino-forman ematen da.

6. Are gehiago, batzuetan gehiegizko prestakuntza dago gainera, baina tituluak homologatzeko
zailtasunek eta etorkinei elkartutako aurreiritziek haien laneratzea eta goranzko
mugikortasuna oztopatzen dituzte. Espainiako biztanleriaren laurden bat haren lan-
gaitasunaren azpiko lanpostu batean dago gainera. 

7. “Aditu-jarioa” oztopo garrantzitsu bat da herrialde emigratzaileen ekonomiarentzat. Izan ere,
Amerika Erdialdeko eta Karibeko herrialde askotako profesional unibertsitarioek haien
jatorrizko herrialdeetatik emigratu dute; gehienek Estatu Batuetara, Europar Batasunera,
Australiara eta Kanadara. Haitin eta Jamaikan, adibidez, unibertsitateko 10 lizentziatutik 8
atzerrian bizi da. Aditu-jarioa da hori, jatorrizko herrialdeek hezkuntza-zama jasan dutelako,
eta, gero, profesional trebeen ekarpenik jaso ez dutelako. 

8. Inbertsiorik gabe ez dago kalitatezko irakaskuntzarik. Inbertitzen jarraitu behar dugu, besteak
beste, baliabideen kopuruan eta kalitatean, ikasgeletako antolamenduan, irakasleen
prestakuntzan, eta ikasle etorkinekin aldez aurretik egindako lanean, ikaskideen mailara
parekatzeko. Etorkizuneko inbertsio bat da, biharko pertsona helduak izango direlako.

9. Ikerketek zenbait kausa azaldu dizkigute, etorkin askok gaur egun jasaten duten hezkuntza-
desabantailari dagokionez. Faktore batzuk zerikusia daukate ikasle etorkinen banako
egoerarekin: deserrotzea, kontrako egoera sozioekonomikoa, hizkuntza, erkidegoaren
itxaropenak…

10. Hala ere, datuek erakusten digute hezkuntza-sistemak garrantzitsuak direla, eta zenbait
herrialdek beste batzuk baino hobeto lortzen dutela ezberdintasun horiek murriztea;

ESKOLA GUETTOAK SORTZEN DITUZTE: BENETAN?



egiaztatuta dago, beraz, politikek nabarmen eragin dezaketela eskolako emaitzetan.
Segregazioak, taldekatzeak eta bereizketak espiral kaltegarri bat eratzen dute.

11. Bofill Fundazioaren ikerketa baten arabera (2012), etorkin asko biltzen diren ikastetxeetan,
bertako ikasleen emaitzek ez daukate ezberdintasun handiegirik bereizitako ikastetxeetara
joaten ez diren bertako ikasleekin alderatuta; aldiz, eskola 'guetto'-etako ikasle etorkinek
askoz ere emaitza txarragoak edukitzen dituzte. Horrek esan nahi du bereizketak ikasle
etorkinei bakarrik eragiten diela, baina ia ez duela eraginik bertako ikaslearengan. Bertako
neska-mutilen puntuazioa 509tik 495era jaitsi daiteke. Neska-mutil etorkinen puntuazioa,
aldiz 445etik 374ra. 

12. Immigrazioak kultur- eta hezkuntza-ekarpen baliotsuak egin diezazkieke ikastetxeei. Beste
ikuspegi batzuekin konparatzea aberasgarria izan daiteke ikasleentzat nahiz irakasleentzat.
Kulturarteko trebetasunak eta kultura ezberdinetako pertsonekin elkarrizketa tolerantea eta
adeitsua ezartzeko gaitasuna dira ezar daitezkeen eta ezarri beharreko nolakotasunak.

13. Aniztasuna gure gizartearen parte da. Neska-mutilak aniztasun horretatik isolatzea ikasgelak
uzten dituztenean topatuko duten errealitatetik urruntzea da. Ikasgela desberdin batean
egotea, berez, etorkizunerako irakaspen baliotsua da. 

14. Hamar euskaldunetatik seik dio ikasgeletako kultura aniztasuna oso positiboa dela, eta, ildo
horretatik, badira hezkuntza-maila altuko ikasle atzerritar ugari dituzten ikastetxeak.
Baliabideen eta etorkizuneko proiektuen araberakoa da hori. 
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1. Ikasketetako arrakasta ez da ikaskideen nazionalitatearen arabera, ikastetxeen
gaitasunaren eta familien egoeraren eta inplikazioaren araberakoa, baizik.

2. Ez dago gaindi ezin daitekeen zailtasunik, eskolak beharrezko bitartekoak jartzen baditu
eta eskola da jatorriari dagozkion berdintasunei ondoen aurre egin diezaieken
erakundea.

3. Etorkina izateagatik, ez dute ikasteko gaitasun txikiagoa. Eskola-porrotak, familiaren
desabantaila sozio-ekonomikoekin eta heziketakoekin zerikusia dauka bereziki.

4. Familia erdaldunek egin duten bezala, denborarekin, eredu elebidunetan matrikulatuko
dira eta euskara ikasiko dute. Hain zuzen ere, horixe gertatzen ari da haur hezkuntzan
eta lehen hezkuntzan.

5. Ghettoarena ez da gai hutsala; gorabehera handikoa baizik. Ghettoak bereizkeria
gehiago dakar, harremanik eza, baita gizarte-bazterkeria ere.

LABURBILDUZ, zurrumurruen kontrako agenteek ideia labur batzuk gogorarazten dizkigute:
a Beharbada pentsatzen duzu: immigrazioak “hezkuntza-maila jaisten du eta ghettoak
sortzen dira”
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1. Batzuk bai, baina gehienek ez. Bertako batzuk ere delitu egiten dute, baina gehienek ez dute
deliturik egiten.

2. 2008an, Estatistikako Institutu Nazionalaren azterketa batek zioen Espainiako legea 100
aldiz hausten den bakoitzean, 70 adinez nagusiko espainiarrak direla, eta 100etik 80,
berriz, adinez txikikoak. 

3. Espainiarrek gehien errepikatzen dituzten delituen artean daude askatasunaren aurkakoak
(legez kontrako atxiloketak eta bahiketak, mehatxuak eta hertsapenak), % 77an; sexu-
askatasunaren aurkakoak (prostituzioa eta adingabeen galbideratzea, sexu-abusuak eta
-erasoak, besteak beste) ,% 74an; eta lapurretak ere bai, % 70 baino gehiagoan. Gainera,
espainiarrek prebarikazio- eta galbideratze-delituen % 100 betetzen dituzte; % 90an delitu
horiek hondamen-arriskua daukate, eta % 80an, berriz, iruzur egiteko arriskua. (Iturria:
Barne Ministerioa, 2012).

4. Edonola ere, gaia argi dago: delitu bat egiten duenak, Legeak adierazi bezala ordain dezala.
Nazionalitate bat berez ez da bestea baino kriminalagoa. Ez dezagun ahaztu delinkuentzia ez
dela jaiotzen, egiten baizik. Etorkinak ez dira talde bakarra. Oso heterogeneoak dira.
Azpimarratu behar da etorkin gehienek legea eta bizikidetza errespetatzen dituztela,
espainiarrek bezala.

5. Gurea bezalako gizarte ezberdin eta kulturaniztun batean ez genuke gaizkile immigratzaileei
edo nazionalei buruz hitz egin behar, gaizkile soilei buruz baizik, legea errespetatzen ez
dutenez alegia. Espainian bizi diren atzerritarrak ez dira, beren jatorriagatik, gaizkile izateko
jaioak; alderantziz, delitu egiteko joera daukate, espainiar egoiliarrek bezala, egoera txarra
bizi dutenean edo beste arrazoi batzuk ematen direnean.

6. Estereotipoek elkarketa irreal horretan duten betekizuna nabarmendu behar da; hau da,
orokortzea eta "ezberdina" denari etiketa jartzea arriskutsua dela, batzuen jarrera kriminalak
haien jatorriaren araberako baldintza gisa balioesten direlako. Biztanle-talde guztietan
bezala, etorkinen portzentaje batek delituak egiten ditu, baina haien jarrera orokortzea eta
immigrazioa delinkuentziari lotzea besterik gabe, errealitatea hutsaltzen duen elkarketa
sinplistegia besterik ez da.

7. Gizarte-irudia desitxuratzea. Komunikabideetan atzerritarrek egindako zenbait delitu
zabaltzea, eta gaizkilearen nazionalitatea nabarmentzeko joera. Ez da beharrezkoa etnia,
kolorea, erlijioa edo jatorria jakinaraztea, albistea ulertzeko ezinbestekoa ez bada behinik
behin. Zer pentsa genezake, adibidez, italiarren kasuan, mafiaren hilketak eta delituak
etengabe erakusten badizkigute, eta hori balitz pertsonenganako gure ezagutza bakarra?

8. Datuek erakusten digute delitu-tasa jaisten joan dela, eta, aldi berean, biztanle atzerritarren
portzentajea igotzen; beraz, "defendaezina da delinkuentzia-mailak azaltzerakoan etorkinen
presentzia determinatzailea denik ".

9. Atzerritarren finkatze-maila garrantzitsua da delituzko jarrerak eragoztean. Inork
delinkuentzian erortzeko arrisku gutxiago dauka ingurunean barneratuago dagoen heinean.
Ez du deliturik egiten, ordura arteko gizarte-lorpenak galtzeko beldurragatik. Gainera,
deliturik ez egiteko loturarik garrantzitsuenetako bat familia da; beraz, hobeto uler dezakegu
etorkinen egoera, orokorrean gertuko senideen babes eta lotura gutxiago dituztelako. 

ASKOK DELITU EGITEN DUTE: ZENBATEK?
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1. Azken hamar urteotan delituen eta falten kopurua bere horretan mantendu da eta
etorkin kopurua hirukoiztu egin da; ondorioz, etorkin kopuruaren hazkundea eta
delinkuentziaren arteko harremana ez da arrazoizkoa.

2. Pertsona gaizkileak daude, baina ez dago kultura edo jatorri gaizkilerik, pertsona ez
baita gaizkile jaiotzen, egin egiten da. Ez dago berez kriminala den nazionalitaterik.

3. Etorkin batzuek delituak egiten dituzte, baina gehienek ez. Hemengo jendeak ere egiten
ditu delituak, baina kasu honetan ere, gehienek ez.

4. Segurtasun-falta eta arrisku sentsazioan, zalantzarik gabe, delitu-egintzek badute
eragina, baina baita begirada mesfidati askok ere.

5. Delinkuentziari eta immigrazioari dagokionez, ez ezazu esaten dizuten guztia sinetsi:
gauzak inoiz ez dira hain sinpleak eta itxurak beti dira engainagarriak.

LABURBILDUZ, zurrumurruen kontrako agenteek ideia labur batzuk gogorarazten dizkigute:
a Beharbada pentsatzen duzu: etorkinen etorrerak “delinkuentzia eta segurtasun eza
handitzen du”
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1. Esamesa hori lau uste hauetan oinarritzen da:

a. Etorkinak eta bertakoak lan-eremu eta -nitxo berdinengatik aritzen dira lehian.
b. Etorkinak lanpostu bat lortzen duen bakoitzean bertakoak lanpostu bat galtzen du; hau

da, atzerritarrek bertakoak ordezkatzen dituzte;
c. Ordezkapen hori baldintza hauetan egiten da: lehia desleiala, borondatezkoa eta insoli-

darioa;
d. Krisi ekonomiko baten aurrean, etorkinek abantaila lehiakor bat daukate; izan ere, itxaro-

pen gutxiago dituzte eta lan-baldintza okerragoak onartzeko ahalmena daukate, eta ho-
rrek lan-merkatua kolokan jartzen du.

2. Baina, gure ekonomia hobeto zihoanean, etorkinek guk nahi ez genituen lanpostuak betetzen
zituzten. Krisiak eragin handiagoa izan du etorkinengan (%30), bertakoengan baino (%16).
Egoera hori okerragoa da gainera jatorri batzuen eta sexuaren arabera.

3. Krisiaren ondorioz atzerritarrek ez dituzte langile espainiarren lanpostuak betetzen; izan ere,
bertakoek lanpostuak galtzen dituzten heinean atzerritarrek ere galtzen dituzte. Biztanleria
Aktiboaren Inkestako datuen arabera, 2014ko lehen hiru hilekoan atzerriko biztanleriaren
langabezia-tasa % 45 zen, espainiarrena baino 29 puntu gehiago.

4. Gaur egungo abagune ekonomikoak kentzen dizkie lanpostuak bertakoei zein etorkinei.

5. Bertakoen pentsaeran beti dago lan-immigrazioaren ikuspegi hidraulikoa; hau da, gustatuko
litzaiguke eskulan-eskaeraren eta eskulan-eskaintzaren artean oreka perfektua egon dadila
egunero, minuturo, segundoro, baina hori ezinezkoa da, epe luzerako joeretan doitzen badira
ere.

6. Langabezia-zifra horiez gain, arreta eman behar zaio etorkinen jarduera-tasa handiagoari; hau
da, 16 urtetik 65 urtera lan egiten dutenen artean askoz ere gehiago dira atzerritarrak
bertakoak baino, ia kopurua bikoizteraino. Biztanleria aktiboagoa dira lan-esparruan.

7. Atal honetan lehentasun nazionalaren gaia azaleratzen da baita ere; ideia hori baldarrago edo
sofistikatuago ager daiteke: lana gutxitzen denean, lehenengo, etxekoak. Marine Le Pen
politikariak oso argi eduki du Front National partiduaren kanpaina, 2014ko Europako
hauteskundeetan. Noren antza eduki nahi dugu?

8. Beldurrak eta norberekeriak kalte handia egin dezakete. Eta bi osagai horiek jatorri nazionala
dela-eta diskriminatzeko legitimotasuna defendatzen duten proposamenen eta ideien azpitik
daude. Horrekin batera, ez dugu ahaztu behar babesgabetasun-sentsazioa areagotzen ari dela
bertako langileen lan-sektorerik ezegonkorrenetan.

9. Etorkinek ez dituzte lan-sektoreak ezegonkortzen; zoritxarrez, sektore batzuk ezegonkorragoak
dira. Etorkinek ez dituzte lan-sektoreak ezegonkortzen; zoritxarrez, sektore batzuk
ezegonkorragoak dira. Etorkinei lan-baldintzak nahiz soldatak edo ordutegiak okerragotzearen
errua botatzen badiegu, aldi berean lan-baldintza okerragoak dituzten beste talde batzuei
errua botatzen diegu, hala nola emakumeei edo gazteei. 

10. Etorkinak lan-munduan sartzen joan dira gaizki ordaindutako eta prestakuntzarik gabeko lan
gogorragoak eginez, eta, horrenbestez, langabezia-eta iragankortasun-intzidentzia
handiagoarekin eta lan-baldintza ezegonkorragoekin.

LANPOSTUAK KENTZEN DITUZTE: ZENBAT?



11. Orokorrean, gezurra da etorkinak eta bertakoak laneko jarduera-eremu guztietan lehian
aritzen direnik. Bai, ordea, ezegonkortasuna, nekagarritasuna eta arriskugarritasuna
bereizgarri dituzten segmentu jakinetan. Eta antzeko zaurgarritasun-egoera bizi duten
biztanleriaren sektore batzuekin ere egiten dute.

12. Adibidez, 2000. urtean, langile atzerritarren % 49,8ak gaitu gabeko lanak egiten zituen.
Ehuneko hori % 53koa zen 2008an.

13. Amaitzeko, aintzat hartu behar da esloganak dioena: “Bertakoa edo atzerrikoa, langile-klase
berdina". Eta, batez ere, eskulana eskatzen badugu ere, pertsonak datozela.

14. Azken urte hauetan langile etorkinek ekoizpen-sektore jakinen jarraipena bermatu dute,
osterantzean desagertuko liratekeenak. Lehendakariaren Bulego Ekonomikoaren arabera,
immigrazioak aberastasunaren % 30 sortzen lagundu zuen 1995 eta 2005 urteetan zehar.
Eskulana nahi genuen, pertsonak etorri ziren.

14 14

1. Baina, zein lan mota kentzen dute benetan? Gazteleraz, 3 P-en lana: Prekarioa
(Precario), Penagarria (Penoso) eta Arriskutsua (Peligroso).

2. Krisiak eragin askoz handiagoa izan du etorkinengan bertako jendearengan baino:
biztanleria autoktonoaren langabezia-tasa Bizkaian %16koa da; etorkinena, berriz,
%31.

3. Lan berdina, soldata ezberdina. Biztanleria autoktonoak egiten duen lan berdina eginda,
gutxiago irabazten dute. Orokorrean, desberdintasun honek emakume autoktonoengan
ere badauka eragina, gizonezkoekin alderatuta.

4. Kasu gutxitan lortzen dituzte kualifikatutako lanak, ezta goi-mailako ikasketak izanda
ere, tituluak baliozkotzea oso prozesu konplexua eta luzea baita, ia-ia ezinezkoa.

5. Ziurrenik, gaur egun, Ingalaterran edo Alemanian esango dute Espainiako etorkinak lana
kentzera doazela.

LABURBILDUZ, zurrumurruen kontrako agenteek ideia labur batzuk gogorarazten dizkigute:
a Beharbada pentsatzen duzu: “lana kentzen digute”
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1. Inor ez da matxista jaiotzen; aldiz, bizitzan zehar bihurtzen gara matxistak. Matxismoa kultur
eraikuntza bat da. Hau da, gizarteek nola ulertzen duten gizonezkoen rola, gizonek
emakumeekiko duten nagusitasun-mitoan oinarrituta, eta ustez haiekiko duten autoritatean. 

2. Halaber, kultura oro matxista dela aitortu behar da. Kultura guztietan daude
emakumeenganako diskriminazioak, eta beste herrialdeetatik datozen pertsonekin topo
egiteagatik ez genuke haien kultura matxistatzat jo behar, gurea berrikusi beharko genuke
lehenago.

3. Etnia bateko kide izateak edo azal-kolore ezberdina izateak are ikusgarriagoak egiten ditu
ezberdintasun-egoerak. Kontuan eduki behar dugu isekak jasaten dituen emakume bakoitzak
historia bat dakarrela berekin, eta haren bizipen pertsonalak haren gizarte- edo etnia-
kategoriatik harago daudela.

4. Badirudi matxismoa gizarte-arazo bat dela etorkin batzuen portaerari erreferentzia egiten
zaionean soilik. Gaur egun ez dago matxismorik gabeko herrialderik, ezta kulturarik ere. 

5. Gizon-emakumeen arteko harremanak ulertzen ditugun moduaren aurka doazen jarrera
matxistak ikusten ditugu, eta ez gara ohartzen gure harremanak ere herrialde aurreratuenetan
ulertzen dituzten moduaren aurka doazela, berdintasunaren eta gizon-emakumeen arteko
bereizkeriarik ezaren eremuan.

6. Genero-indarkeria gizon-emakumeen arteko gizarte-egitura desberdin baten ondorioa da.
Indarkeria ideia soziokultural bati errotuta dago, eta emakumeak gizonen azpiko eta
mendeko pertsonatzat jotzen ditu. Horrek desberdintasun- eta bereizkeria-egoerarekin
zerikusia duten ondorio garrantzitsuak dakartza. 

7. Genero-indarkeriaren erasotzaileek edozein nazionalitate izan dezakete. 2012an, genero-
indarkeriaren 10 biktimetatik 7 erasotzaile espainiarren eskuetan hil ziren. 

8. Atzerritarren etorrerak ez du genero-indarkeriagatik hil diren biktimen kopurua areagotu.
2003tik 2012ra, biztanleria atzerritarra % 6 izatetik % 12 izatera igaro da. Baina genero-
indarkeriagatik hil diren biktimen kopurua 71 izatetik 52 izatera jaitsi da urte horietan. 

9. Aldi berean, ikuskera soziokultural horrek ez ditu estatuak, kulturak eta mugak bereizten.
Legearen erregulazio-faltak emakume etorkinen ahultasuna areagotzen eta betikotzen du,
egoera erregularrean nahiz irregularrean badaude ere.

10. Lege horretan aitortutako eskubideak bermatzen dituzten zenbait lege (1/2004 Lege
Organikoa) promulgatu dituzte, genero-indarkeriaren biktima guztientzat, bereizketarik gabe.
Gainera, badago Lege Agindu bat (14/2005 Agindua), non emakume etorkinek salaketa
jartzeko beharra orokortzen den, baliabideak eskura ditzaten; emakume espainiarrek, ordea,
ez dute eskakizun hori bete behar.

HAIEK BAI DIRELA MATXISTAK. ETA GU?
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1. “Zozoak beleari… ipurbeltz”. Gaur egun ez dago matxista ez den kultura edo gizarterik;
maila ezberdinean, baina guztiek diskriminatzen dituzte emakumeak.

2. Nire aita-amaginarrebak (nire anai-arreba batzuk, baita lagunak ere…) bai direla
matxistak eta hemengoak dira. Zein zaila den esaten dena egitea!

3. Ez dezagun ahaztu pertsonak ez garela matxista jaiotzen, bizitzan zehar egiten gara, bizi
dugun kultura geureganatzen dugu guztiok.

4. Gure artean ere genero ezberdintasuneko egiturei eusten diegu (etxean, kalean,eta
lanean...).

5. Hezkuntzan bide luzea dago egiteko eta genero berdintasun asko eraikitzeko, baina
guztiok elkarrekin lor dezakegu.

LABURBILDUZ, zurrumurruen kontrako agenteek ideia labur batzuk gogorarazten dizkigute:
a Beharbada pentsatzen duzu: “haiek bai dira matxistak”
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1. Atzerriko hiritarrek espainiarrek dituzten eskubide eta betebehar berdinak dituzte negozio bat
jartzerakoan, eta, gainontzeko guztiek bezala, zergak ordaindu behar dituzte. Hala, Jarduera
Ekonomikoen Zergaren ordainketari dagokionez, Tokiko Ogasunen Lege Arautzailearen Testu
Bateginaren 82.1 b) artikuluak honela dio: “ Lurralde espainiarrean jarduerari bati ekiten
dioten subjektu pasiboek jarduera haren garapenerako zergaren lehenengo bi zergaldietan ez
dute zergarik ordainduko". Hau da, enpresari guztiek, edozein nazionalitatekoak direla ere, ez
dute zergarik ordainduko lehenengo bi urteetan. 

2. Administrazioak ez die laguntza berezirik ematen atzerritarrei saltokiak zabaltzeko; beraz,
bertako hiritarrek dituzten laguntza berdinak eskura ditzakete. Espainiako legediak
nazionalitatea dela-eta ez du pribilegiorik ematen, ezta erraztasunik ere, kasu horretan
konstituzioaren aurkako egitate baten aurrean egongo ginatekeelako.

3. Gainera, hizka-mizka asko egonda ere, aurrera ateratzen badira ezin daiteke izan zergak ez
ordaintzeagatik.

4. Negozio bat zabaltzeko laguntzei dagokienez, Sustapeneko zenbait programa daude
autoenplegurako eta enpresen sorrerarako, baita laguntzak ere (adibidez, enpresa martxan
jartzeko inbertsioetarako laguntzak). Edonola ere, edozein nazionalitateko pertsonek eska
ditzakete laguntza horiek.

5. Lan-kostu txikiekin eta lanaldi luzeekin funtzionatzen dute, familia osoak lan egiten baitu.
Eta sektore guztietan gertatzen hasi zaiguna Euskadin gertatzen zen jada duela ez asko.

6. Txinatarren saltokiez hitz egiten badugu, astean zehar gure buruari galdetzen diogu nola den
posible hain lonja eta lokal handiak eros edo aloka ditzatela, baina asteburuetan jatetxe
txinatarrak betetzen ditugu edo bazarretan erosten dugu.

7. Biztanleria txinatarra ulertezinena da, baina estimatuenetako bat. Dena dela, gehiago
kezkatzen gaitu horrela jardutearen usteak, haien nortasunak baino.

8. Gaur egun prezioa nagusi da, eta horrenbeste kate eta saltoki handiekin gertuko saltokia
hondamendira eraman dugu. Askotan, saltoki txinatarrak dira etxetik gertu irauten duten
bakarrak.

9. Esandakoak esanda ere, ura bedeinkatzen badute, zerbait duen seinale, eta txinatarrak
salerosle onak dira, eta hizka-mizka ugari badaude ere, aurrera ateratzen badira ezin daiteke
izan zergak ez ordaintzeagatik. Azalpen hori ez da nahikoa, eta behin eta berriz diogu oso
langileak direla, eta, gainera, bakezaleak. 

10. Egia da 1992an Espainiako eta Txinako gobernuen artean hitzarmen bat sinatu zela:
"Espainiako Gobernuaren eta Txinako Errepublika Popularraren Gobernuaren arteko
Hitzarmena, zerga-ezarpen bikoitzak saihesteko eta errenta eta ondarearen gaineko zergen
arloan itzurpen fiskala prebenitzeko”1 (1992ko uztailaren 25eko “Estatuko Aldizkari
Ofiziala”); zerga bikoitzari buruzko nazioarteko itun bat da, eta zenbait neurri biltzen ditu
zerga-ezarpen bikoitza saihesteko. Bi aldeko hitzarmen bat da, eta Espainian saltokiak

SALTOKIAK IREKITZEKO ERRAZTASUNAK EMATEN DIZKIETE,
ETA EZ DITUZTE ZERGAK ORDAINTZEN: BAT ERE EZ?

1http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/BOE_China.pdf 



dituzten enpresari txinatarrei nahiz Txinako enpresa espainiarrei zuzendutako dago. Hain
zuzen, Espainiak antzeko hitzarmenak sinatu ditu 75 herrialde gehiagorekin. 

11. Hitzarmen horrek, beraz, Txinan enpresa espainiarrak, profesionalak, ikasleak, kirolariak edo
artistak ezartzea ahalbidetzen du, eta baita alderantziz ere, zergak bi aldiz ordain daitezela
eragotziz, enpresak edo pertsonek egoitza duten herrialdean eta haien jarduera burutzen
duten herrialdean alegia.

12. Txinatarren kasuan, Espainian ezarri diren eta Txinan egoitza mantentzen duten enpresei
bakarrik eragingo lieke. Baina munduko errentengatik hemen ordainduko lituzkete zergak,
eta hemen ordainduko lituzkete PFEZ eta Ekonomia Jardueren gaineko Zerga.

13. Espainian ezarritako eta helbideratutako txinatar dendak edo jatetxeak ez daude
Hitzarmenean jasota inolaz ere; beraz, ez daude zergen ordainketatik salbuetsita, Txinan ez
baitaude behartuta Espainian burutzen duten merkataritza-jarduerengatik zergak ordaintzera.
Espainiako zergak ordaintzeko betebeharra saihestea Ogasun Publikoaren aurkako delitu bat
da, eta horrek zigorrak dakartza.”

18 18

1. Komertzioak irekitzeko lizentziei, tasei eta zergei buruzko araudia berdina da
guztiontzat, autoktonoak edo atzerritarrak izan.

2. Ez dago atzerritarrentzako zerga edo tasa salbuespenik, ez aldi baterako salbuespenik,
ez behin betikorik.

3. Merkataritzako establezimendu mota bakoitzak araudi orokorraren araberako ordutegi
erregimen bera dauka, asteburuetan zabaltzen duten delicatessen bat edo fruta-denda
izan. Legeak ezartzen du 150 m2tik beherako janari-dendek eta eguneroko kontsumoko
dendek askatasuna dutela ordutegiari dagokionez.

4. Aurrera egiten badute, etxeko guztiek lan egiten dutelako izango da, ordu asko lan
eginda eta irabazi-marjina txikiagoz. Hori hemengo betiko dendekin ere gertatu da.

LABURBILDUZ, zurrumurruen kontrako agenteek ideia labur batzuk gogorarazten dizkigute:
a Beharbada pentsatzen duzu: “saltokiak irekitzeko erraztasunak ematen zaizkie eta ez dute
zergarik ordaintzen”
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1. Hiritar guztiek daukate udalerriko eremu publikoetara sartzeko eta haiek erabiltzeko
eskubidea. Eremu publikoak haietaz gozatu nahi dutenen eskura daude. Denek daukate
horretarako eskubidea, ezberdintasunik gabe.

2. Etorkinek parkeei eta plazei ematen dieten erabilera gustuko ez dugula badiogu, orokorrean
eta oztoporik gabe, agian hausnarketa hau egin beharko genuke lehenago: denok erabilera
berdina ematen diogu eremu publikoari? Edo, hobeto esanda, zein da euskaldunek eremu
publikoari ematen dieten erabilpenaren izendatzaile komuna? Bakarra esateko gai gara?
Erabilera, edo, hobeto esanda, erabilerak, haien gozamenaren heterogeneotasunagatik
bereizten dira. Izan ere, akaso adinekoak gazteak ematen dion erabilera berdina ematen dio?
Edo erosahalmen handiagoa duenak erosahalmen txikiagoa duenak ematen diona? 

3. Etorkinen jatorrizko tokietan eremu publikoaren erabileraren gizarte-autoerregulazio
handiagoa bizi dute, tokiko erakunde publikoen hainbesterainoko araudirik gabe, eta herri
edo hiri bateko biztanleek tolerantzia handiagoa daukate haiek erabiltzeko. Hala eta guztiz
ere, zona jakin batzuk nola erabiltzen dituzten ulertzea ez da aldaezina; hau da, ingurune
berrira egokitzeko prozesuen bitartez alda daitezkeen ohiturak/egiteko moduak dira.

4. Agian pentsatzen hasi beharko genuke zergatik ez dugun kaleetan, plazetan eta parkeetan
ekintzarik burutzen. Eremu horiek guztiak ekintza batetik bestera igarotzeko bakarrik
erabiltzen ditugu. 

5. Bertako biztanleek eremu publikoari emandako erabilera ulertzeko moduak eremu
pribatuaren gozamena ekarri du. Eta horrek ez du esan nahi beti horrela izan denik. Askok
oroitzen dute parkeetan eta plazetan igarotako denbora. Baina gure ohiturak aldatu egin dira,
ez besterik. 

6. Ildo horretatik, aipatu behar dugu ez daudela bakarrik eremu publikoak, baita erdipublikoak
eta pribatuak ere. Hala ere, haien erabilpena ez dago beti denen eskura, eta horrek talde eta
erkidego jakinen biltze handiagoa eragiten du lehenengo kasuetan. Aintzat hartzen badugu
etorkinak bizigarritasun-baldintza ezegonkorragoetan bizi daitezkeela, biztanleei eskainitako
zerbitzu eta ekipamendu batzuk ordaindu egin behar direla, eta bertako biztanleen errezeloa
eragiten duela aisialdi-eremu berdinak erabiltzen badituzte, agian ohartuko gara egintza
horiek eremu publikoen erabilerara soilik mugatzen dituztela. 

7. Baina, zergatik ekiditen ditugu etorkinez betetako eremu publikoak? Eta, saltsa meheago
egiteko, zerk arduratzen gaitu gehiago, traba egiten digun etorkinaren jarrerak, edo eremu
horretan etorkinak egoteak, edozein dela ere haien jarrera? Pentsatu beharko genuke askotan
atzerritarrek erabiltzen dituzten toki jakin batzuk ekiditen ditugula, edozein dela era haien
jarrera. 

8. Horrenbestez, haiek erabiltzen ez baditugu, mespretxutik abiatutako “guettoak” sortzen
ditugu, etorkinez betetako tokiak ikustean haiek ez erabiltzea erabakitzen dugularik, atzerriko
biztanleek erabilpen handiagoa eman diezaietela eraginez. Sorgin-gurpila da, hortaz.

9. Horregatik garrantzitsua da ikusaraztea plazetan, parkeetan, jokalekuetan eta futbol-zelaietan
era askotako jendea egoteak gizarte-kohesio handiagoa, segurtasun handiagoa ingurunean,
eta pertsonen artean erlazionatzeko aukera ahalbidetzen dituela.

EREMU PUBLIKOAK GEHIEGI OKUPATZEN DITUZTE: DENEK?
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1. Ez dago espazio komunik gabeko komunitaterik. Espazioak publikoak baldin badira,
erabiltzeko izango dira, bada, ezta?

2. Galde iezaiezu elkar ezagutu ez arren espazio publikoa bazterketarik gabe eta
alaitasunez erabiltzen duten umeei: haien esku dago kultura arteko gure etorkizunaren
hazia.

3. Baina, zoritxarrez, batzuetan helduok umeek jostailuekin izaten dituzten kasketak
imitatzen ditugu: beste batek erabiltzen dituenean nahi izaten ditugu.

4. Zertarako inbertitu espazio publikoetan erabiliko ez badira? Zertaz ari gara: espazio
publikoak okupatzeaz edo berreskuratzeaz? Udaberrian, kalera irteten gara eta
bizitasuna berreskuratzen dute kaleek.

LABURBILDUZ, zurrumurruen kontrako agenteek ideia labur batzuk gogorarazten dizkigute:
a Beharbada pentsatzen duzu: “gehiegi okupatzen dituzte espazio publikoak”


