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SARRERA 

 

Getxoko Udalaren iritziz, garrantzitsua zen bere toki politikak egiteko COVID-19aren 

pandemiak Getxon bizi eta/edo etxeko zaintza lanak egiten dituzten emakume 

migratuetan sortu duen inpaktua ezagutzea, batez ere, azaldu zenean eta etaparik 

gogorrenetan -konfinamendua, bereziki-. Udala jakitun da pandemiak herritar guztiei 

eragin arren, talde batzuei gehiago eragin diela gizartean kalteberagoak zirelako, hau 

da, talde hauek abiapuntutik dagoeneko desabantaila egoera zeuden. 

 

Pandemiak eta, nagusiki, konfinamenduak, ekonomia eta gizarte antolaketa eusten 

duten zimendu batzuk zalantzan jarri ditu, zehazki, zaintza sistemaren konfigurazioarekin 

zerikusia duten horiek. Eremu horretan emakume migratuek beren lan-rola bete izan ohi 

dute gero eta gehiago. 

 

Herritarrengan, oro har, osasunaren edo emozioen arloan, pandemiaren lan-ondorio 

batzuk ezagunak izan arren, diagnostiko honen helburua da etxeko lanetan aritzen 

diren migratuen lan-baldintzetan eta etxebizitza lortzeko eskakizunetan ondorioak eta 

pandemiak ekarri dituen arazo berriei aurre egiteko emakumeen erantzuna hobe 

ezagutzea.  

 

Era berean, pandemiak emakumeenganako indarkeria nabarmen hazi dela erakutsi 

du, beraz, hauteman nahi da konfinamenduko inguruabarrek lehen etxeetan eta 

zaintzen aritzen ziren emakume migratuenganako indarkeriak areagotzen lagundu 

zituzten edo ez.  

 

Hurrengo ataletan zalantza hauek argitzen saiatuko gara, bai eta pandemian zehar 

emakume horiek bizi izandako inguruabarrak adierazten eta Getxoko Udalak talde 

horiekin esku hartzea hobetzen laguntzeko gomendioak ematen ere. 

 

Sortzen Consultoría SLren lantaldea 

2022ko martxoa 
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1. EREMU TEORIKOA 

 

1.1. Analisi feminista intersekzionala, pandemiaren garaian etxeetan eta 

zaintzetan aritzen diren emakume migratu langileen egoeran funtsatutakoa. 

 
Etxeetan eta zaintzetan aritzen diren emakume migratuek diskriminazio eta indarkeria 

ugari jasaten dituzte, eta gaiari buruz egin ziren lehen azterketetatik onetsi dira. Argi eta 

garbi aipatu ziren 2012an Migrazioaren aldeko Gizarte Ituna: bizikidetzaren aldeko 

konpromiso erkidea lanean. 20 tartekiak hala zioen: “Estereotipo sexistak eta indartzen 

eta emakume migratuen ekarpenak ikusezin egiten laguntzen duen faktore bat da 

emakume migratuek, 

proportzio handian, okerren ordaindutako lan-hutsuneak, gutxien ikusten direnak eta 

gizartean izen gutxi dutenak bete dituztela; etxeko lanak eta zaintzak nahiz sexu lana ” 

(14. or.)1. Arazo hau pandemiarekin areagotzea arrisku bat zen, batez ere, 

administratiboki legez kanpo zeuden emakumeen artean.  

 

Errealitate hau oso konplexua da eta, sarritan, ikusezina. Aztertzeko ezinbestekoak dira 

berariazko tresna kontzeptual eta teorikoak, euskal gizartean emakume horiengan 

desberdinkeriaren sistemak nola ardazten diren ulertzeko. 

 

Analisi intersekzionalak tresna horiek eskuratzen ditu, kontuan hartzen baititu "berezko 

testuinguru historikoetan desberdintasun-ardatz asko (ekonomikoa, politikoa, kulturala, 

psikikoa, subjektiboa eta esperientziakoa) gurutzatzen direnean ondore konplexu, 

menderaezin, anitz eta aldakorrak"2.  

 

Kimberlé Crenshawek garatu zuen 1989an Intersekzionalitate terminoa. Hala definitu 

zuen: “fenomeno honetan indibiduo bakoitza opresioa jasaten du edo pribilegioak ditu 

hainbat gizarte-kategorien barruan egoteagatik”. Zehazki arrazakeriaren aurkako 

borroketan eta borroka feministetan aplikatzeko, Crenshawen esanetan, “opresioa 

areagotzea ondore gaiztoa sor zezakeen, gizarte-bereizkeriaren ardatzek batera 

jarduten zutenean, emakume beltzen kasuan adibidez3.  

 

                                                 
1 
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/PACT

O-CASTELLANO-2018.pdf 
2 Aipamena: Sánchez Melero, Héctor eta Gil Jaurena, Inés (2015) 
3 Crenshaw, Kimberlé (1991): “Interseccionalidad, políticas identitarias y violencia contra las mujeres de 

color”. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/PACTO-CASTELLANO-2018.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/PACTO-CASTELLANO-2018.pdf
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Intersekzionalitatea ezaguna egin da azken urteetan eta terminoa polisemikoa eta 

eztabaidagarria izaten jarraitu arren, interpretazio desberdinek honako gutxieneko 

erkide hauek dituzte: 

 

 Opresio eta pribilegiorako modu asko daude sortzen dituzten 

kategorizazio soziokulturalak, elkarren arteko konexioak eta 

funtzionatzeko erabiltzen duten testuinguru-mendekotasuna anitzak 

direlako.  

 

 Pribilegio- eta opresio-moduen aniztasuna hainbat eran azaltzen da, eta 

aldeak funtsezko bihurtzen dituzten ideologiek eusten dituzte. Nolanahi 

ere, ideologia horiek desberdinkeria legitimatzeko bide dira. 

 

 Aldeak ezartzeko kategoria desberdin horiek ez dira gehigarriak edo 

biderkatzaileak, elkar osagarriak baizik4. 

 

Analisi intersektoriala esparru teoriko feministetan sartzean ikuspegi feminista 

intersekzionala izango dugu, eta honakoaz ohartaraziko gara: etxeko eta zaintza lanak 

egiten dituzten emakume migratu langileen egoera ulertzeko ezinbestekoa da 

analizatzea beren generoari (emakume gisa, gorputz feminizatuak) klaseari (feminizatu 

eta prekarizatutako lan esparruan dauden langile gisa), arrazari/etniari5 (nagusiki 

pertsona zuriz osatutako gizarte batean arrazializatutako emakume gisa), herritar 

izaerari (administrazio egoera erregular edo irregularrean dauden egoiliarrak) kultura, 

erlijio, eta abarrei lotutako opresio ardatzek nola eraikitzen duten beren bizia eta nola 

eragiten duten beren egunerokotasunean.  

 

Ikuspegi feminista intersekzional honi esker, analisia koka dezakegu. Kontuan hartuko 

ditu herritar horien bizitzak baldintzatzen dituzten zehaztapen bereziak, eta batzuek 

laneratze informal eta prekarizatuarekin zerikusia dute, beste batzuk, ordea, migrazio- 

edo erbesteratze-proiektuekin lotuta daude, bai eta administrazioaren ikuspegitik 

egoera (i)rregularrarekin, euskal herritarren zati baten arrazismoarekin6 (bertakoen eta 

                                                 
4 Sánchez Melero, H. eta Gil Jaurena, I. (146. or.). 
5 Arraza/arrazializatuak kontzeptua ez dugu erabiliko ezaugarri fenotipikoen arabera gizakien espeziea 

izendatzeko kategoria gisa, berresten baitugu arraza bakarra dagoela, gizakiena. Hala ere, terminoaren 

erabilpen politikoa edo arrazializatutako pertsonei egiten zaien erreferentzia kategoria politiko gisa erabili 

dugu, zeinaren bitartez bistaratzen baita gizarte honetan zuriak ez garenok/direnek sufritzen dugun/duten 

zapalketa. Azpimarratu beharreko opresio formetako bat berdintasun faltsuarena da.  
6 Ikuspegiren Discursos políticos y sociales en torno a la inmigración en la CAE 2021eko irailaren 2021eko 

txostenaren arabera, euskal biztanleen % 28,9k bizitzeko gizartea hautatzean nahiago du pertsona gehienek 

jatorri, kultura eta erlijio bera izatea.  

https://www.ikuspegi.eus/documentos/investigaciones/discursos_polit_soc_casOK.pdf 

https://www.ikuspegi.eus/documentos/investigaciones/discursos_polit_soc_casOK.pdf
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migratuen arteko harremanak iragazten ditu) eta migratuentzako eta, bereziki, 

emakume migratuentzako politika publikoekin eta erakunde baliabideekin ere. 

 

Halaber, gaitasuna ematen digu pandemiaren inpaktuari buruzko analisi konplexua 

egiteko, bai konfinamendu zorrotzean, bai ondorengo hilabeteetan, honako gai 

hauetan: lan- eta etxebizitza-baldintzak, premia ekonomikoak eta zer arreta izan zuten, 

herritartzat hartzeko itxaropenak eta administrazioaren ikuspegitik egoera irregularrean 

egoteagatik eskubideen mugek sortzen dieten etsipena, elkar zaintzeko elkartasun-

moduak...   

 

Azkenik, analisi intersekzional eta kokatuak bakarrik eman dezake talde honek izan 

dituen irtenbideen berri, nagusiki, diru-sarrerak eta etxebizitza osasungarria lortzeko eta 

konfinamenduan bizi izan duten balizko indarkeria matxistaren egoerei aurre egiteko. 

 

1.2. Zaintzen krisia eta migrazioaren feminizazioa 

 

Nazioarteko migrazioaren feminizazioa areagotuz joan da estuki lotuta etengabe 

hegoaldeko herrialdeetako emakumeen eskulan merkea eskatzearekin. Helburua zen 

iparraldeko herrialdeetan zaintza beharrak estaltzea.  

 

XX. mende bukaeran zaintza krisia gertatu zen Euskal Autonomia Erkidegoan emakume 

asko enplegu merkatuan sartu zirelako, eta beste faktore demografiko eta ekonomiko 

batzuen artean, faltsuan itxi zen XXI. mendeko lehen hamarkadan, nagusiki 

migratutako milaka emakumeri esker, tokiko emakumeek etxeko eta zaintza lanetan 

uzten ari ziren hutsuneak betetzeko prest iritsi zirenak7. 

 

2008. urtean abiarazi zen finantza krisiak talde kalteberen zaintza sistema aldatu zuen, 

eta gaur egun honako ildo hauek ditu: 

 

 Mendekotasunaren Legea zaintzen “senitartekotzea” onartzeko.  

 

 Etxeko eta egoitzako arreta zerbitzuetan enplegua sortu zen inbertsio-funtsei 

esker, eta hamarkada bat geroago, mendekotasunaren arretarako enpresa 

gehienen (batik bat egoitza geriatrikoak) jabe bihurtu ziren. 

  

                                                 
7 EAEra 2.000 urtean 6.120 pertsona iritsi ziren, 2020an 13.045, 2005ean 15.822 eta 2008an 20.288, hau da, urtez 

urte kopurua handitu egin da. 2009 eta 2016 artean iritsierak asko gutxitu ziren, herrialdean atzeraldi 

ekonomikoa gertatu baitzen. 
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 2016az gero, ondoz ondoko emakume migratuen olatuak etxeko eta 

zaintzetako lanak egiteko. Egungo Atzerritartasun Legea8 dela eta, etxeetan 

baldintza prekarioetan enplegua bilatzera behartuta zeuden. 

 

Horrek guztiak lagundu du euskal gizartean orain arte nagusi den zaintzen eredua 

ezartzen. Horri erreparatuz, feminizazioa, pribatizazioa eta gero eta prekarietate 

handiagoa nagusi dira.  

 

Zaintza feminizatuak politika publikoetarako gizonek zaintza lanetan duten rolak eta 

emakumeek zaintzeko duten “bokazio naturalak” beharrezko arretarik jasotzen ez 

duten kultura testuinguru batean gertatzen dira. Emakumeek ordainsaririk jaso gabe 

zaintzen dituzte menpekotasuna duten familiako kideak, baina, “menpekotasunik ez 

duten” helduak ere horrela zaintzen dituzte, eta besteen etxeak garbitu eta zaintzeko 

kontratatuak izaten dira; arreta profesionala ematen dute etxeetan, umeen eskoletan, 

nagusien egoitzetan eta osasun instalazioetan.  

 

Zaintza pribatizatuak dira, beren bitartekoekin konpondu behar dituzten etxeen 

kargura, bai familiako emakumeek egiten duten lan ikusezinaren bidez, bai beste 

emakume batzuei gaizki ordainduta. Horri lotuta, ez dira martxan jarri zaintzeko 

denborak emakumeen eta gizonen artean birbanatzen dituzten kontziliazio neurriak. 

 

Prekarietatea hazten doa zaintza lanetan, izan ere, agentzia eta plataforma digitalak 

gehitu dira araubide berezi batean lan egiten duten etxeko langileak kontratatzeko; 

araudi horrek ez die babesik ematen gehiegikeriak gertatzen direnean eta ez ditu 

beraien lan eskubideak aitortzen. 

 

 

1.3. Zaintzen ereduan pandemiaren eta konfinamenduaren inpaktua 

 

Covid-19ak 2020ko martxotik aurrera sortu zuen pandemiak herritarrak etxeetan 

“babestera” eraman zituen halabeharrez. Itxialdiaren lehenengo asteetan argi geratu 

zen indarreko zaintza ereduak arrakala handiak zituela eta pandemiaren aurreko 

ahultasunak konfinamenduarekin areagotu egin zirela eta joera kezkagarriak zituztela. 

 

                                                 
8 4/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 11koa, Espainian atzerritarren eskubide eta askatasunei eta haien 

gizarteratzeari buruzkoa, eskura https://www.boe.es/eli/es/lo/2000/01/11/4/con helbide elektronikoan. 

 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2000/01/11/4/con
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Hala, nabarikoa zen konfinamenduaren ondorioz zaintza lanak berriz ere familian 

egiten zirela, izan ere, egunerokotasunak funtzionatzeko ezinbesteko lanak direnez, 

“ezinbesteko baliabidetzat” jo zituzten eta etxeetan bermatuta geratu behar ziren. 

 

Eta datuek erakutsi zuten bezala, etxeak beren ardurapean emakumeek hartu zituzten, 

baina oraingoan proportzio handiagoan9: haiek bateratu zituzten telelanaren 

jardunaldiak eta etxeko nahiz seme-alaben hezkuntza beharren arretako zereginak, 

etxeetako pertsona guztien zaintza beharrez gain; uko egin zioten enpleguari edo 

lanaldia murriztu zuten adingabeak eta mendekoak zaintzeko konfinamendu egoeran; 

ezin izan zuten beren etxeetan konfinatu, beste batzuen etxeak garbitzen jarraitu behar 

izan baitzuten, etab.  

 

Konfinamenduak agerian utzi zuen baita ere “zaintza lanak egitean birusarekin 

kutsatzeko arriskua zegoela”10: emakumeak osasun erakundeetan eta adinekoei 

arreta emateko zentroetan lan egiten dutenen % 84 dira, baina, era berean, etxeetan 

berrogeialdiak igaro dituzten kutsatutako pertsonak gehien zaindu zituztenak izan ziren; 

inguruabar horiekin biekin, emakumeak kutsatzeko arrisku gehien izan dutenak izan 

dira. Eta zaintzak denbora luzeagoaz eta intentsitate handiagoarekin emakumeen esku 

gizonen esku baino gehiago egotearen ondorioz, konfinamenduak aurrera egin ahalaj, 

gero eta emakume kutsatu gehiago zeuden. Hala, 2020ko maiatzaren amaieran 

gizonen aldean, emakume kutsatuen kopurua handiagoa zen, nahiz eta hildakoen 

artean gizonak gehiengoa izan. 

 
Pandemiaren inpaktu ekonomikoari aurre egiteko administrazio publikoen jarduketei 

erreparatuz gero, neurriak hartu ziren enpresa handien, ertainen eta txikien produkzio- 

eta merkataritza-krisia orekatzeko eta autonomoek izan zituzten diru-murrizketak 

arintzeko. Gainera, neurri bereziak hartu ziren etxeko langileentzat edo sexu 

langileentzat. Udal administrazioek, beren aldetik, larrialdi laguntzak ezarri zituzten 

(alokairua ordaintzeko, elikagai bonoak, eta abar) kolektibo zaurgarrientzat edo gizarte 

bazterketan zeudenentzat.   

 

                                                 
9 Emakumeak izan dira arduradun nagusiak etxeak garbitzeko (gizonekiko 29 puntu gainetik), arropa 

garbitzeko (39 puntu), seme-alabak zaintzeko (24) eta janaria egiteko. Jarduera bakarra gizonen ardurapean 

izan da erosketak egitea. Noelia Ramírez: “Teletrabajo de madrugada porque no llego a todo en casa: la 

nueva normalidad machaca a las mujeres”. elpaís.com. 2020-05-27. Honako helbide elektroniko honetan 

eskuragarri: https://smoda.elpais.com/feminismo/teletrabajo-de-madrugada-porque-no-llego-a-todo-en-

casa-la-nueva-normalidad-machaca-a-las-mujeres/ 
10 García-Calvente, María del Mar (2020). 

https://smoda.elpais.com/feminismo/teletrabajo-de-madrugada-porque-no-llego-a-todo-en-casa-la-nueva-normalidad-machaca-a-las-mujeres/
https://smoda.elpais.com/feminismo/teletrabajo-de-madrugada-porque-no-llego-a-todo-en-casa-la-nueva-normalidad-machaca-a-las-mujeres/
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Getxon, gainera, udal ordezkaritza duten alderdi politiko guztiek hainbat akordio egin 

zituzten pandemiaren ondorioei aurre egiteko eta Getxo Ekinez 202111 programan jaso 

zituzten. Azterlaneko kolektiboarentzat bereziki interesekoak izan ziren batzuk: 

 

 Udal programetan parte hartzeko betekizunak malgutzea eta udal laguntzen 

eskariak egiteko eta laguntzak jasotzeko administrazio izapideak 

sinplifikatzea, aitortuz pandemiaren ondorioetako bat izan zela pertsonen 

eta familien gaitasun ekonomikoa okertu izana.  

 

 Preskripzio teknikorik behar ez duen, COVID-19ak sortutako gastuak 

estaltzeko den eta aldizkakoa ez den laguntza iragankor bat sortzea. 

Laguntza horretan jasotzen ziren gailu elektronikoak edo wifiak, kargupean 

adingabeak zituzten familietan ikasturtearekin jarraitu ahal izateko. 

 

Bereziki zaurgarriak diren kolektiboak, adibidez, kargupean adingabeak dituzten 

familiak, haurdun dauden emakumeak, arrisku edo gizarte egoeran daudenak eta 

genero edo etxeko indarkeria dela-eta arreta jasotzen duten emakumeak eta 

pertsonak; horiek guztiek udalerrian 3 hilabeteko egoitza eraginkorra egiaztatu behar 

zuten pandemiaren ondorioak arintzeko laguntzak jasotzeko.  

 

Gainera, elikagaien eta oinarrizko gauzen beharrak estaltzeko laguntzak jasotzeko ez 

zen beharrezkoa 6 hilabetez erroldatuta egotea, baina, beharrezkoa zen erroldatuta 

egotea. 

Horrez gain, eta pandemiaren larrialditik haratago, udalak Getxoko Arrera eta Migrazio 

Bulegoa sortu du 2020-2023 Legegintzaldiko Planaren esparruan. Bulego horrek hainbat 

oinarrizko zerbitzu eskaintzen ditu Getxo herri atsegina izateko, eta aniztasunaren 

aberastasuna aitortzen da.  Informazio eta arreta baliabideetan migratutako 

pertsonentzako interes arlo guztiak barne hartzen dira, bai iritsi berrienak bai denbora 

batez bertan daudenak, eta hainbat hizkuntzatan daude eskuragarri. 

 

Bestalde, konfinamenduan talde kalteberei elkartasuna eta zaintzak emateko beste 

modu batzuk sortu ziren. “Taldean bizitzei eusteko antolatzea”. Horri Euskadiko udalerri 

askotako milaka herritarrek erantzun zioten. Adineko konfinatuei laguntzeko sareak 

bultzatu ziren eta elikagaiak nahiz dirua bildu eta banatu ziren alokairua ordaintzeko. 

Egun batetik bestera ordainik edo kalte-ordainik gabe etxeko eta zaintzetako lanetatik 

kaleratuak izan zirenei lagundu zitzaien, ez baitzekiten enplegua berreskuratu ahal 

izango zuten.  

                                                 
11 https://www.getxo.eus/DocsPublic/Getxo_Ekinez_2021_cast.PDF 
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Getxoren kasuan, Mujeres con Voz elkartea sare kolektibo horretan nahasi zen. 

Erresistentzia-funtsak antolatu zituen konfinamenduaren hilabeteetan alokairuko 

bonuak emateko, elikagaiak eta higiene produktuak eskuratzeko eta elkartera 

hurbiltzen ziren emakumeek planteatzen zizkieten premiazko beharrei erantzuteko. 

Eskakizun bakarra zen emakume migratua izatea. 

 

Erakundeen eta herritarren mugimendu horri esker, herritarrei eta, batik bat, 

pandemiaren inpaktua gogorrago jasan zutenei eutsi zitzaien. Gainera, emakume 

migratuak arreta berezia eskatzen du. Egoera kalteberan egoteaz gain, garrantzitsua 

da bizikidetza-eredu tradizionalak aldatzera datozen eta, ondorioz, erakundeei 

gizarteratzeko politika aktiboak sortzera behartzen dizkieten goranzko herritarrei 

erreparatzea. 
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1.4. Euskal Autonomia Erkidegoan migrazio feminizatua igotzea 

 

Duela bi hamarkadaz hona, “garai modernoetan Euskadin ezohiko fenomeno baten 

aurrean gaude: atzerritarrak iristea, batzuk gertukoak baina beste asko, gehienak, 

urrutikoak. eta, gainera, kopuru nabarmenean”12. Pasa den hamarkadako azkeneko 

bost urteetan, euskal ekonomiaren susperraldiarekin bat etorriz, EAEn atzerritar 

egoiliarren kopurua asko hazi zen, eta 2020. urtean 2016an baino ia bost aldiz atzerritar 

gehiago erroldatu ziren13.  

 

Alabaina, pandemia iriste-fluxu horretan inflexio puntu izan da. 2021ean EAEra atzerritik 

4.777 pertsona gehiago iritsi ziren arren, kopuru horrek esan nahi du 2020an 

erroldatutakoak baino % 75,8 gutxiago izan zirela. Pandemiari aurre egiteko 

mugikortasun mugatzeek bereziki eragin zieten Latinoamerikatik zetozenei: 2020an 

EAEra 14.116 latinoamerikar inguru iritsi ziren eta 2021ean 3.873, eta horrek esan nahi du 

iritsierak % 72,6 gutxitu zirela. 

 

Horren guztiaren ondorioz, 2021eko urtarrilaren 1ean EAEn jatorri atzerritarra duten 

246.501 pertsona bizi ziren, hau da, biztanleria guztiaren % 11,1. 

 

Migratutako biztanleriaren ezaugarri nagusietako bat da jatorri latinoamerikarreko 

herritarren kopurua nabarmenki hazi dela: Latinoamerikako herrialderen batean jaio 

ziren EAEn 2021eko urtarrilean bizi ziren jatorri atzerritarreko pertsonen erdia baino 

gehiago (% 51,7). Bestalde, 2020an iritsi zirenen % 72,5 Latinoamerikako herrialde batetik 

etorri zen.  

 

Kolektibo hori garrantzitsua dela adierazten duen datu bat da hamar jatorri herrialde 

nagusietako zortzi Latinoamerikakoak direla ordena honetan: Kolonbia, Nikaragua, 

Bolivia, Venezuela, Ekuador, Honduras, Paraguay eta Brasil. 2021. urtean herrialde 

horiek izan duten hazkuntzari dagokionez, azpimarratzekoak dira Kolonbia (1.146 

pertsona erroldatu berri), Nikaragua (803), Venezuela (521) eta Honduras (464). 

Bigarren ezaugarri nagusia migratutako biztanleen feminizazioa da: EAEn bizi diren 

jatorri atzerritarreko biztanleen % 52,4 emakumeak dira (129.121 emakume). Jatorri 

latinoamerikarreko herritarren artean emakume kopurua are handiagoa da: % 61,2.  

 

                                                 
12 Herritartasunaren, Kulturartekotasunaren eta Immigrazioaren esparruan Jarduteko V Plana 2018-2020. Eusko 

Jaurlaritza. 
13 2016an EAEn 4.399 pertsona atzerritar erroldatu ziren; 2017an 7.993; 2018an 9.941; 15.462 erroldatu 2019an 

eta 19.732 2020an (Ikuspegi, 2021).  
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EAEn bizi den biztanleria migratuaren unibertsoan emakumeen nagusitasuna euskal 

gizartearen beharrekin azaltzen da. Etxeko eta zaintzetako lanekin zerikusia duten profil 

zehatzak eskatzean, oso feminizatuta dauden enplegu-hobietan laneratzeko 

berariazko aukerak dituzte. Egoera hau nazioartean lan banaketa desberdinaren 

ezaugarri bat da. Arlie Russell soziologoaren esanetan, “afektu eta laguntzako 

munduko kateak” dira14. 

 
Migratu askoren nahia EAEn gelditzea denez, “legeek eta neurriek gelditzeko 

borondate hori babestu behar dute, etorkinak “salbuespenezko” estatusean utzi gabe, 

gehiago baitator bertakoen errealitatearekin eta pertzepzioekin migratuen eguneroko 

errealitatearekin baino”15. Hala, Eusko Jaurlaritzako 2018-2020 aldirako 

Herritartasunaren, Kulturartekotasunaren eta Immigrazioaren esparruan Jarduteko V. 

Planak helburu modura proposatzen du “eskakizunak iragazki ez bihurtzea jatorri 

eta/edo nazionalitate atzerritarra duten pertsona jakinek gure administrazioek ematen 

dituzten gizarte-baliabideak eskuratzeko orduan”.  

 
Halaber, V. Plan guztia genero-ikuspegiaren printzipioak zeharkatzen du, “jatorri 

eta/edo herritartasun atzerritarra duten emakumeek diskriminazio-egoera anitzak jasan 

behar baitituzte: emakumeak izateagatik, etorkin atzerritarrak izateagatik, langileak 

izateagatik, batzuetan legezko dokumentazioa ez izateagatik, gure hizkuntza ez 

jakiteagatik, etab.”16. 2011-2013 aldirako dagoeneko Immigrazioaren, Herritartasunaren 

eta Kulturarteko Bizikidetzaren III. Planak adierazten zuen “gure gizartea genero-

harreman berriek bultzatu behar dutela emakume etorkinek eskubide eta askatasun 

guztiak eskuratzeko”. Ildo horri jarraikiz, V. Planak Enplegu eta Gizarte Politiketako 

Saileko Berdintasun-teknikariaren laguntza du. 

 
Bide beretik, Migraziorako Euskal Itun Sozialean ageri diren asmoek, batez ere, 

migratuen eta bertakoen arteko eskubideak eta betebeharrak berdintzeari buruzkoek, 

eskatzen dute “apustu irmo bat egiteko bere adierazpenik zabalenean 

berdintasunaren printzipioa aplika dadin gizarte, ekonomia, kultura eta politikaren 

bizitzako edozein eremutan. Hala, konpromisoa hartu beharko dugu etorkinenganako 

edozein diskriminaziozko jardunbide prebenitu, debekatu eta deuseztatzeko”17. 

 

                                                 
14 Russell Hochschild, Arlie (2001). 
15 Herritartasunaren, Kulturartekotasunaren eta Immigrazioaren esparruan Jarduteko V Plana 2018-2020 (5. 

or.). Eskura honako helbide elektroniko honetan: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/vplani

nterculturalidad.pdf 
16 Idem, 20. or. 
17 Migraziorako Euskal Itun Soziala (2019, 10. or.). Eskura honako helbide elektroniko honetan: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/migrazioituna/es_def/adjuntos/PACTO.pdf 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/vplaninterculturalidad.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/planes_estrategicos_inmigracio/es_planes/adjuntos/vplaninterculturalidad.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/migrazioituna/es_def/adjuntos/PACTO.pdf
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1.5. Etxeko eta zaintzetako langileak: testuingurua EAEn 

 

Ez da erraza jakitea gaur egun zenbat emakume dauden laneratuta estatistika 

ofizialetan “etxeko sektorea” deritzon kategorian, baina sektorearen hiru ezaugarri 

nagusiak zeintzuk diren argi dago: feminizazio argia (% 96 ingurukoa)18, herritar 

migratuak gehitzen ari direla (% 63)19 eta Gizarte Segurantzako kotizazioak irregularrak 

direla (% 31k ez du kotizatzen)20.  

 

EAEko etxeko eta zaintza langileengan arreta jartzean aipagarria da 2017an EAE zela 

etxeek etxeko zerbitzuetan eta etxerako bestelako zerbitzuetan egindako gastu 

handienetakoa zuten autonomia erkidegoetako bat, eta gastu horrek urteak 

daramatza estatuko batez bestekoa baino pixka bat handiagoa izaten21. 

 

EAEn etxeko langileen egoerari eta estali behar diren beharrei buruzko diagnostikoa. 

2018an egin zuen UPV/EHUko Soziologia eta Gizarte Lan Sailak22, eta “EAEn etxeko 

lanaren sektoreari buruzko mugaketa kuantitatiboa” egiteko saiakerarik berriena da. 

Zenbait iturri estatistiko (Estatukoak eta Erkidegokoak) erabilita, ondorioak oso 

erdiragarriak dira: ezin daiteke jakin zehatz-mehatz zenbat pertsona aritzen diren gaur 

egun EAEn “etxeko lanen sektorean”.   

 

Adibide gisa, aipatu diagnostikoaren arabera 3 iturri estatistiko desberdinetatik 

lortutako datuen aniztasuna:  

 

A) Iturri bat da EAEn etxeko zerbitzuko langileen lan-egoerari buruzko azterketa, 

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 2011n eskatutakoa23. 

Diagnostikoaren egilearen arabera, “gaur egun azterketa hau EAEn etxeko 

enpleguaren ezkutuko errealitatea adierazteko hurbilketarik objektiboena da”. Egiteko 

EAEko etxeetan 6.013 telefono-inkesta gauzatu ziren; etxeko langileei, berriz, 325 inkesta 

pertsonal egin zitzaizkien. Inkesten ondorioz, etxe guztien % 18,1ek kanpoko laguntza 

                                                 
18 Gizarte Segurantzaren arabera, 2017an EAEn afiliatutako 29.683 pertsonen % 95,6 emakumeak ziren. 
19 BAIren arabera, 2017an Espainiako estatuan 565.100 pertsona inguru kontratatu zituzten zaintza pertsonalak 

eta etxeko zereginak egiteko, eta horietatik % 63,1 (356.500 inguru) immigranteak ziren. 
20  2017an prentsako artikulu batean aipatu zituzten zeintzuk diren Enplegu Ministerioaren arabera Gizarte 

Segurantzako etxeko langileen sistema berezian kotizatzen ari ziren 424.395 pertsonen eta BAIren arabera 

etxeko langile gisa etxeko zereginak egiten zituztela zioten 617.400 pertsonen arteko diferentziak. Datu horien 

arabera, horietatik % 68,7 bakarrik zeuden altan Gizarte Segurantzan. Eskuragarri hemen: 

http://www.publico.es/economia/empleadas-hogar-tercio-empleadas-hogar-nodadas-alta-seguridad-

social.html 
21 INEren familien aurrekontuen inkesta (2017). 
22 2019ko maiatzean argitaratuta, Eusko Legebiltzarrak onetsitako legea izango ez denaren proposamenaren 

mandatua du jatorri modura. “Eusko Jaurlaritzako Lan eta Justizia Sailaren eta Osalanen ekimen gisa 

argitaratu zen  etxeko lanaren lan-baldintzak hobetzeko”.  
23 Append (2011). “EAEn etxeko zerbitzuko langileen lan-egoera”. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila, Eusko 

Jaurlaritza (aztergai den diagnostikoan aipatutakoa). 

http://www.publico.es/economia/empleadas-hogar-tercio-empleadas-hogar-nodadas-alta-seguridad-social.html
http://www.publico.es/economia/empleadas-hogar-tercio-empleadas-hogar-nodadas-alta-seguridad-social.html
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/noticia/osalan_not_newsletter2_hogar/es_def/adjuntos/Estudio-diagnostico-empleadas-hogar-es.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/noticia/osalan_not_newsletter2_hogar/es_def/adjuntos/Estudio-diagnostico-empleadas-hogar-es.pdf
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zuen eta horietatik % 78,7k lan ordaindua ere bai. Beraz, % 14,2 ziren etxeko enplegua 

zuten etxebizitzak, hau da, 105.527 etxebizitza (horietatik 58.509 Bizkaian). Era berean, 

azterketaren arabera, EAEn etxeko lanetan 89.423 pertsonak ziharduten.  

 

B) Bigarren informazio iturria Eustaten Bizi Baldintzei buruzko Inkesta da. Familiei 

zuzenean galdetzen zaie: Etxeko zerbitzurik ba al duzu? 2014an EAEko etxebizitzetan 

emandako zuzeneko erantzunekin bat etorriz, 67.240 etxebizitzak (etxebizitza guztien 

% 7,8) azaltzen zuten “etxeko zerbitzua” zutela (horietatik 17.025 Bizkaian). “Barneko 

etxeko zerbitzua”guztira EAEko 6.213 etxebizitzatan zegoen. 

 

C) Azkenik, SEPEren (Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa) Lan Merkatuko 

Txostenak 2017an erregistratzen zuen EAEn 36.505 kotizazio-zentro zeudela, hau da, 

etxeko langileak kontratatuta zituzten etxebizitzak (horietatik 20.303 Bizkaian); gainera, 

30.835 etxeko langile zeuden Gizarte Segurantzan afiliatuta. 

 

Iturriek oso datu desberdinak ematen dituzte, hortaz, ezinezkoa da EAEn bizi diren 

etxeko eta zaintzetako langileen kopurua zehazki zenbatzea. Arazoa are 

konplexuagoa da kontuan hartzen badugu orain arteko datuak pandemia hasi 

aurrekoak direla eta langile migratuen kopuru zehaztugabea legez kanpoko 

administrazio-egoeran dagoela, herrialdera duela hiru urte baino gutxiago iritsi zirelako 

eta, beraz, ezin izan diotelako legeztatze-prozesuari ekin24, errolda jarraitua ez 

izateagatik legez kanpoko administrazio-egoeran gelditu direlako edo beste arrazoi 

batzuengatik.  

2. HELBURUAK ETA METODOLOGIA 

 

2.1. Helburuak 

Getxoko Udalak toki politikak egiteko garrantzitsutzat jo zuen   jakitea zein izan den 

COVID-19aren pandemiak bereziki agertu zenetik eta etapa larrienetan, besteak beste 

konfinamenduan, Getxon zaintza lanak gauzatzen dituzten emakume migratuetan 

sortu duen inpaktua. Inpaktu hiru alderdi nagusi hauetan aztertu zen: etxebizitza, 

enplegua eta indarkeria. Egoera osotasunean ezagutzeko, emakumeek gertaera 

horiek nola bizi izan zituzten eta zein laguntza izan zuten jakin nahi genuen.  

 

Hori lortzeko helburu hauek finkatu genituen: 

 

                                                 
24 2020an Bizkaiko Etxeko Langileen Elkarteak arreta emandako langile guztien % 31k ez zituen “paperik”. 

Ehuneko hori % 46ra igotzen zen barruan lan egiten zuten Europar Batasunetik kanpoko langileen kasuan, eta 

Nikaragua eta Honduras ziren bigarren eta hirugarren herrialde ohikoenak. Iturria: 2020ko estatistika (ATH-ELE). 
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Helburu orokorra 

 

Getxo udalerrian bizitza egiten duten eta etxeko eta zaintza lanak gauzatzen dituzten 

emakume migratuengan pandemiak izandako inpaktuari buruzko diagnosi kuantitatibo 

eta kualitatiboa egitea. 

 

“Getxon bizitza egiten duten” esaldiak esan nahi du azterketan parte hartu zuten 

emakumeak Getxon bizi edo lan egiten dutela. 

 

Helburu zehatzak 

 

1. Jakitea pandemiak nola eragin dion kolektibo honi bere egoitza beharretan. 

2. Jakitea pandemiak nola eragin dion kolektibo honi bere lan baldintzetan. 

3. Jakitea pandemiak nola eragin dion kolektibo honi indarkeria matxistaren 

arloan. 

4. Jakitea zeintzuk ziren kolektibo honek aurkitu zituen irtenbideak behar horiei 

erantzuteko. 

 

Lau helburu horien emaitzekin lerro estrategikoak sortu ziren udalak kolektibo horri 

zuzenduta egiten duen lanean erabiltzeko. 

 

2.2. Metodologia 

 
Azterketa honetan metodologia bifokala aplikatu zen, eta datuak biltzeko bi teknika 

erabili ziren: batetik, emakumeen probabilitate-laginari inkesta bat informazio 

kuantitatiboa eskuratzeko eta, bestetik, inkesta egiteko lantaldea, lantalde fokala, 

emaitzen analisi kualitatiborako hiru talde fokal eta bederatzi elkarrizketa sakon 

zuzenean emakumeen bizipen pertsonalak jasotzeko. 

 

Inkestarako ahalik eta zehaztasun handienarekin mugatu behar zen azterketaren xede 

ziren emakumeen unibertsoa. Emakume atzerritarrak (migratuak) ziren, eta Getxon 

etxeko eta zaintzetako eremuan lan eta/edo bizi behar zuten.  

 

Nahiz eta 2021ean Getxon 3.128 emakume atzerritar erroldatuta zeudela jakin, ez 

genekien zenbat aritzen ziren etxeko eta zaintzetako lanetan. Halaber, ez genekien 

Getxon erroldatuta egon gabe, udalerriko etxebizitzetan lan egiten zutenen kopurua. 

Horrenbestez, laginak nahiko handia izan behar zuen emaitzen fidagarritasuna 

bermatzeko.  
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Bizkaian emakume migratuei (44.086)25 edozein inkesta fidagarri egiteko, % 95eko 

konfiantza-mailarekin eta % 6ko akats-tartearekin, gutxienez, 266 inkesta beharko 

lirateke biztanleen ordezkaritza bermatzen aldera. Hala, beharrezkoak zirenak baino 

% 30 inkesta gehiago egitea erabaki genuen, lagina Bizkaiko emakume migratuen 

unibertsoa ordezkatzen zuela ziurtatzeko26.  

 

Ondorioz, Getxon bizitza egiten duten 356 emakume migraturi egin zitzaizkien inkestak. 

Etxeko eta zaintzetako eremuan udalerria bizi ziren edo bertan lan egiten zuten. % 38 

Getxotik kanpoko udalerrian bizi ziren (zehazki, Bilbon, Erandion, Portugaleten, 

Barakaldon eta Leioan). Kopuru horri esker, pandemiak Getxo udalerrian etxeko eta 

zaintzetako lanetan aritzen diren emakume migratuen taldean izan duen inpaktua 

nahiko zuhurtziaz ezagut daiteke. Horrez gain, % 62 udalerri honetan erroldatuta 

zeuden. 

 

Informazioa biltzeko tresnei dagokienez, batetik, bi galdetegi egin genituen, 

emakumeen lan-araubidea bereizita (barnekoa/kanpokoa). Diseinatzeko etxeko eta 

zaintzetako bost emakume langileren lantalde fokala bildu genuen. Informazioa 

helarazi ziguten zenbait gai nola landu jakiteko eta galderak nola azaldu ezagutzeko. 

Emakume haien ekarpenek bermatu ziguten inkesta emakume hartzaileetara 

egokituta zegoela.  

 

Lagineko emakumeetara iristeko modurik egokiena zen galdetegia postontzietan 

sartzea eta nahikoa ez bazen, inkesta online egitea eta/edo toki publikoetan ala 

Sortzen lankidetzan aritzen den emakumeen elkarteen bidez “fase to face” metodoa 

erabiltzea.  

 

Bestalde, eztabaidako lantaldeak eratzeko, elkarte hauen laguntza bilatu genuen. 

Partaideen ezaugarrien arabera, beren bazkideei lantaldeetan parte hartzeko gonbita 

luzatzea proposatu genien. Gerora, parte hartu nahi zutenen kontaktua pasako ziguten 

eta Sortzenen lantaldeak kudeatu eta dinamizatuko zituen lantaldeak, eta parte 

hartzea ezinezkoa bazitzaien, elkarrizketa sakonak egingo zituzten.  

 

                                                 
25 2020ko EINren datuak: Emakume atzerritar guztiak Bizkaian. 
26 Unibertso gisa inkestan sartu diren 6 udalerrietako (Getxo, Bilbo, Erandio, Portugalete, Barakaldo eta Leioa) 

17.243 emakume migratu egoiliar hartuko bagenitu, 263 inkesta baino ez lirateke behar inkesta fidagarria 

izateko, beraz, egin diren 356 inkestak nahikoak dira herritar horien eta Bizkaiko emakume migratuen 

emaitzak orokortu ahal izateko. 
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Landa lana amaitutakoan helburua zen SPSS pakete estatistikoaren bitartez inkestak 

sistematizatzea eta aztertzea. Emaitzak osatzeko, eztabaida-taldeetan eta 

elkarrizketetan aurkeztutako bizipenak aztertu nahi ziren, txosten hau egite aldera.   

 

2.2.1. Landa lanaren zenbait ezaugarri berezi 

 
Landa lan orok informazioa biltzeko bere zailtasunak ditu, hori argi genuen. Hala ere, 

pentsatu genuen azterketa honetan inkesten erantzunaren bidez, batez ere, talde 

hartzailearen zenbait berezitasun ezagutuko genituela, eta hala gertatu zen. 

Horregatik, garrantzitsua da zailtasunak azpimarratzea, erroldatuta dauden egoitzetan 

(batzuetan bizilekuak dira ere bai) biztanle migratuetara iristeko oztopoei buruzko 

aztarnak ematen baitizkigute. 

 

Inkesta 

 

Getxon bizi ziren emakume migratuen etxebizitzetako postontzietan inkesta sartzearen 

hasierako ideia bideraezina suertatu zen, helbideak lortzea ezinezkoa izan baitzen datu 

pertsonalak babestu behar direlako. Gainera, bideragarria bazen ere, laginetik kanpo 

geldituko ziren Getxoko etxebizitzetan lan egiten duten horiek, nahiz eta udalerrian bizi 

ez ziren.  

 

Orduan, inkesta emakume migratuak erroldatuta azaltzen ziren Getxoko etxebizitza 

guztietako postontzietan sartzea proposatu zen. Gutunean gutun-azal frankeatuta sartu 

zen emakumeek kosturik gabe edozein postontzitan botatzeko. Udalarekin eta 

Sortzenekin zerikusia ez zuten gaiengatik hori ere ezinezkoa gertatu zen, beraz, 

udalerriko funtsezko puntu batzuetan postontziak jartzea aukeratu zen.  

 

Inkesta udako hilabeteetan sartu zen postontzietan, baina lehenengo bi asteak igaro 

zirenean, ohartarazi ginen bide honetatik partaidetzak ez zituela esperotako emaitzak 

ematen. Inkesta bidali baino lehen susmatzen genuen emakume batzuek ez zutela 

jasotzen lehenago ugazabaren eskura iristen bazen. Bada, gure susmoak zuzenak ziren, 

emakume batzuk baieztatu zutenaren arabera. Gerora, kalean galdetu zitzaien edo 

lekukoa zabaldu nahi zuen emakumeentzat eskura jarri zen telefonoan telefono-dei 

batzuk jaso ziren.  

 

Bide honetatik lortu ziren emaitza urriak azaltzeko arrazoi batzuk honako hauek izan 

ziren: ugazabak inkesta ez helaraztea, nahiz eta postontzira iristen ikusi, galdetzen zena 

egokitzat jotzen ez zutelako inkesta entregatuko ez zitzaiela adierazteko dei iraingarriak 
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edo inkesta postontzietara eramateko denbora-zailtasunak. Hala, barneko langileen 9 

inkesta eta kanpoko langileen 15 inkesta baino ez ziren jaso. 

 

Emaitza aintzat hartuta, galdetegiak Google forms batean egin ziren Mujeres con Voz 

elkartearen bidez online erantzun ahal izateko. Izan ere, elkarteak bere burua eskaini 

zuen programen bazkideen eta erabiltzaileen artean zabaltze aldera. Bide honetatik 

ere ez ziren esperotako emaitzak lortu, beraz, hirugarren bidera jo zen, hain zuzen ere, 

udalerriko toki publikoetan (metroaren irteerak eta parkeak) “face to face” inkesta 

egitea. Prozedura honekin emaitzak jaso ziren, eta udaren amaieran balizko 356 inkesta 

genituen azterketarako. 

 

Eztabaida taldeak 

 

Eztabaida taldeak eratzeko ere zenbait zailtasun aurkitu ditugu. Talde fokala eta 

lehenengo hiru taldeak Mujeres con Voz elkartearen laguntzari esker eratu ziren, baina 

antolatzean zenbait erronkari aurre egin behar izan zitzaien lan-ordutegi anitzengatik; 

bilerako tokira iristeko zailtasun logistikoengatik; lan-, familia- eta aktibismo-denborak 

kontziliatzeko arazoak. Bederatzi emakumeri elkarrizketak egitea aukeratu zen, 

inkestetan aipatutako zenbait alderdiren gainean sakontzeko. 

 

Talde honek duen homogeneotasunaren barruan, ahalik eta emakume-talde 

anitzenari elkarrizketatzen saiatu arren, 9 emakume bakarrik aukeratzea erabaki 

genuen, laster ohartarazi baikinen “asetze-puntura” iritsita geundela, hau da, kontatzen 

zituzten bizipenak errepikatzen ziren puntura. Hala, taldeko kontakizunari ez zioten 

ekarpenik egiten. Elkarrizketatutako emakumeak elkarren artean diferenteak ziren, 

baina sentipen berak zituzten: guztiek antzeko ezegonkortasun-egoerak  eta lan-

esplotazioa jasaten zituzten, ekonomia- eta administrazio-zailtasunen aurrean zeuden, 

gizarte- era erakunde-arrazakeria jasaten zuten, etab. 
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3. LAGINAREN EZAUGARRIAK 

 

Baliozko 356 inkesta jaso dira, beraz, lagina esanguratsua da (% 95eko konfiantza-maila 

eta % 6ko akats-tartea), bai Bizkaian bizi diren emakume migratuei (44.086) 

dagokienez, bai inkestatuen jatorrizko 6 udalerrietako emakume migratuen unibertsoari 

(17.243) dagokionez. Halaber, Getxon bizi diren etxeko eta zaintzetako langileen 

(ezezaguna) esanguratsua da, % 95eko konfiantza-mailarekin eta % 6ko akats-

tartearekin.  

 

 

3.1.  Getxon etxeetan eta zaintzetan aritzen diren emakume migratuen profila 
 

 

1. grafikoa: Enplegagarritasun 

araubidea. Kop.=356 

 

 

2. grafikoa: Adina.  

Kop.=356 

 

 

 

 

 

Inkestatutako emakume gehienek (% 69) kanpoko araubidean dihardute lanean, 

beraz, ordu batzuk ematen dituzte etxean (edo zenbait etxetan) eta joaten dira bertan 

lotan gelditu gabe.  

 

Dena den, horrek ez du esan nahi, halabeharrez, Getxon lan modalitate hori nagusi 

denik. Gerta liteke halako araubide-motan emakume gehiagoren inkestak lortu izana, 

udalerrian mugikortasun eta denbora gehiago baitute eta, ziurrenik, emakume 

horietara errazago iritsi gara.  
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Barnean lan egiten dituen emakumeek ordu libreak eta irteerak mugatuta dituzte eta 

ia egun guztia lan egiten duten etxean egoten dira. Gainera, haiek kontatu diguten 

bezala, barneko araubidean lan egitea da eskatuena pandemiaz gero, kutsatzeko 

aukerak gutxitzen baitira. Familiek kezka berarekin jarraitzen dute, batez ere, lana 

adinekoak zaintzea denean.  

 

Izan ere, 3. grafikoari erreparatzen badiogu, Getxon bizi diren emakumeen datuak 

bakarrik ikusten dira. Datuek emandako azalpena ez aldatu arren, barneko 

araubidean lanean ari diren emakumeen kopurua % 10 gehitu da. Horren arrazoia izan 

daiteke barneko araubidean pertsona bat izateko herrian erosketa-maila handiagoa 

egotea eta/edo Getxon inkestatutako emakumeen artean Getxoko udalerrian 

barneko araubideko modalitatean kanpoko araubideko modalitatean dihardutenak 

baino erroldatu gehiago egotea.  

 

3. grafikoa: Getxoko datuen arabera 

enplegagarritasun araubidea. Kop.=222 

 

 

4. grafikoa: Getxoko datuen arabera 

adina.  

Kop.=222 
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5. grafikoa: Bizilekua. Kop.=356 

 
 

 

 

 

6. grafikoa: Lan-udalerria.  

Kop.=356* 

 

* 6. grafikoa. % 1ek ez du erantzun. 

 

 

Getxon lanean aritu arren, inkestatutakoen % 96 udalerri honetan bizi da; bien 

bitartean % 38 Bizkaiko bost udalerritan.  

 

Nahiz eta Getxo bizitzeko27 eta erosteko28 udalerri garestienetakoa izan, haiek 

azaldutakoaren arabera, lan egiten duten udalerri berean bizi dira (inkestatutakoen 

% 62k egiten du) zenbait abantaila dituelako, hala nola gastu gutxiago garraioan, 

joan-etorrietan denbora gutxiago galtzen da, lana eta familia kontziliatzeko errazagoa 

da, etab.  

 

Beste kasu batzuetan, berriz, barneko araubidean lan egiten duten etxebizitzan 

erroldatuta daude. Gutxi batzuen esanetan, Getxon ez bizi arren, udalerri horretan 

erroldatuta daude, errentatzen dituzten etxebizitzetan ezin baitute egin29.  

 

Hurrengo grafikoan (7. grafikoa) Getxon bizi diren emakumeen datuak azaltzen dira. 

Egoera ez da modu adierazgarrian aldatu, gehienek oraindik Getxoko udalerrian 

bizitzen eta lanean jarraitzen baitute.  

 

                                                 
27 Eskuragarri helbide elektroniko honetan:  https://www.elcorreo.com/economia/vivienda/municipios-

vizcainos-caros-20210313111722-ntrc.html 
28 Eskuragarri helbide elektroniko honetan:  https://www.elcorreo.com/bizkaia/getxo-municipio-mas-caro-

espana-compra-supermercados-ocu-20210929132458-nt.html 
29 Hona hemen arrazoi batzuk: migratuei kontraturik egiten ez dieten jabeak paperik ez dituztelako, laguntzak 

jasotzen dituzten etxebizitzak, pertsona asko erroldatuta, etab. 

 

https://www.elcorreo.com/economia/vivienda/municipios-vizcainos-caros-20210313111722-ntrc.html
https://www.elcorreo.com/economia/vivienda/municipios-vizcainos-caros-20210313111722-ntrc.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/getxo-municipio-mas-caro-espana-compra-supermercados-ocu-20210929132458-nt.html
https://www.elcorreo.com/bizkaia/getxo-municipio-mas-caro-espana-compra-supermercados-ocu-20210929132458-nt.html
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7. grafikoa: Getxoko datuen arabera lanerako udalerria.  

Kop.=222 

 

 

Inkestatutako guztien % 95ek 17 eta 53 urte bitartean ditu. Getxoko egoiliarren artean 

batez bestekoa % 89 da, eta gazteenen tarteek behera egiten dute. Emaitza horrek 

zentzua du, gure azterketako emakume guztiek lanean baitihardute. Nahiz eta 

guztizkoaren batez besteko adina 37 urte eta erdikoa izan eta Getxon 

erroldatutakoena 39 urtekoa, bi kasuetan ohikoena 28 urtekoa da. Datu honen 

arabera, sektore honetan lanean aritzen diren emakume migratuak gazteak dira. 

Horrek erlazioa du, batetik, etxeko eta zaintzako zereginetan egin behar den ahalegin 

fisikoarekin eta, bestetik, azken hamarkadan EAEra iritsi diren emakume migratuen 

batez besteko adinarekin30. 

 

 

                                                 
30 Eustat 2019. Biztanleria. Euskadiko Autonomia Erkidegoan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna. 

2019ko txostena. (7 eta 8 or.) Eskura honako helbide elektroniko honetan: 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcg-

jPi730AhULy4UKHdJcB0cQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.eustat.eus%2Fweb%2Figualdad%2F2019%2

Fpdf%2F1_poblacion_2019_c.pdf&usg=AOvVaw2sV2u48RSo5wIWXuph8-nb 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcg-jPi730AhULy4UKHdJcB0cQFnoECBsQAQ&url=https://www.eustat.eus/web/igualdad/2019/pdf/1_poblacion_2019_c.pdf&usg=AOvVaw2sV2u48RSo5wIWXuph8-nb
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcg-jPi730AhULy4UKHdJcB0cQFnoECBsQAQ&url=https://www.eustat.eus/web/igualdad/2019/pdf/1_poblacion_2019_c.pdf&usg=AOvVaw2sV2u48RSo5wIWXuph8-nb
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcg-jPi730AhULy4UKHdJcB0cQFnoECBsQAQ&url=https://www.eustat.eus/web/igualdad/2019/pdf/1_poblacion_2019_c.pdf&usg=AOvVaw2sV2u48RSo5wIWXuph8-nb
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8. grafikoa: Jatorrizko herrialdea.  

Kop.=356 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. grafikoa: Getxoko datuen arabera jatorrizko herrialdea.  

Kop.=222 
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Nazionalitate ordezkatuenak honako hauek dira ordenari jarraikiz: Nikaragua (% 25), 

Paraguay (% 18), Honduras eta Bolivia (% 15) eta Kolonbia (% 11).  Getxoko Udalak 

eskuratutako 2021eko ekainaren 1eko erroldan emakume migratuen jatorrizko 

herrialdeak ordena horretan ez azaldu arren, udalerrian presentziarik handiena dute.    

 

10. grafikoa: Euskadira iriste urtea 

Kop.=356 

 

 

 

 

 

11. grafikoa: Euskadira iriste urtea Getxoko datuen arabera. 

Kop.=222 
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10. grafikoak inkestatuak noiz iritsi diren jakinarazten du. Egiazta daiteke gure laginean 

EAEko immigrazio-joera berdinak ematen direla: XXI. mendeko lehen urteetan iritsi 

zirenen fluxu-egonkorra, 2008ko finantza-krisiaren ondorioz jaitsiera gogorra eta joan 

den hamarkadan immigrazio-fluxua pixkana eta etengabe berreskuratzea, pandemiak 

bultzatuta, 2020ko erabateko jaitsiera arte.  

 

Halaber, laginak islatzen du pasa den hamarkadako azkeneko bost urteetan, euskal 

ekonomiaren susperraldiarekin bat etorriz, EAEn atzerritar egoiliarren kopurua asko hazi 

zela, eta 2020. urtean 2016an (4.399) baino ia bost aldiz atzerritar gehiago (19.732) 

erroldatu zirela. Joera hori pandemiarekin hautsi zen. Jakina zen bezala, mundua eten 

zuen, eta nazioko nahiz nazioarteko mugikortasuna gutxienera murriztu zuen. 

 

Inkestatutako emakumeen administrazio-egoera ezagutzeko nortasun-agiriaren 

inguruan galdetzea aukeratu zen. Inkestatutako emakumeen % 17k NANa du, eta EAEn 

erabateko herritartasunarekin lotutako zenbait eskubide erabil ditzakete. Bestalde, 

inkestatu ziren 10 emakumetatik 4k bakarrik dute AIZa, hau da, erroldatuta daude edo 

egon dira, eta identifikazio-zenbakia dute. Horrek ez du esan nahi automatikoki lan-

baimena dutenik.   

 

Antzeko ehunekoak (% 42) pasaportea baino ez du identifikatzeko. Emakume horiek 

guztiak inkestaren unean lanean zeunden, baina ez da legezkoa turista izan bitartean 

(90 egun herrialdera iritsi ondoren) edo lan-baimenik ez dagoenean egitea. 

Horrenbestez, datu horri jarraikiz, emakume migratuen ehuneko altua etxeko eta 

zaintzetako eremuan lan egiten du, nahiz eta administrazioaren ikuspegitik legez 

kanpoko egoeran egon. 
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12. grafikoa: Dokumentu mota.  

Kop.=356 

 

 

 

13. grafikoa: Getxoko datuen arabera dokumentu mota. 

Kop.=222  

 

 

 

 

Beraz, ondoriozta daiteke Getxon etxeko eta zaintzetako lanetan lan eta/edo bizi diren 

emakume migratuak Erdialdeko Amerikako gazteak direla eta ehuneko altua (% 42) 

administrazioaren ikuspegitik legez kanpoko egoeran dagoela. 
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4. PANDEMIAREN INPAKTUA  

 

Inkestek, eztabaida taldeek eta elkarrizketa sakonek eman dituzten datuak landu 

ostean, Getxon etxeko eta zaintzetako lanetan aritzen diren emakume migratuen 

egoeran pandemiaren inpaktua aztertzeari ekingo diogu. Arreta berezia jarriko diegu 

lan-zereginean izandako ondorioei, etxebizitza-baldintzei eta jasan duten indarkeria 

matxistari. Horrez gain, ikerketan azaldu diren beste elementu batzuk azpimarratuko 

dira, bizitako inpaktuen panorama osatzen baitute.  

 

4.1. “Oso garai gogorra izan da, larritasun handikoa” 

 

Pandemiak beren bizietan sortutako inpaktuari buruz galdetu zitzaien, eta guztiek 

identifikatu zituzten inpaktu handiagoko eremu bat edo batzuk. Galderan erantzun 

anitz ematen ziren. 

 

14. grafikoa: Pandemiaren eta konfinamenduaren inpaktua 

Kop.=35131emakume/Kop.=118932 erantzun 

 

 

 

 

 

Ondorengo grafikoan ikus daitekeenez, galderaren erantzunek ez dute aldaketa 

adierazgarririk Getxoko egoiliarren erantzunak bakarrik aztertzen baditugu. 

                                                 
31 5 emakumek ez zuten erantzun.  
32 Erantzunak ikusgai daude, aukera bat baino gehiago hauta baitzitekeen. 
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15. grafikoa: Pandemiaren eta konfinamenduaren inpaktua Getxoko datuen arabera 

Kop.=21833emakume/Kop.=73634 erantzun  

 

 

 

 

Emakumeei COVID-19aren pandemiak nola eragin zien galdetu zitzaien. 

Azaldutakoaren arabera, ondorioak, batik bat, emozioen eta ekonomiaren mailan 

nabaritu zituzten. Dena den, lan-baldintzetan eta osasunean ere pairatu zituzten 

ondorioak. Neurri txikiagoan, pandemiak familia-ingurunea eta etxebizitza lortzea ere 

ukitu zituela sentitu zuten.  

 

Arrazoi osoz diote “garai gogorrak izan direla eta larritasun-egoeran egon direla”. 

Eguneroko errealitatearen nahigabeei beren senitartekoen osasunagatiko kexa batu 

zaie. Pandemiak gogor jo die, beren jatorrizko herrialdeetan osasun-estaldura nahikoa 

izan gabe. Gainera, ezin zieten ekonomikoki lagundu, ordaindutako osasun-arretara jo 

behar bazuten. 

 

Larritasuna eta estutasuna izan zituzten, beren senitartekoak COVID-19arekin larri 

gaixotzen baziren, ezingo baitzieten kalitatezko osasun-estaldura ordaindu, 

gehienentzat ez baitzen eskuragarria, beraz, hiltzearen beldur ziren eta hurbil ez 

egotearen ezintasuna sentitzen zuten.  

                                                 
33 4 emakumek ez zuten erantzun.  
34 Erantzunak ikusgai daude, aukera bat baino gehiago hauta baitzitekeen. 
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Gainera, jatorrizko herrialdeetan maskarak eta gel hidroalkoholikoak oso garestiak ziren 

eta beren familiek lanerako behar zituzten. Lan-eskakizuna izan arren, beren 

poltsikoetatik ordaindu behar izan zituzten, ugazabek ez baitzizkieten produktu horiek 

eskuratzen. Hala, hemendik finantzatzen zituzten, diru-sarrera urrituekin, senitartekoak 

babesteko elementuak. 

 

Erantzun horiek zenbait azterketatan ondorioztatutakoekin bat datoz, konfinamenduak, 

oro har, herritarren osasun emozionalean eta mentalean eragiteari dagokionez. 

Gainera, pandemiaren aldi luzeetan osasun-sistema kolapsatu zen, eta COVID-19arekin 

zerikusia zuten beste gaixotasun batzuei ez zitzaien arretarik eman, beraz, ondoeza 

fisiko edo emozionalek arretarik ez izatearen sentipena zabaldu zen.  

 

16. grafikoa: COVID-19aren inpaktua eta konfinamendua lan araubidearen arabera. 

Kop.=1.189 erantzun 351 emakumeena 

/Kop. barnekoena= 361 erantzun eta Kop. kanpokoena= 828 erantzun (Osoak) 
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17. grafikoa: Getxoko emakumeengan COVID-19aren inpaktua eta konfinamendua 

lan araubidearen arabera   

Kop.=736 erantzun 218 emakumeena 

Kop. barnekoena= 289 erantzun eta Kop. kanpokoena= 447 erantzun (Osoak) 

 

 

 

 

Pandemiaren eta konfinamenduaren inpaktuak araubide batean edo bestean lan 

egiten duten emakumeen arabera bereizita kontuan hartzen ditugunean, barneko 

araubideko langileengan eragina apur bat handiagoa izan da lan-kargei, familia-

kezkei eta osasunari dagokienez. 

 

Kanpoko araubidean aritzen direnek pandemiaren ondoreak ekonomiaren (diru-

sarrerak galdea, laguntzarik ez eskuratzea) eta etxebizitzaren (bizigarritasun-baldinak, 

alokairua ordaintzea, etab.) arloetan jasan dituzte.  

 

4.2. Lan egoeran eragina 

 

Arrazoi bat edo beste, orokorrean, Getxon etxean eta zaintzetan aritzen diren 

emakume migratuen lan-baldintzek konfinamenduan okerrera egin zuten. Baieztapen 

hori 19. grafikoak eta eztabaida taldean nahiz elkarrizketa sakonetan bildutako historiek 

bermatzen dute.  
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Pandemiak oso inpaktu handia izan du etxeko eta zaintzetako langileengan, batez ere, 

barneko araubidean. Gainera, beren jatorrizko herrialdeetan familia-kargak dituzten 

emakume migratuak izan ohi dira. Ondorioak: 

 

 Etxeko eta zaintzako lanetan gainkarga beren etxebizitzetan. 

 Estres emozional handia 42 egunez etxean sartuta egotearen ondorioz. 

 Segurtasunik eza lanean (espero gabeko kaleratzeak, kaleratzeko mehatxuak).  

 Bat-batean kaleratuta izateagatik diru-sarrerak galtzea edo inolako ordainik 

gabe lan ordu gutxiago egitea.   

 

 

Kanpoko araubideko langileek, berriz, beren lan-karga gutxitu zuten edo erabat eten 

egin zen. 

 

Lan araubideak ondo azaltzen du eragina desberdina izatea. Lanean ari ziren 

familiarekin nolabait borondatez konfinatu ziren emakumeen kasuan, etxean pertsona 

gehiago zeuden sartuta eta, beraz, etxeko eta zaintzako lanak areagotu ziren. Beren 

lanorduak gutxiago errespetatzen zituzten eta denborarik edo bitartekorik ez zutelako 

senitartekoekin harremanetan jartzeko zailtasun handiagoak zituzten. Konfinamendua 

amaitu zenean, askori irteerak debekatu zitzaizkien, familiak kutsatzeko beldur zirelako. 

Bestela, oso kontrolatuta izan zituzten. Horrek guztiak osasunari eragin zien: askok 

antsietate-, beldur- eta estutasun-krisiak izan zituzten.  

 
4.2.1. “Oso gaizki pasa genuen, baina ezin gaitezke kexa” 

 

Estelak35 bi urte daramatza Euskadin eta kanpoko araubidean lan egiten zuen gaueko 

txandan (17:30etik goizeko 09:30era). Senar-emazte adineko bat zaintzen zuen. 

Gainerako bi txandak beste bi langilek egiten zituzten. Bere esanetan, 

“konfinamenduan eskaini ninduten barneko bezala gelditzea edo konfinamenduak 

irauten zuen bitartean nire etxera joatea, baina hala egiten banuen, soldatarik gabe. 

Beharrak bultzatuta, eskaintza hartu behar izan nuen, baina nire alaba bakarrik utzi 

nuen, duela gutxi etorria egon arren. Hilabete eta erdi igaro zenean ezin nuen 

gehiago, eta joan egin nintzen. Oso gaizki sentitu nintzen eta oraindik hala sentitzen 

naiz, ez baitzen bidezkoa izan. Hilabete eta erdi horretan ni bakarrik egon nintzen, 

beste bi pertsonak kaleratu baitzituzten. Ez nuen ordainsariaz hitz egin, baina zaintzen 

nituen pertsonen semeak bakarrik berrehun euro gehiago eman zizkidanean, ezin nuen 

sinetsi eta oso gutxi iruditzen zitzaidala esan nion. Berak erantzun zidan: kobratzen 

                                                 
35 Erabili diren izenak fikziozkoak dira, eta kasu batzuetan elkarrizketatuek hautatu dituzte. 
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duenari beti gutxi iruditzen zaio eta ordaintzen duenari, berriz, beti asko. Eta hala 

gelditu zen”.  

 

Ugazabak konfinatu zirenean edo enplegua galdu zutenean, kanpoko araubideko 

langile askok beren lana galdu zuten. Konfinamenduan lan-jarduera uztea batzuentzat 

atsedena izan zen - “nire burua azkenean lasaitu zen”, dio elkarrizketatutako 

emakumeak-, baina, aldi berean, zailtasun ekonomiko larriak izan zituzten, bai eta 

oinarrizko elikagaiak eta higiene-produktuak erosteko eta etxebizitza ordaintzeko 

arazoak ere. Hori aurrerago ikusiko dugu. 

 

Yamilethek oraindik negarrez azaldutakoaren arabera: “Nik inoiz ez nuen ezer eskatu. 

Ni hona lanera eta bizitza zintzoki irabaztera etorri nintzen eta, bat-batean, ezer gabe 

ikusi nuen nire burua. Nire bizitzan lehenengoz, eskatu behar izan nuen, bestela, jan 

gabe gelditu behar nuen. Getxotik eta mugikortasunerako baimenik gabe, Bilboraino 

joan nintzen supermerkatuan erostera lortu zidaten elikagaietarako txartelarekin. 

Arriskatu nintzen, lotsa ematen zidalako”. 

 

Bere lekukoari esker, beste emakume batzuek ere beren esperientziak azaldu dituzte: 

“Nik emakume bat zaintzen nuen gauez. Eguneko zentroa itxi zutenean, egunez ere 

zaindu behar izan nuen, baina ordainsari berarekin”; “nire lehengusuari ordaintzen 

zizkioten orduak murriztu zizkioten, baina zeregin guztiak berdin egin zehar zituela esan 

zioten”. 

 

Hainbeste esperientzia negatiboren artean, Vanesaren lekukoa dugu. Bere ugazabek 

bestelako jarrera izan zuten: “COVID-19arekin gaixotu nintzen eta hamabost egun 

eman nituen ospitalean, baina nire ugazabek % 100 ordaindu zidaten. Bajaren 

moduran”.  

 

Vanesa zorionekoa zen, eta gainerakoek ere hala ikusten zuten. Ikus daitekeenez, 

eskubideen kontzientzia galdu egiten da konfinamenduan eta pandemian beren 

burua zain ezin zezaketen pertsonak babesten eta zaintzen egindako lana baloratzen 

ez denean. 

 

Inkestatutako emakume guztiek aipatu zuten pandemiak lanean eragin ziela nolabait:  

 

 

 

 



COVID-19AREN PANDEMIAK GETXON ZAINTZA LANAK EGITEN DITUZTEN EMAKUME MIGRATUETAN SORTU DUEN INPAKTUA 
 

Orrialdea: 34 | 80 

 

18. grafikoa: Inpaktua lanean 

Kop.=233 emakume/Barnekoen kop.= 189 erantzun eta kanpokoen kop.= 418 erantzun 

 

 

 

 

 

Hurrengo grafikoa Getxon erroldatutako emakumeen erantzunei buruzkoa da, eta 

zenbait aldaketa daude erantzunen ehunekoetan, baina ez dira aldaketa 

esanguratsuak.  
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19. grafikoa: Inpaktua lanean Getxoko datuen arabera 

Kop.=147 emakume/Barnekoen kop.= 153 erantzun eta kanpokoen kop.= 235 erantzun 

 

 

 

barneko araubidean dihardutenek diote konfinamenduan lan inpaktu nagusia izan 

zela lan kargaren hazkuntza soldata beraren truke. Eztabaida taldean zenbait 

emakumek azaldutakoaren arabera, etxetik atera ezin zutenez, eguneko ordu guztiak 

eta asteko egun guztiak familia guztiarekin igaro behar zituzten, beraz, ohiko lanak 

nabarmenki gehitu ziren. Hala ere, ez zitzaien inola ere planteatu soldata igotzea. 

Itxuraz, ugazabek “naturaltasunez onesten zuten” aparteko lan hori pandemiaren 

aurretik adostutako zereginen barruan zegoela.  
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Kanpoko araubidean aritzen ziren langileen inpaktu nagusia, ordea, enplegua galtzea 

edo lanaldia murriztea izan zen. Noski, kasu hauetan ordainsaria murriztu zitzaien. 

Eztabaida taldean askok aipatu zuten ugazabek kaleratzea edo kontratatutako 

orduak murriztea erabaki zutela, pertsonak konfinatuta zeudenez, etxeko lanak egiteko 

aukera baitzuten. Beste kasu batzuetan, familiek doikuntzak egin behar izan zituzten, 

kideren batek enplegua galdu baitzuen; ondorioz, gastuak murrizteko etxeko lan 

ordaindua baztertu behar izan zuten. Nahiz eta familia ugarik kontratua ez azkendu eta 

langileari soldata ematen jarraitu, langilea bere etxean bertan konfinatu zenean, hori 

ez zen arau izan. 

 

Horrez gain, etxeko lan ordainduak gainerako lanen lan eskubide berak ez dituela 

kontuan hartuta, langile askok egun batetik bestera lana galdu zuten kitatze-

eskubiderik eta oporren zati proportzionalik gabe, langabezia asegurua erabili ahal izan 

gabe, inolako ABEEErik gabe, etab.  

 

Dena den, kontakizun guztietan, ia salbuespenik gabe, ideia nagusia da kexatzeko 

eskubiderik ez dutela, lan baldintzak gorabehera, lana izateagatik eskerrak eman 

behar dituztelako: “Gaizki pasatu dugu, baina, ezin gara kexatu, gutxienez lana dugu”.  

 

“Kexatzeko eskubiderik ez izatearen” sentimenduak egoera kalteberagoan kokatzen 

ditu. Zalantzarik gabe, kontratatzen dituztenak beren beharraz eta defentsa gabeziaz 

jakitun dira. Hala eta guztiz ere, haien posizioaz abusatzen dute, eta langile horien lan 

eskubideei jaramonik ez egiten laguntzen dute.  

 

Orokorrean, eta konfinamendu-baldintzek areagotuta, kalteberatasuna dela bide, 

eskeak gutxitzera bultzatzen dituzte. Askotan pentsatzen dute “beste lan batzuetan 

baino” baldintza hobeak eskaintzen dizkietela, ohiko jardunak izan arren, besteak 

beste, honako hauek: oporrak ez ordaintzea “lanik egiten ez duten egunak baitira”; 

oporrak familia oporretara doan tokian egitea lan berdinarekin jarraitzeko, baina beste 

toki batean edo bere ordu libreetan haurrekin jolastea “haiekin jolastea ez baita lan 

egitea”. 

 

Elkarrizketatu ditugun emakumeak jakitun dira bidegabeko egoerak bizi dituztela eta 

kexatu beharko liratekeela. Elkarren artean egiten dute, eta taldean ere hala egin 

zuten konfiantza hartuz joan ziren neurrian, baina, salbuespenez aparte, ausardia hori 

hutsaldu egiten da “paperak arauz ez izateagatik” lana galtzeko beldur baitira edo 

beren soldataren mende familia izateak kezkatzen baitie. 
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Salbuespen horien adibide modura, kontakizunen batean emakumeek denbora igaro 

eta beren eskubideak ezagutu ostean, askotan elkarren artean informatuta, 

aldarrikatzea erabaki zuten. Hobekuntzak eskatzea eta balizko mehatxuen aurrean ez 

etsitzea. Nagusiki, zaintza zereginak zirela eta, soldata igotzea eskatzen zuten. Kasu 

batzuetan, autismoa zuten haurrentzako zaintza bereziak ziren. Emakume batzuek 

hobekuntzak lortu zituzten, beste batzuek, berriz, zati batean eta ezer lortu ez zutenak 

ere badaude. 

 

“Nik eskatzen nien, kontatu du Gloriak, baina batzuetan jaramon egiten zidaten eta 

beste batzuetan ez. Orduan, nik egiten nuenari mugak jarri nizkion. Ni jostuna nintzen 

nire herrian eta oso ondo josten dut, beraz, batzuetan galtzen azpiak hartzen nizkien. 

Ikusi nuen gero eta gehiago uzten zizkidatela, eta hori inola ere ez. Behin seme 

nagusiak trajea konpontzea behar zuen. Gortea egiten hasi ziren, baina esan nien 

hainbeste ez nekiela, ez baitzen ikusten lan estra hori ordaintzeko asmoa zutenik”. 

 

Nahiz eta emakume askok ikasketak edo karrera izan, hau da, etxeko eta zaintzetako 

lanerako gaindiz prestatuta egon, atzerritartasunaren legeak ezartzen dizkien mugek 

eragina dute haien segurtasunean eta autoestimuan, eta, beraz, ahalegin handia egin 

behar dute beren eskubideak eskatzeko, izango dituzten ondorioei beldurrik gabe. 

  

Aurretiazko ideia horiekin, pandemian beren lan baldintzak nola bizi eta erantzun 

dituzten azal daiteke, eta okerrera egin dutela ikus daiteke.  

 

4.2.2. “Garai honetan ezin daiteke pentsa lan on bat aurki daitekeenik, ez eta txarrik 

ere” 

 

Kanpoko araubidean ziharduten emakume inkestatuen ia erdiak ezin zuen ezer eskatu 

egun batetik bestera lana galdu baitzuten osasun-alarmaren egoera deklaratu 

zenean. Lehen, egoera txarretan izanda ere, lana zuten. Kaleratzeko argudio bat izan 

zen etxera sartu eta bertatik irteten ibiliz gero, kutsatuak izateari beldur ziotela. Beldur 

hori asko zabaldu zen, batez ere, pandemiaren hasieran nahitaezko konfinamendu 

orokortuan, gaixotasunaren transmisio-bideak zehazki ezagutzen ez zirenean.   
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20. grafikoa: Lagin guztian kaleratzeko arrazoiak 

Kop.1=121/ Kop. = 185 erantzun 

 

 

 

 

 

21. grafikoa: Getxon bizi diren emakumeak kaleratzeko arrazoiak 

Kop.2=68/ Kop. = 101 erantzun 
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Kaleratutakoen % 27ri esan zioten dagoeneko zerbitzuak ez zituztela beharko, 

ugazabek telelanarekin hasi ondoren, etxean denbora gehiago emango zutelako. 

Azpimarratzekoa da kasu batzuetan -zehazki, lana galdu zuten kanpoko araubideko 10 

langiletik kasu banan- ugazaba konfinamenduaren hasieran mugikortasun-ziurtagiririk 

ez ziela egin nahi izan. Hala, beldurrez ateratzen ziren kalera ea poliziak gelditu eta 

isuna jarriko ote zien. Beldur horri batzen zitzaion ohiz kalean ibiltzeko beldurra, legez 

kanpoko administrazio-egoeran baitaude.  

 

Bestalde, 10etik batek eskas entzun zuen kaleratzeko ugazabek arazo ekonomikoak 

zituztela. Argi dago pandemiak familia askoren egonkortasun ekonomikoa aldatu 

zuela, diru-sarrera gutxiago izan zituztelako edo etorkizuneko ongizatearen beldur 

izanda, nahitaezkoak ez ziren gastuak murriztu zituztelako.  

 

Egoera horiek pandemiak eta konfinamenduak katean ekarri zituzten zenbait 

ondorioren isla dira. Biztanleen gizarte-geruza guztietan eragin zuten, baina, zalantzarik 

gabe, neurri handiagoan egin zuten sektore kalteberengan, besteak beste, etxeko eta 

zaintzetako zereginetan aritzen ziren emakume migratuengan, orokorrean, eta 

“paperik ez zituztenengan”, bereziki. 

 

Etxeko eta zaintzako lanaren prekarizazioa dela eta, oinarrizko elikagaiak eta higiene-

produktuak eskuratzeko eta etxebizitzen eta/edo gelen alokairua ordaintzeko 

zailtasunak dituzte. Egoera horiek konfinamenduan okerrera egin zuten eta kasu 

askotan 2020. urtean eta 2021eko zati handienean zehar zabaldu dira. Enpleguak 

galdu dituzte edo lanorduak murriztu zaizkie eta hilabete askotan ez dute diru-sarrerarik 

izan.  

 

4.2.3. Zertan datza haien lana? 

 
Puntu honetan, ohiz egiten duten lana zertan datzan jakitearren eta konfinamenduan 

eta pandemian eraginik nabaritu zen ezagutzearren, araubidea kontuan hartuta, 

emakumeek ohiz egiten dituzten zereginen zerrenda ageri da.  Zeregin hauek ez dira 

baztertzaileak, hau da, nahiz eta zaintzetarako kontratatu, etxeko lanak ere egin behar 

dituzte.  
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Izan ere, etxeko eta zaintzetako lanaren elastikotasuna da haren bereizgarri bat eta, 

horregatik, aldi berean, abusu iturri bihurtzen da aurretiaz hitzartu ez diren zereginak 

eransteko edo ugazabek beren aldetik kontratatutako orduetan egin behar dutena 

edo ez dutena ala ordu-kopuruaren eta atsedeneko orduen kontaketa interpretatzeko. 

Maiz, atseden-orduak ez dira betetzen honako argudio hauek direla bide: “nire 

amarekin telebista ikusten duzun bitartean ez zara lanean ari”, “haurrekin jolastea 

dagoeneko atsedenaldia da”, etab. 

 

Zeregin horiek ez dute aldaketa adierazgarririk inkestatutako emakumeen eta Getxon 

bizi direnen artean. 

 

22. grafikoa: Egindako lanak 

Kop.=356/ Kop. = 681 erantzun 
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23. grafikoa: Egindako lanak Getxoko datuen arabera 

Kop.=222/ Kop. = 428 erantzun 

 

 

Bere egunean sinatutako kontratuaren arabera, inkestatutako emakumeekin zereginen 

zerrenda ikuskatzean egiaztatu ahal izan zen bi araubideetan etxea garbitu eta 

mendekotasunak dituzten pertsonak zaintzearen zereginak direla eskatuenak (barneko 

araubidean dihardute emakumeen erantzunen % 44 eta kanpokoen erantzunen % 32). 

 

Kanpoko araubidean aritzen diren 4 langileetatik batek haurrak zaintzen ditu; bien 

bitartean, barneko araubideko 3tik baten zeregina da adinekoak zaintzea. Adinekoak 

zaintzean nagusi dira barneko araubidean diharduten langileak, gaueko zaintzak 

behar izan ohi dituztelako. Hala, langileei galdetu genien loaldiko orduak errespetatzen 

zaizkien lanaldia amaitzen dutenean. 

 

Barneko lan honetan gaueko orduak sartzen dira. Horietan ere prestu egon behar dute, 

hortaz, ezinbesteko galdera da gaueko atsedenaldia errespetatzen den.
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24. grafikoa: Lanaldiaren ondoren loaldi orduak errespetatzea 

Kop.=112 

 

 

 

25. grafikoa: Lanaldiaren ondoren loaldi orduak errespetatzea Getxoko datuen 

arabera 

Kop.=91 

 

 

Barneko langileen erdiak erantzundakoari jarraikiz, lan-txanda amaitutakoan loraldi 

orduak ez ziren errespetatzen; % 70ek esandakoaren arabera, gauez gutxienez bitan 

altxatzen ziren. Beren kontakizunaren arabera, batzuk zaintzen dituzten pertsonak 

maitatzen dituelako egiten dute, baina uste dute kontratatzen dituztenak jokabide 

horretaz baliatzen direla.  Beste batzuen esanetan, berriz, ugazabak lana galtzeko 

beldurraz aprobetxatzen dira, beren diru-sarreren mende baitaude haiez gain beste 

pertsona batzuk.  
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Ruthek adinekoak zaintzen ditu. Pandemiaren aurretik zahartzaroko dementzia zuen 

emakume bat zaintzen zuen kanpoko araubidean. Konfinamenduaren aurreko lana 

dagoeneko gogorra zen, eta ikastaro bat egin zuen. Berak ordaindu, eta bere denbora 

libre urrian gauzatu zuen. Nahiz eta trebatu, ez zitzaion soldata igo. Konfinamendua iritsi 

zenean, seme-alabak desagertu ziren eta bera praktikan barneko araubidean gelditu 

zen. Ez zuen egin nahi, ez ziren lan baldintzak adostu, baina, azkenean, lana egin zuen: 

“une horretan erabat nire beharra zuen, ez zegoen inor gehiago emakumea zaintzeko. 

Ezin nuen utzi. Edo esan: Bestela, zer egin nezakeen?”. 

 

Ruthen galdera zaintza lanen ardatz nagusia da. Eskatzen dutenek badakite pertsona 

zainduarenganako maitasuna aldekoa dela. Zaintzaileek askotan ez dute familiarik eta 

behar ekonomikoez gain, afektu beharrean daude, beraz, eskubideak aldarrikatzean 

afektu horrek mugak jartzen ditu. 

 

4.2.4. “Gure familiakoak dirudite, nola erreklamatuko diegu” 

 

Kontakizun guztietan gakoa da ideia hori, hain zuzen ere, zaintzen dituzten pertsonekin 

(haurrak edo adinekoak) sortutako harreman horren garrantzia. Beren ustez, harreman 

horretaz aprobetxatzen dira familiak lan karga gehitzeko edo, hasieran, adostuta ez 

zeuden baldintzak onartzera “behartzeko”. Haurren edo adinekoen “maitasuna” 

aipatzen da. 

 

Konfinamenduan, barneko langileek adinekoak zaintzean atsedenerako zuten 

denbora urria are gehiago gutxitu zen, asko zaintzen zuten pertsonarekin bakarrik 

gelditu baitziren eta, beraz, zaintza osoa eta etxeko lanak beren ardurapean gelditu 

baitziren asteko 7 egunetako  24 orduko lanaldian, atsedenik gabe, 42 egunez eta 

ordainsari bera kobratuta. Batzuek beren lan estrak ordain ekonomikorik izango zuen 

galdetu zutenean, erantzun zitzaien dagoeneko janariarekin eta etxeko egonaldiarekin 

ordaintzen ari zitzaiela.  

 

Haurrak zaintzen direnean lotura eta maitasuna are handiagoak dira. Emakume baten 

esanetan, “haurren lanak (etxeko lanak) egiteko eskatu zidaten”. Lehen ez zen 

horretan aritzen, baina eman zitzaion “denbora soberan zuelako”. Berak 

azaldutakoaren arabera, erantzukizun berri hori ez zen lan-karga gehitzea, 

konfiantzaren adierazgarria baizik. Familiaren kide jotzen zuten.  

 

Atxikimendu-harreman horrek, zaintzailearen eta pertsona zainduaren arteko loturak, 

ikerketa-ildo interesgarri bat irekitzen du: Zer gertatzen da emakume horien doluan 
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zaintzen duten adinekoa hiltzen denean? Zer gertatzen da atxikimendu eta 

maitasunarekin zaintzen dituzten haurrek dagoeneko beren zerbitzuak behar ez 

dituztenean edo ordezten dituztenean? Zer egiten dute galera horiekin? Nola 

kudeatzen dituzte? Nori axola zaio? Azken finean, askok dioten bezala, “beren seme-

alabak zaintzen dituzu gureak izango balira bezala”. 

 

Zalantzarik gabe, nagusi dira lan-esplotazioaren eta indarkeria ekonomikoaren 

egoerak, baina beren kontakizunetan familiekiko errespetu eta eskertasunaren 

sentimendua adierazten dute eta, batez ere, atxikimendu eta maitasun handiak 

dizkiete zaintzen dituzten pertsonei. Gainera, ez dute lan baldintzei buruz kexatzeko 

eskubiderik, “beste batzuk okerrago daudelako”. “Hau da gurea” diote etsita.  

 

4.2.5. “Hala eta guztiz ere, lanera joateko mugitzeko aukera genuen”  

 

Hala eta guztiz ere, azpimarragarria da emakume batzuen kontakizuna, ugazabek 

lagundu dietela adierazten dutenean. Familia batzuek konfinamenduan langileei 

enplegua mantendu zieten, soldataren erdia ordaindu arren.  

Kanpoko langileek esker onak ematen dizkiete lortu zituzten akordioak direla eta. Dena 

den, zalantzan jarri behar da hura familien eta errentarien portaera “eskuzabala” izan 

zen edo akordio horiek langileen eskubideetan sartuta zeuden. Azken finean, lan 

kontratua izango balute, ekonomia arautuko gainerako langileen prestazio berak 

jasotzeko eskubidea lukete: ABEEE, langabezia, laguntzak, etab.  

 

Kanpoko langileei lanetara joateko murrizketetan mugikortasun-arazoen gainean 

galdetu zitzaien.  

25. grafikoan ikus daitekeen bezala, inkestatutako 10 emakumetik zortzik mugikortasun-

murrizketekin ez zuten arazorik izan. Administrazio-egoera eta lan-baimena arauzkoak 

ziren (% 48) edo ugazabek mugikortasun-ziurtagiria egin zieten lan egiten zuten 

etxeetara joateko (% 31).  

 

% 16ren esanetan, ordea, legez kanpoko administrazio egoeran zeudenez edo laneko 

baimenik edo kontraturik ez zutenez, mugikortasun murrizketen garaietan arazoak izan 

zituzten eta beldur nahiz antsietate egoerak jasan zituzten. 
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26. grafikoa: Administrazio egoeraren ondorioz mugitzeko zailtasunak  

Kop.=244 
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27. grafikoa: Administrazio egoeraren ondorioz mugitzeko zailtasunak Getxoko datuen 

arabera 

Kop.=131 

 

 

 

 

Beren kontakizunen arabera, beti dira haiek familiaren segurtasunari begira arriskuen 

erantzuleak. Azpimarratzen diete baldintza horietan lana ematean familiek “mesede 

bat” egiten dietela, azken finean, familiek ahulezia-egoeraren onura ateratzen dutela 

onetsi gabe. Izan ere, behar dena baino gutxiago ordaintzen diete, eta lan-eskubide 

guztiak ez dizkiete ematen. 

 

Horrela, orokorrean, eta pandemian are gehiago, etxeko eta zaintzetako lanetan 

aritzen diren emakume migratuei pobretu egiten zaie. Lan asko egiteagatik gutxi 

ordaintzeaz gain, sarritan, ez zaizkie paga estrak ematen, ez eta gaixotzen direnean 

ordainsaria ere. Zaintza zehatzetarako trebakuntza eskatzen zaie, baina beren dirua 

ordainduta. Ez diete lan-kontraturik egiten, askotan, legez ezin direlako egin. Hori 

erakunde indarkeria da, eta ugazabek etekina ateratzen dute. Hitz bitan, euskal 

gizartean indarreko zaintzen sistema (Getxon bizi diren emakumeen baldintzak), neurri 

handian, emakume migratuen gehiegizko esplotazioan oinarritzen da, eta pandemiak, 

bereziki konfinamenduan, egoera larriagotu zuen.  

 

 

Irudimen kolektiboan “lana kentzera datozela” nagusi izan arren, errealitatea 

bestelakoa da. Inork egin nahi ez dituen lanak egiten dituzte, Horiek gaizki ordainduta 

daude, historikoki emakumeei esleitu zaizkielako balio handirik ez dute eta ikusezinak 
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dira, nahiz eta konfinamenduan ikusi zen bezala, gizarte-bizitza eusten duten. Batek 

dioen bezala: “Zuen etxeak mantentzen ditugu, eta gauza handia da hori!”. 

 

4.3. Etxebizitzaren egoeran inpaktua 

 

Ikerketan beste gai aipagarri bat zen emakumeek etxebizitza lortzeko izan zituzten 

zailtasunak ezagutzea. 

 

“Norberaren gela” izatea ezinbestekoa da barneko araubidean dauden langileentzat; 

ia guztiek (% 96) baieztatzen dute lan egiten duten etxeetan beraientzat espazioa 

dutela. % 78k, gainera, gela edo etxebizitza du lantokitik kanpo. 

 

 

30. grafikoa: Norberarentzako logela 

lantokian 

Kop.=112 (Barnekoak) 

 

 

 

31. grafikoa: Gela edo etxebizitza 

lantokitik kanpo 

Kop.=112 (Barnekoak) 
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32. grafikoa: Norberarentzako logela 

lantokian Getxoko datuen arabera 

Kop.=91 (Barnekoak) 

 

 

 

 

33. grafikoa: Gela edo etxebizitza 

lantokitik kanpo Getxoko datuen 

arabera 

Kop.=91 (Barnekoak) 

 

 

 

 

 

Pandemian eta konfinamenduan gela edo etxebizitza ordaintzeko arazoak izan 

zituzten galdetu zitzaien. Emakumeen % 65ek (356) erantzun zuen baietz. Ezin izan 

zituzten ordainketak egin edo zailtasun handiak izan zituzten. Zenbait kasutan, 

errentariek kobrantzak atzeratu zizkieten edo alokairuak ordaintzeko erraztasunak 

eman zizkieten.  

 

34. grafikoa: Etxebizitza ordaintzeko arazoak 

Kop.=33336 

 

 

 

                                                 
36 23 emakumek galdera hau ez zuten erantzun. 
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35. grafikoa: Etxebizitza ordaintzeko arazoak Getxoko datuen arabera 

Kop.=20037 

 

 

 

Emakumeen kontakizunei erreperatuta, konfinamenduaren une latzenetan, gelak eta 

etxebizitzak auzokideen erresistentzia-kutxari esker ordaindu zituzten. Bestela, pertsona 

gehiagorekin bizi ziren eta gastuak partekatzen zituzten (kasu batzuetan desiragarriak 

ez ziren pilaketak eman ziren).  

 

Halaber, ordainketei aurre egiteko, jatorrizko herrialdeetako edo EAEko familiek, elizak 

edo lagunek dirua utzi zieten.  

 

Kanpoko araubidean aritzen diren emakumeei galdetu zitzaien konfinamenduan 

bizitzen ziren pertsona-kopurua gehitu zen. 4 emakumetik hiruk ezetz erantzun zuten; 

% 26k esandakoaren arabera, kopurua gehitu zen. Modu horretan, lekukoetan 

azaldutakoa eta beste ikerketa batzuetatik ateratako informazioa baietsi da: 

etxebizitza askotan, konfinamenduan metaketa gehitu zen.

                                                 
37 22 emakumek galdera hau ez zuten erantzun. 
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36. grafikoa: Konfinamenduan etxebizitzan pertsonen kopurua gehitzea 

Kop.=244 (kanpokoak) 

 

 

 

37. grafikoa: Konfinamenduan etxebizitzan pertsonen kopurua gehitzea Getxoko 

datuen arabera 

Kop.=131 (kanpokoak) 

 

 

 

 

4.3.1. Bizitzea, egoitza izatea eta erroldatuta egotea: lerro etena eta gatazkatsua 

 

Eztabaida taldean etxebizitzaren gainean erroldaren arazoa azaleratu zen. 

Konfinamenduaren eta pandemiaren garaiko berariazko arazoa ez izan arren, 

emakumeen esanetan, arazo hori etapa horretan larriagotu zen. 

 

Etxeko eta zaintzetako lanetan aritzen diren emakume migratuen taldean ez da bitxia 

udalerriren batean erroldatuta ez egotea. Hau maiz gertatzen zaie etxebizitza batean 

gela bat alokatzen dutenei kontratuaren jabea edo errentaria (eta azpierrentatzailea) 
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DSBEren eskatzailea bada. Errentari berri bat erroldatuz gero, arriskuan jartzen da 

laguntza eskuratzea.  

 

Etxeko barneko langileek zailtasun osagarriak izaten dituzte erregistratzeko ugazabek 

ez badute nahi lan eta bizi diren etxean erroldatzea38. Kasu batzuetan izapide hori 

egitea errazten dien etxebizitza batean erroldatzen dira nahiz eta bertan ez bizi edo 

barneko langileak badira bakarrik libre duten egunean bertan bizi direnak. Batzuetan, 

izapide horrengatik zenbatekoa ordain dezake. 

 

“Nik etorri nintzenean, pentsatzen nuen hiru urte egon ondoren egoitzaren izapideekin 

has zezakeela. Eta joaten zaren etxean erroldatuko dizutela. Are gehiago, banekien 

erroldatu behar nuela, baina ez nekien zer garrantzitsua zen errolda. Orduan, bizitzen 

ari nintzen tokira iritsi nintzenean, esan zidan ezin nuela erroldatu, laguntzak jasotzen 

zituelako. Hilabete bat, bi igaro ziren… erroldatuko zidatela esan zidaten lana lortu arte, 

baina hiru hilabete eman nituen lanean, eta emakumea hil egin zen, baina ez zidaten 

erroldatu. Barneko langilea nintzen, eta zegokidana baino askoz gutxiago kobratzen 

nuen. Sei edo zazpi hilabete igaro zirenean erroldatu nintzen eta asko kosta zitzaidan”. 

 

Emakumeek adierazitakoaren ildotik, zaintza lanen berezitasunak, eta nagusiki 

adinekoak zaintzen direnean, berekin dakar errolda ebatzi gabe duten edo benetan 

bizi ez diren udalerri batean itxuraz erroldatzen diren migratutako etxeko eta zaintza 

langileek beren egunerokotasuna kaltetua izatea (zaila delako zerbitzu publikoetara 

joatea lanean dauden orduetan) eta lan egiten duten udalerriko bizitza errealean 

parte hartu ahal izatea zaintza lanekin lotutako modu hain berezian. 

 

Gainera, gai horrek berekin ekarri du erroldatzea irabazi-elementu gisa erabiltzea, ez 

bakarrik bertakoen artean, baita dagoeneko ezarrita dauden eta legez bizi diren eta 

beste arazo batzuen aurrean mehatxu-elementu gisa bizi diren migratuen artean ere. 

 

“Nire ahizpak genero-indarkeriaren arazo bat izan zuen. Pasa den urtean bikotearen 

etxean erroldatuta zegoen. Erroldatik kenduko ziola mehatxatu zion erregularizazio-

prozesuarekin ez hasteko, eragiteko, eta beste abar luzerako. Ni gela batean bizi 

nintzen eta gure etxejabeari esan genion erroldatzeko aukerarik al zuen. Ezetz erantzun 

zigun, baina negoziatu genuen eta errolda ordaintzen ari gara (hilero 9 €), gelaz gain 

(300 €). Guretzat, atzerritarrontzat, errolda lortzea ez da erraza. Nire kasuan, nire eta 

                                                 
38 Azterlan hau egiteko etxeko eta zaintza langileek aipatutako zailtasunak, eta orokorrean izendatzen 

dituztenak galdetzen zaienean zeintzuk diren hirugarren sektoreko erakundeek antolatzen dituzten harrera 

edo laguntza taldeetan izaten dituzten arazoak. 
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lagunen esperientziaren arabera, ez da erraza eta informaziorik eza ere gehiegizkoa 

da”. 

 

Gai hau ez zen azterketan landu nahi, baina konplexutasun osoz azaleratu zen 

taldeetan eta emakume batzuek kezka honen inguruan sakondu nahi izan zuten. 

Erroldatzea eta zaintza-lana bateratzeko zailtasunak azaldu zituzten.  

 

4.3.2. Premia biziko beste behar batzuk 

 

Beste puntu garrantzitsu bat zen jakitea “premia biziko” elikadura eta higiene 

produktuak edo artikuluak eskuratzeko zailtasunak izan zituzten. Dena den, zeri 

deritzogu premia biziko produktua? Eta zein dira horiek? 

 

Premia biziko produktutzat jotzen dira pertsonen biziraupenerako oinarrizkotzat jotzen 

direnak, adibidez zenbait elikagai, jantzia, higiene-produktuak, etab. 

 

Zehazki, elikadurarekin eta higienearekin zerikusia zuten produktuei buruz galdetu zen: 

haragiak, arrainak, arrautzak, esnea eta eratorriak, olioa eta beste koipe jangaiak, 

zerealak, barazkiak, egoskariak, frutak, gozagarriak, kafea eta beste estimulatzaile 

batzuk, landare eta animalien kontserba latak, ura eta izotza. Elikatzeko ez zirenei 

dagokienez, funtsezko beharrezkoak dira sendagaiak edo osasun-produktuak, 

lurrindegi eta higiene pertsonalekoak, etxerako detergenteak eta garbiketa 

produktuak, gas botilak, etxebizitza, etab. 
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38. grafikoa: Premia biziko produktuak erosteko zailtasunak 

Kop.=244 (kanpokoak) 

 

 

 

39. grafikoa: Premia biziko produktuak erosteko zailtasunak Getxoko datuen arabera 

Kop.=131 (kanpokoak) 

 

 

 

 

 

Laginaren multzoaren eta Getxon bizi diren emakumeen arteko desberdintasunen 

azalpen bat izan daiteke, barneko araubideko langileen ehuneko handiago bat 

zegoenez, ez zutela hain zorrotz bizi izan premia biziko produktuen falta.  

 

Hurrengo galdera kanpoko araubideko emakumeei baino ez zitzaien egin. Galdetu 

zitzaien elikadurako eta higieneko oinarrizko produktuak erosteko zailtasunak izan 

zituzten. Bada, kanpoko 3 emakume langiletatik bik aitortutakoaren arabera, 

zailtasunak izan zituzten diru-sarrerarik gabe gelditu zirelako, orduak murriztu ondoren 

ordainsaria gutxitu zietelako edo jatorrizko herrialdeetara dirua bidali behar zutelako. 

Horiek ziren, besteak beste, maiz ematen ziren arrazoiak.   
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Elikadura bermatzeko ia oinarrizkoa eros ezin zezaketen errealitate horrekin, zer gertatu 

zen bidalketei zegokienez? Horrela, galdetu zitzaien pandemiak eta konfinamenduak 

nola eragin zien ohiz beren herrialdera senitartekoak laguntzeko bidaltzen duten 

diruan. 4 emakumetatik 3k adierazi zuten murriztu edo eten behar izan zutela hilabete 

batzuetan senitartekoei bidaltzen zieten zenbatekoa.  

 

Hemen mantentzeko izan dituzten zailtasunekin batera, emakumeek beren familiei 

dirurik bidali ezin zietelako -edo oso gutxi bidaltzeagatik- sentitu duten larritasuna eta 

etsipena ere kontatu digute, pandemiaren ondorioz beren herrialdeetako egoera zein 

gaizki zegoen jakinda eta osasun-arreta pribatuaren kostu handia (EAEn ezagutzen 

dugun osasun publikoa ez duten herrialdeetan) eta maskara nahiz gel 

hidroalkoholikoaren prezio altua, eta abar ezagututa. 

 

40. grafikoa: Jatorrizko herrialdera bidalitako dirua gutxitzea 

Kop.=356 
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41. grafikoa: Jatorrizko herrialdera bidalitako dirua gutxitzea Getxoko datuen arabera 

Kop.=222 

 

 

 

Emakume horiek konfinamenduan eta pandemiaren unerik latzenetan oso larrituta 

egon dira, beren familiekin ezin zutelako egon eta, gainera, ekonomikoki ezin zietelako 

lagundu. Noski, emozio-egoera horrek bultzatuta, ziur zeuden bizi zituzten lan-baldintzak 

jasan behar zituztela. Horrez gain, beldur ziren enplegua galtzeko, jakitun baitziren 

beste bat erraz ez zutela aurkituko.  

 

4.4. Indarkeriaren egoera konfinamenduan eta pandemian  

 

Arazo hauek nahikoak ez baziren ere, batzuek indarkeriaren pasarteak kontatu zituzten. 

Konfinamenduaren aurretik zetozen, eta aldi honetan larritu ziren. 

 

Indarkeria fisikoaren pasarteak dira, batez ere, barneko langileek jasandakoak. 

Zaintzen zituzten adinekoak izan ziren protagonista. Dena den, barkatzen dituzte 

“burua galduta dutelako” edo “Alzheimerra” dutelako. Indarkeria psikologikoa ere 

jasan dute bai barneko langileek, bai kanpoko langileek lan egiten duten familien 

eskutik: irainak, laidoak eta akusazio faltsuak, pertsona migratuei, larruazalaren koloreari 

edo ile kizkurrari buruzko ikuspegi estereotipatuetan oinarritutako iruzkin arrazistak, legez 

kanpoko administrazio-egoeraren gaineko mehatxuak, jatorriekiko mespretxua... 

Azkenik, indarkeria ekonomikoa pairatu dute, adostutakoa ordaintzen ez dietenean 

edo dirua kontrolatzen dietenean; gelak erregistratzen dizkietenean edo beren gauzak 

puskatzen dizkietenean... 

Baina hautematen dute langileek indarkeria hau? Zer forma kokatzen dituzte errazen? 

Nola erreakzionatzen dute horien aurrean? 
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42. grafikoa: COVID-19-a baino lehen 

indarkeria bizi zuten 

Kop.=356 

 

 

 

 

 

43. grafikoa: Hautemandako indarkeria-

mota 

Kop.=29  

 

 

 

 

44. grafikoa: COVID-19-a baino lehen 

indarkeria bizi zuten Getxoko datuen 

arabera 

Kop.=222 

 

 

 

45. grafikoa: Hautemandako indarkeria-

mota Getxoko datuen arabera 

Kop.=35 erantzun 

 

 

 

 

 

Pandemiaren aurretik lanean jasan zuten indarkeriaren inguruan galdetu genienean, 

emakumeen % 13k esan zuen dagoeneko garai hartan indarkeria bizi zutela eta 

onartuena indarkeria psikologikoa da. Konfinamenduan indarkeria ehunekoak asko 

handitu ziren eta bikoiztu egin zen konfinamenduan indarkeria sufritu zutela esan zuten 

emakumeen kopurua. 
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46. grafikoa: Konfinamenduan 

indarkeria bizi zuten 

Kop.=35339 

 

47. grafikoa: Konfinamenduan 

indarkeria bizi zuten lan araubidearen 

arabera 

Kop.=353 

 

                                                 
39 3 emakumek galdera hau ez zuten erantzun. 
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48. grafikoa: Konfinamenduan 

indarkeria bizi zuten Getxoko datuen 

arabera 

Kop.=22040 

 

 

 

49. grafikoa: Konfinamenduan 

indarkeria bizi zuten lan araubidearen 

arabera Getxoko datuei jarraikiz 

Kop.=220 

 

 

 

                                                 
40 2 emakumek galdera hau ez zuten erantzun. 
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Lan araubidearen arabera erantzunak bereiztean, barneko langileek kanpokoek baino 

gehiago jasan zuten indarkeria konfinamenduan (% 40 versus % 18), ziurrenik, 

zaindutako familiekin eta pertsonekin ordu gehiago eman zituztelako.  

 

Indarkeria jasan zuten emakumeen proportzioa gehitzeaz gain, hazi dira indarkeria 

psikologikoa (% 73) eta ekonomikoa (% 19) pairatu zutela adierazten zuten erantzunak.  

 

50. grafikoa: Hautemandako indarkeria-mota 

Kop.1=112 erantzun (Osoak) 

 

 

 

 

51. grafikoa: Hautemandako indarkeria-mota Getxoko datuen arabera 

Kop.1=72 erantzun (Osoak) 
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Indarkeria-mota bakoitzean emakumeek honako adibide hauek ematen dituzte:  

 Indarkeria psikologikoa: irainak, laidoak, kontrola, mespretxua, mehatxuak, 

betiere kutsu arrazista eta sexistarekin. 

 Indarkeria fisikoa: bultzadak, esku-zartak, objektuekin emandako kolpeak, 

ostikoak, eta abar, nagusiki zaintzen dituzten adinekoen aldetik, eta ugazabek 

horiek justifikatzen dituzte, esanez zahartzaroko kontuak direla edo Alzheimerra 

dutela.  

 Indarkeria ekonomikoa: ez ordaintzea, erosketak egiten dituztenean dirua 

kontrolatzen diete, adibidez.  

 Giroko indarkeria: batzuetan geletan sartu dira arakatzera, beren gauzak bota 

edo hautsi dituzte… 

 

Azkeneko kasu honetan, eztabaida taldean azaldutakoaren arabera, batzuei ez zieten 

hitzartutako ordainsaria ordaindu edo ez zieten gehitu konfinamenduan familiak lan 

karga areagotu arren; beste batzuen esanetan, zainduak ziren pertsonekin konfinatu 

zirenean, etxean kontsumitzen edo gastatzen zutena kontrolatzen zieten. 

 

Modu adierazgarrian, indarkeria fisikotzat jotzen duten erantzunen maiztasuna 

konfinamenduan erdira murriztu zen (erantzun guztien % 5).  

 

52. grafikoa: Indarkeriari aurre egin behar diotenen aldetik 

Kop.=130 erantzun (ehunekoa) 

 

 

 

 

Getxon erroldatutako emakumeen kasuan, ugazabek tratu txar gehiago eman 

zizkieten eta ehunekoak gora egin zuen. 
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53. grafikoa: Indarkeriari aurre egin behar diotenen aldetik Getxoko datuen arabera 

Kop.=81 erantzun (ehunekoa) 

 

 

 

Orain argitu behar zen nork edo nortzuk ziren langileenganako indarkeria erabiltzen 

zutenak. Laneko araubidea gorabehera, emakumeen % 38k ziurtatzen due zainduen 

eskutik pairatu zutela indarkeria (haien lekukoen arabera, batez ere, zahartzaroko 

dementzia edo Alzheimerra duten adinekoak dira). Antzeko ehunekoak dio indarkeria 

ugazabaren (gizonak edo emakumeak) eskutik jasan dutela. Halaber, beste ehuneko 

garrantzitsu batek (% 15) aipatu du zaindutakoen senitartekoak izan zirela.  

 

Azkeneko kasuan, pertsona zainduaren seme-alabak dira indarkeria psikologikoa 

erabiltzen dutenak: laido arrazistekin iraintzen dituzte, hala nola “hona zatozte eta 

pentsatzen duzue...”, “oso beltza zara latinoa izateko”; mehatxuez baliatzen dira legez 

kanpoko administrazio egoera gogorarazteko; lapur modura tratatuta makurtzen 

dituzte; etab. 

 

4.5. Jaso dituzten laguntzak 

 

Egoera zail honetan nork lagundu zien jakin izan nahi genuen, nork babestu zituen 

ezagutu nahi genuen. 

 

Emakumeek azaldutakoari jarraikiz, egoera zail hauei aurre egiteko indarra beren 

familien eta lagunen laguntza emozional eta ekonomikotik iritsi da. Gainera, diote, 

batzuetan, laguntza ekonomikoa elkarteetatik, elizatik eta auzokideen erresistentzia-

kutxatik etorri zela (hauek guztiak batuta, % 22 dira aipamenak). Oinarrizko Gizarte 

Zerbitzuek ere lagundu diete (% 7) (% 6, Getxoko egoiliarren kasuan), nahiz eta askoren 
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esanetan ez dakite udal zerbitzuek nola funtzionatzen duten. Gainera, uste dute 

baliabide horietarako eskubiderik ez dutela ez baitaude Getxon erroldatuta, udalerrian 

lan egin arren.  

 

Lehen aipatutakoaren ildotik, udal prestazioak erroldatuta egotetik badatoz, ezin 

dituzte lortu, horrenbestez, ez dute planteatzen zer udal zerbitzura jo behar duten, egun 

gutxitan joaten baitira erroldatuta dauden udalerrietara, batez ere asteburuetan 

barneko araubidean lanean diharduten langileen kasuan. Inkestetan eta talde nahiz 

elkarrizketetan zenbait iruzkin egin ziren konfinamenduan beren ongizateagatik udal 

zerbitzuek interesik azaldu ez zutelako. Eskertzekoa litzateke garai hartan dei edo 

WhatsApp mezu bat.  

 

54. grafikoa: Jaso dituzten laguntzak 

Kop.=356 

 

 



COVID-19AREN PANDEMIAK GETXON ZAINTZA LANAK EGITEN DITUZTEN EMAKUME MIGRATUETAN SORTU DUEN INPAKTUA 
 

Orrialdea: 63 | 80 

 

55. grafikoa: Jaso dituzten laguntzak Getxoko datuen arabera 

Kop.=222 

 

 

Inkestako datuei eta emakumeen kontakizunei erreparatuz, laguntza nagusia 

lagunetatik eta senitartekoetatik iritsi zaie, bai EAEn zeudenen eskutik, bai beren 

jatorrizko herrialdean zeudenetatik. Halaber, hemen beste langile batzuekin edo 

lagundu eta elkar harremanetan jartzen dituzten elkarteen bidez egituratu dituzten 

sareak ezin daitezke bazter.  

 

Erlijioa ere askorentzat babes handia izan da. Elizak gauza materialez gain, lasaitu egin 

die, eta norbaitek zaintzen zituela eta eusteko indarra ematen ziela sentitu dute. 

 

Euskadiko beste udalerri batzuetan pandemiaren lehenengo hilabeteetan auzokideen 

sareak eraiki ziren, eta laguntza handia izan ziren etxeko langile migratuentzat, baina, 

dirudienez, Getxon ez zen hala gertatu edo ez dira aipatzen. Erresistentzia-kutxak 

udalerriko emakume egoiliarren % 5k baino ez ditu aipatzen. 

 

Getxoko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuei dagokienez, emakumeen kontakizunean ia ez 

dira azaltzen laguntza jasotzeko orduan. Erantzunen % 6 da, beraz, pandemiaren unerik 

latzenetan OGZek bete zuten zereginari buruzko hausnarketa egin behar dugu. 

Zergatik zerbitzuen zorroa ez da biztanleen sektore honetara iristen? 

Azterketa hau egiteko erabili ziren galdetegietan azken zati bat zegoen iruzkinak 

egiteko. Eremu horretara jo zuten gehienek erabili zuten inkesta hau egin izana 

eskertzeko eta, mesedez, eskatzen zuten bizipenak kontuan hartu eta egoera 

hobetzeko. 

 

Txostenaren zati hau jaso genituen esaldi batzuekin amaitu nahi dugu: 
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 “Azterketa hau gure lan baldintzak hobetzeko erabilgarria izatea espero dut”.  

 “Lehenengoz parte hartzen dut nire lanari buruzko inkestan eta oso ondo 

iruditzen zait. Nola lan egiten dugun eta esateko duguna zer den jakinez gero 

egin ahal izango dira aldaketak sektorean”. 

 “Eskertu halako inkestak etxeko zerbitzuen sektorean lan egiten dugun 

pertsonez jakiteko. Eskertu lan hau eta etxeko zerbitzuetan aritzen garen 

emakume migratu guztien izenean agintariei eskatu nahi diegu langabeziarako 

eskubidea izateko”. 

 “Zuen etxeak mantentzen ditugu, eta gauza handia da hori! Eskerrik asko”. 

 

4.6. Detektatutako beste behar batzuk 

 
Amaitzeko, funtsezkoa iruditzen zitzaigun galdera bat egitea, bai inkestan bai 

elkarrizketetan, maskarak eta gela hornitzearekin lotuta. Konfinamenduan bizitakoa 

kontuan hartuta, badakigu, hasieran, kutsatzeko bideak argiak ez zirela eta urri zirela 

maskarak eta gelak.  

 

Lan Arriskuak Prebenitzeko Legearen 14.2 artikuluak honako enpresa-betekizun orokorra 

ezartzen du: “zerbitzura dituen langileen segurtasuna eta osasuna bermatzea lanarekin 

zerikusia duten alderdi guztietan”. Horregatik, jakin nahi genuen emakumeek bizitako 

inguruabarrak eta gaiari buruz ugazabek emandako erantzuna.
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28. grafikoa: Maskaren eta gel hidroalkoholikoaren hornidura 

Kop.=356 

 

 

 

29. grafikoa: Maskaren eta gel hidroalkoholikoaren hornidura Getxoko datuen arabera 

Kop.=222 

 

 

 

Bizi izan den osasun-egoera kontuan hartuta, inkestatutako emakumeen erdiak 

baieztatzen du lantokian ez dizkiotela maskarak eta gela eman, beraz, berresten da 

lan arriskuak prebenitzeko eskubidea duten langileen modura ez zaiela onartzen. 

 

Emakumeekin horri buruz hitz eginda, azaldutakoaren arabera, maskarak edo gela ez 

ematean ez ziren arriskuaz jakitun; halaber, ez zitzaien jarrera arrazista iruditzen eta ez 

ziren ohartarazi egoera horrek pobretu egiten zituela41 eta oraindik gehiago gutxitzen 

zituela ordainsariak.  

 

 

                                                 
41 Estatuko gobernuak maskaren gehieneko prezioa finkatu zuenera arte, maskara kirurgikoak unitateko 2 

euro inguru balio zuen eta FPP2 edo FPP3 motakoak 7,50 eta 9 euro bitartean.  
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5. ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK 

 

5.1. Ondorioak 

 

Azterketan jaso eta aztertutakoaren ondoren, baiezta dezakegu Getxon bizi diren eta 

bertan lan egiten duten emakumeen esperientziak kontuan hartuta, guztiei, laneko 

araubidea gorabehera, eragin zizkiela modu negatiboan konfinamenduak eta 

pandemiak. Egoerak lan eta etxebizitza baldintzak txartu zituen, eta bizi duten 

indarkeria modu adierazgarrian gehitu zen. 

 

Ez dago diferentzia nabarmenik emakumeen eta lagin orokorraren emaitzen (hau da, 

Getxon bizi diren eta/edo lan egiten duten emakumeak) eta Getxon bizi direnen 

artean. Hala eta guztiz ere, ondorio eta gomendio hauetarako Getxon bizi diren 

emakumeen datuei buruz hitz egingo dugu. 

 

356 emakume migratu inkestatu dira, guztiak etxeko langileak. Getxon bizi dira eta/edo 

bertan lan egiten dute. Horietatik 222 Getxon dute egoitza. Gehienek barne 

araubidean lan egiten dute eta 36 eta 53 urte artean dituzte. 

 

Inkestatutako emakumeen % 96 (356) Getxon ari da lanean eta Getxon bizi diren 

emakumeen % 97k (222) udalerrian bertan lan egiten du. 

 

Latinoamerikako herrialdeetakoak dira, nagusiki hauetakoak: Paraguay (% 22), 

Nikaragua (% 19), Bolivia (% 15), Honduras (% 15) eta Kolonbia (% 14). 

 

Inkestatutako emakumeen % 17k bakarrik du NANa eta inkestatu ziren 10 

emakumetatik 4k bakarrik dute AIZa, hau da, erroldatuta daude edo egon dira, eta 

identifikazio-zenbakia dute. Horrek ez du esan nahi automatikoki lan-baimena dutenik.   

 

Oro har, emakumeei pandemiak eta konfinamenduak honako maila hauetan eragin 

die: emozioak (% 87), ekonomia (% 62), lana (% 55) eta osauna (% 51). 
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5.1.1. Lan egoera 

 

Orokorrean, emakume migratuen kolektiboak zeregin hauek egiten ditu kontratupean: 

zaintzak eta etxeko garbiketa (% 42 barneko araubidean eta % 31 kanpokoan). Barne 

araubideko langileek adinekoak zaintzen dituzte gehiago (% 35), eta kanpo 

araubidean daudenek adingabekoak zaintzen dituzte gehiago (% 24). 

 

Azterketako adierazle bati dagokionez (pandemiak kolektibo horren lan baldintzetan 

izan duen inpaktua) bi adierazleren inguruan egin ziren galderak: inpaktua 

baldintzetan eta inpaktua baldintza ekonomikoetan. Getxoko emakumeen % 54,6k 

esan zuen pandemiak beren lan baldintzetan eragin zuela, eta % 62k adierazi duen 

inpaktua baldintza ekonomikoetan gertatu zela. 

 

Berriz ere diferentzia nabarmena dago lan araubideen artean: Kanpoko emakume 

langileen 69k esan zuten inpaktua lan baldintzetan jasan zutela eta 91k baldintza 

ekonomikoetan; barne araubideko 50 langilek esan zuten inpaktua lan baldintzetan 

sufritu zutela eta 44k baldintza ekonomikoetan.  

 

Diferentzia horren arrazoia da kanpo araubideko langileek lan galera gehiago izan 

dituztela eta barne araubidekoen lan karga handitu egin zela soldata berberarekin. 

  

Hauek izan ziren kanpo araubideko langileen lan baldintzek izandako eraginak: 

 

 Enpleguak galtzea (% 21). 

 Lanaldiak murriztea (% 18). 

 Lan kargak gehitzea (% 15). 

 Soldata gutxitzea (% 10). 

 Orokorrean, lan baldintzak okertu egin dira (% 8). 

 

Hauek izan ziren barne araubideko langileek lan baldintzei buruz aipatu zituzten egoera 

zehatzak: 

 

 Hitzartutako atseden hartzeko denbora ez errespetatzea (% 49), bereziki 

gauetan, izan ere, % 70ek esan zuen esnatu egiten zirela zegokion pertsona 

zaintzeko eta % 13k esan zuen ez zitzaiela atsedenerako denborarik aitortu.  

 Soldata berarekin lana gehitzea (% 31). 

 Lan baldintzak orokorrean okertzea (% 16). 

 Enpleguak galtzea (% 12). 
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 Pertsona gehiago zaindu behar izatea (% 8). 

 

Enplegua galdu zuten langileak kaleratzeko arrazoi nagusiak hauek izan ziren barneko 

eta kanpoko langileen kasuan: % 45ean ugazabek birusarekin kutsatzeko beldurra 

izatea, eta % 27 kaleratu zituzten pandemian ez zituztelako beraien zerbitzuak behar, 

bereziki konfinamendu garaian. 

 

Enpleguaren inguruan aipatu beharreko azken datu garrantzitsua da inkesta bete 

duten eta elkarrizketatuak izan diren emakumeen % 42k azaldu zuela ugazabek ez 

zizkietela eman ez maskararik ez gel hidroalkoholikorik beren lana egiteko. 

 

Ia-ia guztiek esan zuten zaila izan arren ez dutela kexatzeko eskubiderik, izan ere, beren 

lan baldintzak gorabehera, lana dutelako eskertuta baitaude: “Gaizki pasatu dugu, 

baina, ezin gara kexatu, gutxienez lana dugu”. “Kexatzeko eskubiderik ez izatearen” 

sentimendu hori pandemian indartu egin zen eta horrek emakumeak zaurgarritasun 

egoera handiagoan jarri ditu eta ia edozein lan onartzen dute horregatik, eta 

batzuetan, eta bereziki iritsi berriekin, ez dira baldintzak aurretiaz hitzartzen. 

 

5.1.2. Etxebizitza egoera 

 

Kanpo eta barne araubideko lau langiletatik hiruk lantokitik kanpo etxebizitza edo 

logela bat dute, eta barneko langileen kasuan gela bat izaten da eta bertan igarotzen 

dituzte atseden egunak.  

 

Getxoko emakumeen % 32k esan zuen etxebizitzaren egoeran pandemiaren inpaktua 

jasan zutela eta arazo nagusia pandemian alokairuak ordaintzearena izan zen ( 62) 

enpleguak galdu zituztelako.  

Orokorrean, kanpo araubidean lan egiten duen emakumeek (% 78) esan zuten ez 

zutela pilatzerik bizi konfinamenduan, baina, lehen beharreko produktuak eskuratzeko 

arazoak izan zituzten (% 58), eta beste emakume edo herrikide batzuekin etxebizitza 

partekatzeko aukera izateak inpaktu hori gutxitu zuen. 

 

Barne araubideko emakumeek ez zuten etxebizitza arazorik izan, izan ere, beren 

lantokia eta etxebizitza bera dira, baina, eztabaida taldeetan aipatu zuten 

konfinamenduan pertsona gehiago denbora luzeagoan etxebizitza berean egotean 

beren baldintzak kaltetu zirela, batzuetan etxean zuten logela telelana egiteko edo 

umeek jolasteko erabiltzen baitzen.  
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Azterketaren xedea ez izan arren, etxebizitzaren gaia lantzean errolden arazoa aipatu 

zuten. Gai hori talde guztietan azaldu zen eta batean sakondu egin zuten, izan ere, 

etxebizitzaren arazoarekin estuki lotuta baitago.  

 

Eztabaida taldeetan parte hartu zutenek betekizun horren inguruko hainbat arazo 

azaldu zituzten: hasteko, iristen direnean guztiek ez dute erroldaren berri, beraien jatorri 

herrialdeetan ez baita betekizun bat, eta beraz, iritsi eta berehala erroldatzeko modua 

aurkitu behar izaten dute, eta kasu batzuetan hilabeteak igaro behar izaten dira 

erroldatzea lortu arte.  

 

Hainbat arrazoi daude: nominarik gabe zaila izaten da alokairu kontratu bat lortzea, 

eta irtenbidea beste pertsona migratu batzuekin logela bat alokatzea izaten da. Hala 

ere, pisuaren jabea edo kontratuko errentaria (eta beraz, azpierrentatzailea) DSBEren 

eskatzailea bada, erroldatzea zailagoa izaten da, izan ere, laguntza hori jasotzea 

arriskuan geratzen da. Batzuetan dirua ordaintzen dute izapidetze hori egiteagatik, 

behin bakarrik egiten badute kostua gehitzen da, edo hileroko alokairuaren gehigarri 

gisa ere ordaintzen dute zenbaitetan. 

 

Etxeko barneko langileek zailtasun osagarriak izaten dituzte erregistratzeko ugazabek 

ez badute nahi lan eta bizi diren etxean erroldatzea42. Kasu batzuetan izapide hori 

egitea errazten dien etxebizitza batean erroldatzen dira nahiz eta bertan ez bizi edo 

barneko langileak badira bakarrik libre duten egunean bertan bizi direnak.  

 

Aurrerago aipatu moduan, erroldatzearen gaia ez zen azterlaneko gaietako bat, 

baina, etxebizitzari lotutako arazoak aztertzean agertu zen, eta sakondu beharreko gai 

bat zela konturatu ginen, izan ere, pandemiatik haratago doa eta langileen zailtasun 

handienetako bat da. Administrazio erregularizazio bat denez, beraientzat kezka 

etengabea bihurtzen da, eta halaxe esan zuten.  

 

Zaintza lanen berezitasunak, eta nagusiki adinekoak zaintzen direnean, berekin dakar 

errolda ebatzi gabe duten edo benetan bizi ez diren udalerri batean itxuraz erroldatzen 

diren migratutako etxeko eta zaintza langileek beren egunerokotasuna kaltetua izatea 

(zaila delako zerbitzu publikoetara joatea lanean dauden orduetan) eta lan egiten 

duten udalerriko bizitza errealean parte hartu ahal izatea zaintza lanekin lotutako modu 

hain berezian. 

 

                                                 
42 Azterlan hau egiteko etxeko eta zaintza langileek aipatutako zailtasunak, eta orokorrean izendatzen 

dituztenak galdetzen zaienean zeintzuk diren hirugarren sektoreko erakundeek antolatzen dituzten harrera 

edo laguntza taldeetan izaten dituzten arazoak. 
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5.1.3. Indarkeriaren egoera konfinamenduan eta pandemian 

 

Langileen %12k esan zuen COVIDaren aurretik indarkeria sufritzen zuela, nagusiki 

psikologikoa (erantzunen % 77).  

 

 Konfinamenduan indarkeria ehunekoak asko handitu ziren eta bikoiztu egin zen 

konfinamenduan indarkeria sufritu zutela esan zuten emakumeen kopurua 

(% 26). Barne araubideko langileek indarkeria gehiago sufritu zuten (% 43) kanpo 

araubidekoek baino (% 15). Emakumeen 55ek erantzunetan indarkeria 

psikologikoa aipatzen zuten eta irainak, kontrola, gutxiespenak eta beti kutsu 

arrazistarekin eta sexistarekin egindako mehatxuak aipatu zituzten. Indarkeria 

fisikoa gutxiago aipatu zuten, besteak beste bultzadak, esku-zartak, objektuekin 

emandako kolpeak, ostikoak, eta abar, nagusiki zaintzen dituzten adinekoen 

aldetik, eta ugazabek horiek justifikatzen dituzte, esanez zahartzaroko kontuak 

direla edo Alzheimerra dutela.  

 

 Indarkeria ekonomikoa ere badago, adibidez ez ordaintzea, erosketak egiten 

dituztenean gastatzen duten dirua kontrolatzea, eta abar, eta baita inguru 

indarkeria ere, besteak beste logeletara sartzea erregistratzeko, eta beraien 

gauzak apurtu edo botatzea. 

 

Indarkeria jasan zuten emakumeen % 43k aipatu zuen ugazaben edo zaintzen dituzten 

pertsonek gauzatzen zutela indarkeria hori (% 36). 

 

Harrigarria da laneko egoerak okerrera eginda langileek indarkeria egoera horiek 

txikiagotzea. Eztabaida taldeetan etsipenarekin kontatzen zituzten egoera horiek eta 

jatorri herrialdeetan gizarte mugimenduetako aktibistak zirenek edo emakumeen 

aurkako indarkeria matxistari buruzko kontzientzia gehiago zuten emakumeek argiago 

aitortzen zituzten.  

 

5.1.4. Jaso dituzten laguntzak 

 

Emakumeek kontatu zuten pandemiako oztopoak animikoki eta ekonomikoki 

gainditzeko laguntza nagusiak hauek izan zirela: 

 

 Lagunak (% 33). 

 Senideak (% 24). 

 Eliza (% 14). 
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 Elkarteak (% 7). 

 Gizarte zerbitzuak (% 6). 

 Erresistentzia kutxak (% 5). 

 Familia ugazabak (% 4). 

 Auzoetako sareak (% 3). 

 

Aurretik aipatu bezala, pisukideak ezinbesteko laguntza izan ziren laneko baldintzen 

okertzeari aurre egiteko eta lautik batentzat jatorri herrialdeko familiak ezinbestekoak 

izan ziren baita ere, ez beti ekonomikoki, baina, bai, aldarteari zegokionez laguntzeko.  

 

Elikagaien bankuak ere oinarrizko laguntzatzat aipatu zituzten eta eztabaida 

taldeetako emakume guztiek elizarekin lotzen zituzten, nahiz eta banku horiek Cáritas 

bezalako elkarteek administratuak izan arren, laguntza publikoa eta herritarrena ere 

izan duten.  

Administrazio publikoek neurri berezi batzuk ezarri zituzten kolektibo jakin batzuei eta 

etxeko langileei zuzenduta. Udal administrazioek, beren aldetik, larrialdi laguntzak ezarri 

zituzten (alokairua ordaintzeko, elikagai bonoak, eta abar) kolektibo zaurgarrientzat 

edo gizarte bazterketan zeudenentzat.   

 

Getxon, gainera, udal ordezkaritza duten alderdi politiko guztiek hainbat akordio egin 

zituzten pandemiaren ondorioei aurre egiteko eta Getxo Ekinez 202143 programan jaso 

zituzten. Azterlaneko kolektiboarentzat bereziki interesekoak izan ziren batzuk: 

 

 Udal programetan parte hartzeko betekizunak malgutzea eta udal laguntzen 

eskariak egiteko eta laguntzak jasotzeko administrazio izapideak 

sinplifikatzea, aitortuz pandemiaren ondorioetako bat izan zela pertsonen 

eta familien gaitasun ekonomikoa okertu izana.  

 

 Preskripzio teknikorik behar ez duen, COVID-19ak sortutako gastuak 

estaltzeko den eta aldizkakoa ez den laguntza iragankor bat sortzea. 

Laguntza horretan jasotzen ziren gailu elektronikoak edo wifiak, kargupean 

adingabeak zituzten familietan ikasturtearekin jarraitu ahal izateko. 

 

Bereziki zaurgarriak diren kolektiboak, adibidez, kargupean adingabeak dituzten 

familiak, haurdun dauden emakumeak, arrisku edo gizarte egoeran daudenak eta 

genero edo etxeko indarkeria dela-eta arreta jasotzen duten emakumeak eta 

                                                 
43 https://www.getxo.eus/DocsPublic/Getxo_Ekinez_2021_cast.PDF 
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pertsonak; horiek guztiek udalerrian 3 hilabeteko egoitza eraginkorra egiaztatu behar 

zuten pandemiaren ondorioak arintzeko laguntzak jasotzeko.  

 

Gainera, elikagaien eta oinarrizko gauzen beharrak estaltzeko laguntzak jasotzeko ez 

zen beharrezkoa 6 hilabetez erroldatuta egotea, baina, beharrezkoa zen erroldatuta 

egotea. 

 

Horrez gain, eta pandemiaren larrialditik haratago, udalak Getxoko Arrera eta Migrazio 

Bulegoa sortu du 2020-2023 Legegintzaldiko Planaren esparruan. Bulego horrek hainbat 

oinarrizko zerbitzu eskaintzen ditu Getxo herri atsegina izateko, eta aniztasunaren 

aberastasuna aitortzen da.  Informazio eta arreta baliabideetan migratutako 

pertsonentzako interes arlo guztiak barne hartzen dira, bai iritsi berrienak bai denbora 

batez bertan daudenak, eta hainbat hizkuntzatan daude eskuragarri. 

 

Aztertu beharko litzateke zergatik pandemian zehar Getxon bizi diren etxeko eta 

zaintza langileen artean ez zen hainbeste erabili baliabide hau, nahiz eta inkestetan 

eta taldeetan errepikatu zen beraientzat garrantzitsua izango litzatekeela udal 

agintaritzek pandemiaren une larrienetan mezuren bat bidali izana. 

 

Taldeetan aipatu zitzaienean gizarte zerbitzuak gutxi erabiltzen direla laguntza 

baliabide gisa, esan zuten arrazoi hauengatik ez direla joaten: ez dutelako ohiturarik 

beren jatorri herrialdeetan horrelako zerbitzuetara joateko, ez dakitelako nola 

funtzionatzen duten, uste dutelako ez dituzten paperak eskatuko dizkietela eta zaila 

dela gizarte zerbitzuen arretarako ordutegietan bertara joatea. Gizarte Zerbitzuetara 

joan direnek esan zuten zaila izan dela prozedura guztiak ulertzea, eta ez direla hori 

esaten ausartzen, izan ere, askorentzat kultura talka handia da bertako herritarrekin 

komunikatu ahal izatea.

 

5.2. Gomendioak 

 

Ikerketa honen berariazko helburu bat zen talde honi begira udal-lanerako hainbat ildo 

estrategiko gomendatzea eta, horretarako, diagnostikoan jasotakoa eta emakumeek 

eskatutakoa kontuan hartzea. 

 

Emakumeen esanetan, ezinbestekoa da kontakizunak entzutea eta Getxoko herritarrek 

bizi duten egoera ezagutzea. Beraz, honako hauek gomendatzen dira: 
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5.2.1. Lan-arloan 

 

Langileen bizilekua albo batera utzita ugazaba ia-ia guztiak Getxon bizi direla, sektore 

honi zuzendutako lan lerro batzuk hauek izan daitezke: 

 

 Informazio kanpainak egitea migratutako langileak zaintza lanak gauzatzeko 

kontratatzen dituzten familientzat, eta alderdi hauek azpimarratzea:  

o Kolektibo horren lanaren garrantzia baliozkotu behar da, 

pandemian ezinbestekotzat jo zuten eta horri esker getxotar 

adineko asko eta asko ondo zainduta daude. 

o Ugazaba gisa dituzten betebeharrak azaltzea. 

o Azaltzea zeintzuk diren etxeko eta zaintza langileek egin 

ditzaketen ikastaroak beren lana hobeto egiteko eta ugazabek 

bertara joateko erraztasunak eman ahal izateko.  

o Jakinaraztea eta azpimarratzea langileen lan eskubideak 

errespetatu behar direla: atseden hartzeko denbora, soldata 

egokiak, osasun eta gizarte laguntza jasotzeko baimenak, eta 

abar.  

 

5.2.2. Etxebizitza-arloan 

 

Etxebizitzari dagokionez, ondorioen atalean deskribatu diren arrazoiengatik, 

garrantzitsua da ugazabei errepikatzea barneko araubideko langileak nahitaez 

erroldatu behar direla, eta egoera horretan dauden langileei esan behar zaie eskubide 

hori oso garrantzitsua dela betekizun horrek ematen dituen eskubideak egikaritu ahal 

izateko.  

 

Eta garrantzitsua da baita ere azpimarratzea lan egiten duten tokian bizi direnen 

eskubideetako bat dela baldintza onetan dagoen espazio bat izatea eta lan 

orduetatik kanpo pribatutasuna errespetatu behar dela. 
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5.2.3. Indarkeria matxistaren mailan 

 

Lortutako emaitzen arabera, garrantzitsua da indarkeria matxistaren aurkako udal 

kanpainetan migratutako emakumeek bizitzen dituzten egoera espezifikoak gehitzea, 

izan ere, ikusgarriagoa den eta sufritu dezaketen genero indarkeriaz gain, zaintza 

langileak edo emakume arrazializatuak direlako bizitzen dituzten beste indarkeria 

egoera batzuk ere badaude. 

 

5.2.4. Jaso dituzten laguntzei dagokienez 

 
Taldeetako parte-hartzaileek esan zuten gizarte zerbitzuetara goizetan bakarrik joan 

ahal izatea oztopoa zela, izan ere, lan gehiena goizetan izaten dute, edo baliagarria 

izango litzatekeela asteburuak barne hartzen dituen eta ordutegi zabalagoa duen 

informazio telefono bat egotea. 

 

Esan zuten baita ere beharrezko zela informazio esku-orriak beraiek joaten diren 

lekuetan eskuragarri egotea, adibidez, telefonotegietan, sare sozialetan, 

latinoamerikarrak joaten diren tabernetan, parkeetan, produktu espezifikoen 

saltokietan, eta abarrean, izan ere, askok ezin dute informazio guztia dagoen 

Interneten sartu, ez dutelako ordenagailurik edo telefono mugikorretan ez dutelako 

daturik. 

 

Taldeetako parte-hartzaileek esandakoez gain, gure ustez gomendagarria litzateke 

“gizarte informazioko eta erreferentziako agenteen” figura sustatzea, prestakuntza 

dutenak eta aitortuak direnak baliabideei, beharrei, betebeharrei eta abarrei buruzko 

informazio guztia emateko.  

 

Zurrumurruen aurkako sarea Getxon garrantzia handia duen sarea da, eta erakusten 

du nola sortu daitekeen sare bat emakume migratzaileen artean etxeko eta zaintza 

langileengana hurbiltzeko eta beraiei eta ugazabei beren eskubideei buruzko 

informazioa emateko.  

 

Azterlan honen emaitzak ezagutarazteko gomendioan sakonduta, hedapen jarduerak 

egitea aholkatzen da eta baliteke horiekin agenteen sare hori sortzea eta bereziki 

azpimarratu behar da ugazabengana iristea, izan ere, aipatu moduan, Getxon bizi dira 

eta zaintzen dituzten emakumeen laneko baldintzak hobetzeko eta aniztasuna 

integratzen duen herrialde baten nahia errealitate bihurtzeko aukera dute. 
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5.2.5. Detektatutako beste behar batzuk 

 

Aurrerago aipatu moduan, pandemiaren inpaktuak hiru arlotan aztertu dira: lana, 

etxebizitza eta indarkeria, baina, inkesta bete zuten emakumeek beste bi aipatu 

zituzten, osasuna eta familiako harremanak. 

 

% 50,5ek esan zuen osasun fisiko eta mentala kaltetu zitzaiela pandemiaren ondoriozko 

konfinamenduan. Alderdi horretan sakondu ez zenez, gomendagarria litzateke 

etorkizunean aztertzea.  

 

% 41ek aitortu zuen baita ere familiako harremanak okertu direla. Hau da adierazle 

bakarra barneko langileek kanpokoak gainditzen dituztena: Lehenengoetakoen 

% 50.5ek esan du inpaktu hori negatiboagoa izan dela familia harremanetan, 

bigarrenen % 33,5, ordea.  

 

Taldeetan gai hori aztertu ez zen arren, beste azterlan batzuetan kontrastatutako 

testigantzak eta lanak jaso ziren beren seme-alabak berrelkartu dituzten barne 

araubideko langileen familien egoerari buruz; zailtasun handiak izan zituzten 

konfinamenduan eta pandemiako une zailenetan seme-alabak hezteko. Batzuk esan 

zuten antsietate handia zutela bakarrik telefono mugikorren bidez komunikatu ahal 

zirelako eta ezin zietelako lagundu iritsi berriei.  

 

Kezka horrek zaintza langileei eta gure komunitatean bizi diren adingabeei eragiten 

die, eta sakontasunez aztertu behar da baita ere.  
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