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1. EIBARREN BIZI DEN 
ATZERRITAR JATORRIKO 
BIZTANLERIAREN 
DIAGNOSI KUANTITATIBOA

1.1. HITZAURREA
Euskadin, migrazioaren fenomenoak nabarmen egin du gora azken 20 urteotan, eta elementu 
esanguratsua bihurtu da euskal gizartearen errealitatean. Eta Eibarren ere fenomeno hori islatu 
da: etorkinak hamar aldiz gehitu dira 2000. urteaz geroztik hona. Eibarren, gaur egun, gainditu 
egiten da EAEko batez besteko tasa.

Txosten honen helburua Eibarko migrazio-fenomenoaren egoera orokorra deskribatzea da, 
Eibarko Biztanleen Errolda Jarraituan (2017ko azaroaren 28an) eta beste iturri ofizial batzuetan 
(Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa, INE, Lanbide, etab.) bildutako datuak ustiatuta. 

Txosten hau bi zatitan egituratu da. Lehenengoan, Eibarren bizi diren atzerritar jatorriko pertsonen 
datu soziodemografikoak aztertzen dira, mota bereko beste datu batzuekin alderatuta, hau da, 
Espainiakoekin, EAEkoekin edota Gipuzkoakoekin; zehazkiago, hauek bildu dira: azken urteotan 
izandako bilakaerari buruzko datuak eta sexuaren, adinaren, jatorriaren eta nazionalitatearen 
araberako banaketa.
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Bigarren zatian, Eibarren bizi diren atzerritar jatorriko biztanleen integrazioaren adierazle 
nagusiak aztertzen dira, langabeziari, egoera administratiboari, hezkuntzari eta arlo sanitarioari 
buruzko datuak kontuan hartuta. Azkenik, Eibarren 2017ko irailean gizarte-larrialdiko laguntzak 
(dagokigun kasuan, Diru Sarrerak Bermatzeko Laguntza) jasotzen zituzten pertsonei buruzko 
datuak –Lanbidek emandakoak– ustiatzen dira. 

Azkenik, hirugarren zatian, sakonki egindako zenbait elkarrizketaren eta eztabaida-talde baten 
bidez lortutako informazioa analizatzen ditugu, Eibarko immigrazioaren errealitatearen irudi 
bat –zenbait ikuspegi biltzen dituena– lortzeko, eta egungo erronkak eta ibili beharreko bideak 
baloratzeko, 2018-2022 ko Bizikidetza Plana aurkezteari begira.

Jada nabarmendu dugun bezala, Eibarren bizi diren atzerritar jatorriko etorkinen egoera 
ahalik eta modurik argienean deskribatzea da txosten honen helburua, bai haren alderdi 
soziodemografikoak bai etorkinen integrazioarekin lotutako alderdiak bilduta. Baina, horretaz 
gain, lehenengo helburu horretan oinarrituta, sumatutako erronka eta arazo nagusiak atzemateko 
balioko lukeen informazio argia eta zehatza izateko helburua ere badu txosten honek, informazio 
hori etorkizuneko jarduera politikorako kontuan hartze aldera. 

1.2. ANALISI SOZIODEMOGRAFIKOA

1.2.1. DATU OROKORRAK ETA BILAKAERA
2017ko azaroaren 28an, Eibarren 27.501 pertsona zeuden erroldatuta; horietako 2.868 atzerritar 
jatorrikoak ziren; hots, Eibarko biztanleria guztiaren % 10,4 atzerritar jatorrikoa zen. 

Gaur egun, Eibarren atzerritar jatorriko 1.566 pertsona gehiago bizi dira 2007an baino; hots, 
2007tik ia bikoiztu egin da atzerritar jatorriko biztanleria. 

1. TAULA. GUZTIZKO BIZTANLERIA, ATZERRIKO BIZTANLERIA ETA ATZERRITAR JATORRIKO BIZTANLERIA 
ESPAINIAN, EAEN ETA EIBARREN, 1998-2007-2017.

GUZTIRA

ATZERRITAR 
NAZIONALITATEKO 

BIZTANLERIA,  
2017

ATZERRITAR 
JATORRIKO 

BIZTANLERIA, 
2017

ATZERRITAR 
JATORRIKO 

BIZTANLERIA 
(%), 2017

ATZERRITAR 
JATORRIKO 

BIZTANLERIA 
(%), 2007

ATZERRITAR 
JATORRIKO 

BIZTANLERIA 
(%), 1998

ESPAINIA 46.539.026 4.549.858 6.160.458 13,2 11,6 2,9

EAE 2.193.205 142.392 195.969 8,9 5,7 1,3

Araba 326.373 26.500 35.463 10,9 7,4 1,6

Bizkaia 1.147.649 67.324 95.146 8,3 5,5 1,4

Gipuzkoa 719.183 48.568 65.360 9,1 5,3 0,8

Eibar 27.501 2.185 2.868 10,4 4,8 0,0

Iturria: Eibarko Udala eta INEren Biztanleen Errolda Jarraitua.
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Azken 17 urteotan Eibarren bizi den atzerritar jatorriko biztanleriak nolako bilakaera izan duen 
ikus dezakegu 1. grafikoan. 2013ra arte, Eibarren bizi ziren atzerritar jatorriko pertsonen tasa EAEko 
batezbestekoa baino txikiagoa zen, baina 2014tik aurrera, EAEko batezbestekoa gainditzen hasi 
zen, eta gero eta gehiago ari da urruntzen EAEko batezbestekotik.

Ehunekotan, 1. grafikoan ikus dezakegu atzerritar jatorriko pertsonen tasa bikoiztu egin dela 
2006az gerotik hona: tasa hori % 4,2 zen 2006an, eta % 10,4, berriz, 2017an.

1. GRAFIKOA. ATZERRITAR JATORRIKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA EAEN ETA EIBARREN, 2000-2017, 
EHUNEKOTAN.
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Iturria: Eibarko Udala eta INEren Biztanleen Errolda Jarraitua.

Termino absolutuetan, bi erpin atzematen dira: lehengoa, 2008an, atzerritar jatorriko biztanleriaren 
igoera aurreko urteetakoa halako bi bihurtu zenean ia (aurreko urtean baino 261 pertsona 
gehiago). Bigarren hazkunde-erpina 2017an –aztertutako azken urtean– izan zen; urte horretan, 
aurreko urtean baino 322 pertsona gehiago zeuden (2. grafikoa).

2. GRAFIKOA. ATZERRITAR JATORRIKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA EIBARREN, 2000-2017,  
ZENBAKI ABSOLUTUTAN.
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Iturria: Eibarko Udala eta INEren Biztanleen Errolda Jarraitua.
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Beheko grafikoan, Eibarren bizi den atzerritar jatorriko biztanleriaren urte arteko hazkundeari 
buruzko datuak bildu dira. Horrela, portzentajezko puntuetan, ikus dezakegu honako hiru urte 
hauetan iritsi zirela atzerritar jatorriko pertsona gehien: 2001, 2004 eta 2008. 2010etik aurrera, 
atzerritar jatorriko biztanleriaren hazkundea gelditu egin den eta 2017an berriz ere hasi zen 
hazten (3. grafikoa).

3. GRAFIKOA. ATZERRITAR JATORRIKO BIZTANLERIAREN BILAKAERA EIBARREN, 2000-2017, DIFERENTZIALA, 
EHUNEKOA.
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Iturria: Eibarko Udala eta INEren Biztanleen Errolda Jarraitua.

Pertsonen egungo nazionalitateari erreparatzen badiogu, jaiotza-herrialdeari erreparatu ordez, 
ikusten dugu Eibarko biztanleriaren % 7,9 atzerriko pertsonek osatzen zutela 2017an, eta % 10,4, 
berriz, atzerrian jaiotako pertsonek; hala, bi adierazle horien arteko aldea ehuneko 2,5 punturaino 
igo zen urte horretan (4. grafikoa).

4. GRAFIKOA. ATZERRITAR NAZIONALITATEKO BIZTANLERIA ETA ATZERRIAN JAIOTAKO BIZTANLERIA 
ESPAINIAN, GIPUZKOAN ETA EIBARREN, 2017AN, EHUNEKOTAN. 
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Iturria: Eibarko Udala eta INEren Biztanleen Errolda Jarraitua.

Horrenbestez, gero eta garrantzitsuagoa da jaioterria kontuan hartzea, egungo nazionalitatearen 
ordez, atzerritar nazionalitateko pertsonen kopuruaren eta atzerritar jatorriko pertsonen 
kopuruaren arteko aldea gero eta handiagoa baita. Hori horrela da atzerritar pertsonek 
abiarazitako nazionalizazio-prozesuarengatik: espainiar nazionalitatea lortu ondoren, atzerritarren 
estatistiketatik kanpo geratzen dira pertsona horiek. 
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5. GRAFIKOA. ATZERRITAR JATORRIKO BIZTANLERIAREN ETA ATZERRITAR NAZIONALITATEKO 
BIZTANLERIAREN BILAKAERA EIBARREN, 2000-2017, ZENBAKI ABSOLUTUTAN.
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Iturria: Eibarko Udala eta INEren Biztanleen Errolda Jarraitua.

5. grafikoan ikus dezakegu bi adierazle horien arteko aldea batez ere 2013tik hasi zela 
handiagotzen; izan ere, urte horretatik aurrera espainiar nazionalitatea gero eta jende gehiagori 
ematen hasi zitzaion, Justizia Ministerioak martxan jarritako Nazionalitate Plan Trinkoaren 
esparruan izapideak arindu zirelako. 

Datuak adin-tarteka xehatzen baditugu, ikusiko dugu bi adierazle horiek oso adin-egitura 
desberdinak dituztela; zehazkiago, atzerritar jatorriko biztanleriaren % 87,3, batetik, 16-64 
urtekoa da, eta Espainiako Estatuan jaiotako biztanleriaren kasuan, berriz, adin-tarte hori % 57,4 
da. 65 urte edo gehiagoko adin-tarteko biztanleriari dagokionez, bestalde, Espainiako Estatuan 
jaiotakoen garrantzia zazpi aldiz handiagoa da espainiar nazionalitateko biztanleriarena baino 
(% 27,1 eta % 4,7, hurrenez hurren). Azkenik, 15 urtetik beherakoen tasa bi aldiz txikiagoa da 
atzerritar jatorriko biztanleriaren kasuan Espainiako Estatuan jaiotakoena baino: % 8 eta % 15,5, 
hurrenez hurren (6. grafikoa).

6. GRAFIKOA. ATZERRIAN JAIOTAKO PERTSONAK ETA ESPAINIAKO ESTATUAN JAIOTAKOAK, EIBARREN, 
2017AN, EHUNEKOTAN.
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Iturria: Eibarko Udala. 
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Banaketa desorekatu hori biztanleria horietako bakoitzean ikusten den mendekotasun-tasetan 
islatzen1 da. Hala, Espainiako Estatuan jaiotako biztanleriaren mendekotasun-tasa 1,3 da, eta 
atzerritar jatorriko biztanleriaren kasuan, berriz, adierazle hori 6,9 da. Hots, Espainiako Estatuan 
jaiotakoen artean, pertsona aktibo bat dago pertsona ez-aktibo bakoitzeko; atzerritar jatorriko 
biztanleriaren kasuan, berriz, ia zazpi pertsona aktibo daude teorikoki ez-aktibo dagoen pertsona 
bakoitzeko. 

7. GRAFIKOA. MENDEKOTASUN-TASA ETA ADIN-TARTE HANDIAK JATORRIAREN ARABERA, EIBARREN, 2017AN, 
EHUNEKOTAN.
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Iturria: Eibarko Udala. 

Horrenbestez, mendekotasuna askoz ere handiagoa da Espainiako Estatuan jaiotako 
biztanleriaren kasuan, eta, halaber, atzerritar jatorriko biztanleriak mendekotasuna txikia izateak 
ez du konpentsatzen guztizko biztanleriaren desoreka hori, 0,2 puntu baino ez baitu jaisten 
estatuko tasa (7. grafikoa).

1.2.2. OSAERA, JATORRIZKO KONTINENTE-EREMUEN ETA 
HERRIALDEEN ARABERA
Atal honetan Eibarren bizi den etorkin-biztanleriaren osaera aztertuko da, jatorrizko eremu 
geografikoaren, jaiotza-herrialdearen eta nazionalitatearen arabera, baita biztanleria horrek 
sexuaren arabera duen banaketarekin lotutako aldeak ere.

7. grafikoan ikusten den bezala, Eibarren garrantzi handiena duten jatorrizko bi eremuak 
Latinoamerika eta Magreb dira, atzerrian jaiotako biztanleen artean horien ehunekoak % 41,9 eta 
% 33,1 izanik, hurrenez hurren. Bi eremu horien ondoren, Saharaz hegoaldeko Afrika (% 7,2) eta 
Europar Batasuna (% 7,1) daude. 

Banaketa hori EAEkoarekin eta Gipuzkoakoarekin alderatzen badugu, hauxe egiazta dezakegu: 
latinoamerikar jatorriko pertsonen tasa antzekoa bada ere hiru testuinguruetan, magrebtar 
jatorriko biztanleriaren presentzia askoz ere handiagoa dela Eibarren; zehazki, Gipuzkoan eta 
EAEn baino bi aldiz handiagoa da (% 33,3, % 14,1 eta % 14,2, hurrenez hurren). 

1 Mendekotasun-tasa zera da, 15 urtetik beherakoen eta 65 urtetik gorakoen ehunekoa 16-64 urteko pertsona 
bakoitzeko. Teorikoki, mendekotasun-tasak zera adierazten du, potentzialki adin aktiboan dagoen pertsona bakoitzak 
–16-64 urteko pertsona bakoitzak– mendeko zenbat pertsonaz arduratu behar duen.
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8. GRAFIKOA. ATZERRIAN JAIOTAKO BIZTANLERIAREN OSAERA, JATORRIZKO EREMUAREN ARABERA, EAEN, 
GIPUZKOAN ETA EIBARREN, 2017AN, EHUNEKOTAN.
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Iturria: Eibarko Udala.

Bilakaerari dagokionez, 9. grafikoan ikus daiteke Marokon jaiotako biztanleriaren ehunekoa 
ia ez dela aldatu 2002az geroztik hona: atzerritar jatorriko biztanleria guztiaren herena da. 
Latinoamerikan jaiotako biztanleriaren ehunekoak, ordea, apur bat egin du gora (2002an % 37,8 
zen, eta 2017an, % 42), baita asiar jatorrikoak ere (2002an % 1,7 zen, eta 2017an, berriz, % 10,4). 
Halaber, europar jatorriko biztanleria erdira jaitsi da 2002az geroztik hona (9. grafikoa).

9. GRAFIKOA. ATZERRIAN JAIOTAKO BIZTANLERIAREN OSAERA, JATORRIZKO EREMUAREN ARABERA, 
EIBARREN, 2002AN, 2007AN, 2012AN ETA 2017AN, EHUNEKOTAN.
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Iturria: Eibarko Udala eta INEren Biztanleen Errolda Jarraitua.
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Hurrengo grafikoan etorkin-biztanleriaren osaera dago bilduta, eta nazionalitatearen ordez 
jaiotza-herrialdearen aldagaia kontuan hartzea garrantzitsua dela nabarmentzen da berriz ere. 
Hala, nazionalitatea hartzen badugu erreferentzia gisa, latinoamerikar biztanleriaren tasa % 42tik 
% 29,7ra jaitsi da, eta Magreben jaiotako pertsonak % 33,3 izatetik magrebtar nazionalitateko 
pertsonak % 40,2 izatera aldatu da magrebtar biztanleria (10. grafikoa).

10. GRAFIKOA. ETORKIN-BIZTANLERIAREN JATORRIZKO EREMUEN/NAZIONALITATEAREN ARABERAKO 
OSAERA, EIBARREN, 2017AN, EHUNEKOTAN.
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Iturria: Eibarko Udala.

Horrenbestez, nazionalitatearen aldagaiak desitxuratze estatistiko esanguratsuak sor ditzake, 
eta zenbaketa orokorrean ez ezik, jatorri jakin batzuetan ere badu eragina. Hala, latinoamerikar 
biztanleriaren barnean nazionalizazio asko gertatu ohi direnez, biztanleriaren segmentu horren 
garrantzia ez dago behar adina ordezkatuta eta, ondorioz, beste jatorri batzuen proportzioaren 
ordezkapenak, berriz, handiegia izatera jotzen du atzerritarren estatistiketan. 

Jaiotza-herrialdearen arabera, Eibarren garrantzi handiena duen jatorria Maroko da: atzerritar 
jatorriko biztanleria guztiaren herena da (% 30,2). Herrialde horren ondoren, baina alde 
handiarekin, Dominikar Errepublika eta Kolonbia daude (% 6,9 eta % 6,8, hurrenez hurren).
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11. GRAFIKOA. JAIOTZA-HERRIALDE NAGUSIAK, EIBARREN, 2017AN, EHUNEKOTAN.
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Iturria: Eibarko Udala.

Atzerritar jatorriko biztanleriak sexuaren arabera duen osaerari gagozkiola, gizonen presentzia 
eta emakumeena orekatuta daude, oro har (% 49,5 eta % 50,5, hurrenez hurren). Baina osaera 
horri jatorriaren arabera erreparatzen badiogu, alde handiak daudela ikusten dugu (12. grafikoa): 
Saharaz hegoaldeko Afrika eta Asiako gainerako herrialdeak dira eremu maskulinizatuenak (% 
71,4 eta % 66,9, hurrenez hurren), eta Latinoamerika eta Txina, berriz, feminizatuenak (% 62,1 eta 
% 61,3, hurrenez hurren). 

12. GRAFIKOA. ATZERRIAN JAIOTAKO PERTSONAK SEXUAREN ARABERA, EIBARREN, 2017AN, EHUNEKOTAN.
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Jatorrizko herrialdeari dagokionez, jatorri nagusiek sexuaren arabera duten banaketa dago 
ordezkatuta beheko taulan. Banaketa hori, oro har, orekatua bada ere (atzerrian jaiotako 
pertsonen guztizko kopuruaren barnean, % 50,5 emakumeak dira), alde handiak daude jatorrizko 
herrialdearen arabera: Senegalgoen % 21,1 baino ez dira emakumeak, eta Nikaraguakoen kasuan, 
berriz, % 81,2 dira emakumeak (2. taula). 

2. TAULA. JATORRI NAGUSIAK SEXUAREN ARABERA, EIBARREN, 2017AN, ZENBAKI ABSOLUTUTAN ETA 
EHUNEKOTAN.

EMAKUMEA GIZONA GUZTIRA EMAKUMEEN 
EHUNEKOA

Maroko 379 486 865 43,8

Dominikar Errep. 134 65 199 67,3

Kolonbia 126 68 194 64,9

Senegal 24 90 114 21,1

Bolivia 74 38 112 66,1

Ekuador 53 48 101 52,5

Nikaragua 82 19 101 81,2

Brasil 64 32 96 66,7

Pakistan 28 64 92 30,4

Portugal 35 54 89 39,3

Venezuela 42 46 88 47,7

Kuba 42 41 83 50,6

Argentina 31 40 71 43,7

Aljeria 38 29 67 56,7

Peru 32 31 63 50,8

Frantzia 20 26 46 43,5

Errumania 21 17 38 55,3

Txina 19 12 31 61,3

Mexiko 19 6 25 76,0

Nepal 12 13 25 48,0

Gainerakoak 174 194 368 47,3

Guztira 1.449 1.419 2.868 50,5

Iturria: Eibarko Udala. 

Jaiotza-herrialdearen arabera, 3. taulan bost egoera mota bildu dira: gizon gehiago; askoz ere 
gizon gehiago; emakume gehiago; askoz ere emakume gehiago; eta oreka bi sexuen artean. 
Askoz ere emakume gehiago daudela irizten zaio nazionalitate baten barne-osaeraren % 70etik 
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gora emakumeek osatzen dutenean; emakume gehiago daudela, berriz, emakumeen ehunekoa 
% 55-70 denean; bi sexuen arteko oreka dagoela, berriz, emakumeen ehunekoa % 45-55 denean; 
gizon gehiago daudela, bestalde, emakumeen ehunekoa % 30-45 denean; askoz ere gizon 
gehiago daudela irizten zaio, azkenik, emakumeen ehunekoa % 30 baino txikiagoa denean. 
Tipologia horretan oinarrituta, Eibarren bizi diren atzerritarren 20 jatorri esanguratsuenen 
banaketa jaso dugu behean. 

3. TAULA. JATORRI NAGUSIEN FEMINIZAZIO-TIPOLOGIA, EIBARREN, 2017AN, EHUNEKOTAN.

GIZONEN NAGUSITASUNA ETA 
GEHIENGOA [0-44,9]

OREKA  
[45-54,9]

EMAKUMEEN NAGUSITASUNA ETA 
GEHIENGOA [55-100]

Senegal 21,1 Venezuela 47,7 Errumania 55,3

Pakistan 30,4 Nepal 48,0 Argelia 56,7

Portugal 39,3 Kuba 50,6 Txina 61,3

Frantzia 43,5 Peru 50,8 Kolonbia 64,9

Argentina 43,7 Ekuador 52,5 Bolivia 66,1

Maroko 43,8 Brasil 66,7

Dominikar Errep. 67,3

Mexiko 76,0

Nikaragua 81,2

Atzerrian jaiotako 
populazioa                  50,5

Guztira Eibar 51,5

Iturria: Eibarko Udala. 

Horrela, Eibarren fenimizatuen dauden jatorrizko herrialdeak Nikaragua eta Mexiko dira; 
Nikaraguako hamar pertsona bakoitzeko zortzi emakumeak dira (% 81,2); mexikarren artean, 
ehuneko hori % 76 da. 

Emakume gehiago (% 55-70) dituzten herrialdeei gagozkiela, Latinoamerikako herrialde batzuk 
(Dominikar Errepublika, Brasil, Bolivia eta Kolonbia) eta Txina, Aljeria eta Errumania daude tartean. 

Kontrako muturrean, jatorri maskulinizatuena Senegal da; jatorri horretako hamar pertsona 
bakoitzeko bi baino ez dira emakumeak. Horren ondoren, Pakistan (% 30,4), Portugal (% 39,3), 
Frantzia (% 43,5), Argentina (% 43,7) eta Maroko (% 43,8) daude. Gainerako jatorrietan, oreka dago 
bi sexuen artean (Ekuador, Peru, Kuba, Nepal eta Venezuela).

Atzerrian jaiotako biztanlerien nazionalizazio-tasaren banaketari dagokionez, Eibarren bizi diren 
atzerritar jatorriko pertsonen egungo nazionalitateari buruzko datuak bildu dira beheko grafikoan, 
jatorrizko eremuen arabera. Ikus dezakegunez, atzerrian jaiotako eta Eibarren erroldatutako 
biztanleen % 34,1ek espainiar nazionalitatea du jada. Alabaina, jatorrizko eremuak alderatuz 
gero, alde handiak sumatzen dira. Zehazki, Latinoamerikan jaiotako biztanleen ia erdiak (% 47,2) 
nazionalizatuta daude. Europar jatorriko biztanleriak ere nazionalizazio-tasa altuak ditu: Europako 
beste herrialderen bateko hamar pertsona bakoitzeko lauk espainiar nazionalitatea dute. Horri 
dagokionez, errumaniar jatorriko biztanleria salbuespena da: biztanleria horren % 10,5 baino ez 
dago nazionalizatuta. Kontrako muturrean daude, bestalde, asiar jatorriko pertsonak (% 7,1) eta 
Saharaz hegoaldeko Afrikakoak (% 13,4). Txina eta Magreb tarteko egoeran daude; jatorri horien 
kasuan, hamar pertsona bakoitzeko lauk espainiar nazionalitatea dute jada (13. grafikoa).
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13. GRAFIKOA. ATZERRIAN JAIOTAKO PERTSONAK SEXUAREN ARABERA, EIBARREN, 2017AN, EHUNEKOTAN.
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Iturria: Eibarko Udala. 

Eibarren bizi diren atzerritar jatorriko pertsonen nazionalizazioei buruzko datuak bildu dira 
beheko taulan, jaiotza-herrialdearen arabera (4. taula).
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4. TAULA. JATORRIZKO HERRIALDE NAGUSIAK, NAZIONALITATEAREN ARABERA, EIBARREN, 2017AN, 
EHUNEKOTAN.

NAZIONALIZATUAK NAZIONALIZATU GABEAK

Maroko 26,1 73,9

Dominikar Errep. 39,7 60,3

Kolonbia 57,2 42,8

Senegal 12,3 87,7

Bolivia 42,9 57,1

Ekuador 73,3 26,7

Nikaragua 8,9 91,1

Brasil 25,0 75,0

Pakistan 4,3 95,7

Portugal 21,3 78,7

Venezuela 42,0 58,0

Kuba 68,7 31,3

Argentina 59,2 40,8

Aljeria 22,4 77,6

Peru 65,1 34,9

Frantzia 71,7 28,3

Errumania 10,5 89,5

Txina 29,0 71,0

Mexiko 76,0 24,0

Nepal 0,0 100,0

Guztira 34,1 65,9

Iturria: Eibarko Udala.

Hala, hogei jatorri garrantzitsuenetako seiren kasuan, pertsonen erdiak baino gehiago 
nazionalizatuta daude (espainiar nazionalitatea lortu dute). Gehienak latinoamerikar jatorrikoak 
dira eta, horien barnean, nazionalizazio-tasarik altuenak Mexikori, Ekuadorri, Kubari eta Peruri 
dagozkie; herrialde horietako hamar lagun bakoitzeko zazpik espainiar nazionalitatea dute (% 
76k, % 73,3k, % 68,7k eta % 65,1ek, hurrenez hurren); salbuespen bakarra Nikaragua da, herrialde 
horretako pertsonen % 8,9 baino ez baitago nazionalizatuta. 

Kontrako muturrean, asiar jatorriak daude, hala nola Nepal (% 0) eta Pakistan (% 4,3); jatorri 
horietan, nazionalizazio-tasa ia hutsala da. Senegalek ere –Eibarren, jatorri garrantzitsuenen 
artean, laugarren tokian dago– nazionalizazio-tasa baxua du (% 12,3), baita Errumaniak ere (% 
10,5). 

Gainerako jatorriak tarteko egoeran daude, % 30 inguruko tasarekin (4. taula).
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1.3. INTEGRAZIO-ESPARRUAK
Eibarren bizi diren atzerritar jatorriko etorkinen diagnosi- eta egoera-txosten honen bigarren zati 
honetan, kolektibo horren integrazioarekin lotura handia duten zenbait esparru aztertuko ditugu. 
Zenbait kasutan, ez dago Eibarko datu zehatzik eta, horregatik, datu orokorragoak eman behar izan 
ditugu, batez ere, EAEri buruzkoak; uste dugu datu orokor horiek Eibarrera estrapola daitezkeela 
neurri handi batean. Ahal dugun neurrian, tokien arabera banakatutako datuak biltzen dituzten 
esparruak nabarmentzen saiatuko gara. Zehazki, bizileku-baimenekin, langabeziarekin, enplegu-
eskatzaileekin, hezkuntza-sistemarekin, osasunarekin, arreta sanitarioarekin, pobreziarekin eta 
Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta (DSBE) jasotzearekin lotutako datuak aurkeztu ditugu. 

1.3.1. EGOERA ADMINISTRATIBOA (BIZILEKU-BAIMENAK)
Bizileku-baimena izatea funtsezkoa da, edozein atzerritarrentzat, harrera-gizartean integratzeko 
prozesuan eta, oro har, haren etorkizunean. Lege-esparruan, bizileku-baimena izateak egoera 
erregularrean egoteko aukera ematen dio atzerriko pertsonari. Halaber, integrazioaren arlo 
materialean, bizileku-baimena izateak lan-kontratua izateko aukera ere eman ohi du, betiere 
baimen horrek lan-baimena ere eskaintzen badu, eta, horrenbestez, Gizarte Segurantzan 
kotizatzeko eta gizarte-eskubideetarako sarbidea izateko aukera ere bai.

Eibarrerako bizileku-baimenen inguruko daturik ez dugu, daturik banakatuena Gipuzkoakoa 
baita. Nolanahi ere, pentsa dezakegu EAEko datuak eta Gipuzkoakoak ez direla Eibarko datuen 
aldean oso desberdinak. Lehenik eta behin, EAEko bizileku-baimenei buruzko informazioa 
emango dugu. 

14. GRAFIKOA. ATZERRITAR BIZTANLERIAREN ERREGULARTASUN-TASAREN BILAKAERA JATORRIAREN 
ARABERA, EAEN, 1998-2017.
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Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala (INE) eta Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioa.
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Aurreko grafikoan, erroldatutako biztanleriari buruzko datuak eta bizileku-baimenei buruzkoak 
erlazionatu dira, erregulartasun-tasa –erroldatutako pertsonen kopurua zati bizileku-baimenen 
kopurua– kalkulatu ahal izateko. Kontuan izanik bi iturri estatistiko direla, badakigu halako 
eragiketa batek ahulezia metodologikoak dakartzala. Edonola ere, erreminta erabilgarria da 
baimenen fenomenoari eta azken urteotan gertatutako prozesuari buruz gehiago jakiteko.

Grafikoari erreparatzen badiogu, alde nabarmenak ikusten ditugu urtearen arabera: 2003an eta 
2004an erregulartasun-tasa % 50etik beherakoa izan zen; gaur egunean, berriz, erregulartasun-
tasa % 90 ingurukoa da (zehazki, % 88,1). Horri dagokionez, hainbat fase edo garai bereiz 
ditzakegu prozesu horretan: 

1. 1998-2000: Urte horietan, artean ez zen gertatu immigrazioaren booma EAEn, eta 
atzerriko pertsonen kopurua txikia zen. Erregulartasuna altua zen, eta baimen kopurua 
errolda kopurua baino handiagoa zen; horregatik zeuden % 100etik gorako zifrak. 
Berez, egoera hori ez litzateke gertatu beharko; beharbada, erabilitako erregistroetan 
desdoikuntzak zeudelako gertatu zen hori, edo garai hartan bizileku-baimena zuten 
pertsonak ez zirelako erroldatzen, garai hartan errolda izateak ez zuelako gaur egun duen 
garrantzia.

2. 2001-2005: Aurreko garaiarekin alderatuta, migrazio-fluxuak nabarmen hasi ziren urte 
horietan. Iritsitako eta erroldatutako pertsonen kopuruak gora egin zuen, baina bizileku-
baimenen kopurua ez zen neurri berean igo; horregatik, bi iturri horien arteko aldea 
handia da eta, horrenbestez, irregulartasun-egoera nabarmena zen garai hartan. Izan 
ere, jada aipatu dugun bezala, fase horretan erregulartasun-zifrak % 50 ingurukoak izan 
ziren.

3. 2006-2017: Garai hartan, erregulartasun-tasa igotzen hasi zen, ia etenik gabe, gaur egungo 
egoerara iritsi arte ia (% 90 inguruko erregulartasuna). Fase horren barrruan, halaber, bi 
azpifase bereiz ditzakegu, bakoitzak berezko ezaugarriak eta dinamikak dituela:

• 2006-2012: Erroldatutako pertsonen kopuruak gora egiten jarraitu zuen, baina 
aurreko urteetan baino gutxiago. Aldi berean, baimenen kopuruak ere igoera 
handiagoa izan zuen eta, horregatik, erregulartasun-tasak ere gora egin zuen. 
2004-2005 garaian, igoera hori oso handia izan zen; ezohiko erregularizazio 
horren ondorioz; erregulartasun-tasa % 51etik % 67,1era aldatu zen. 2007an 
igoera handia gertatu zen; kasu horretan, Errumania Europar Batasunean sartu 
zelako. Geroago, erregulartasun-tasak hazten jarraitu zuen, batez ere, bizileku-
baimenak lortzeko sustraitze sozialaren figura baliatzeari esker.

• 2013-2016: Erregulartasun-tasak gora egiten jarraitu zuen, batez ere atzerritar 
gutxiago iritsi zirelako –atzeraldi ekonomikoaren eraginez– eta naturalizazio-
prozesuak gehitu egin zirelako, batez ere, latinoamerikar biztanleriaren artean. 
Erroldatutako atzerritarren kopuruak behera egin zuen, eta baimenen kopurua 
ez bazen ere aurreko garaian bezainbeste igo, erregulartasun-tasa areagotu 
egin zen.

2017an, lehenengo aldiz azken urteotan, erregulartasun-tasa pixka bat jaitsi zen: 2016an % 89 
izan zen, eta 2017an, berriz, % 88,1, neurri handi batean krisialdiaren ondoko egoeran atzerriko 
pertsona gehiago iritsi zirelako. Ikusi egin beharko da zer gertatzen den hurrengo urteotan; agian 
joera hori finkatu eta erregulartasun-tasak behera egingo du, egoera ekonomikoa hobetuta 
atzerritar gehiago iristen badira.

Jada ikusi dugun bezala, ezin dira eskuratu Eibarko bizileku-baimenei buruzko datuak. Baina hori 
horrela izanik ere, Eibarko datuen gutxi gorabeherako kalkulua egin dezakegu, udalerrian bizi 
diren atzerritarren jatorri bakoitzak duen ehunekoa kontuan hartuta eta jakinda jatorri horietako 
bakoitzak erregulartasun-tasa bat duela, etorrera-urtearen araberakoa baita, neurri handi batean, 
tasa hori. Hala, lekukotze handieneko jatorriek erregulartasun-tasa handienak izan ohi dituzte, eta 



18

EIBARREN DIAGNOSIA IMMIGRAZIO-ALORREAN

zenbat eta txikiagoa izan sustraitzea, orduan eta txikiagoa izango da, baita ere, erregulartasun-
tasa. Horretan oinarrituta, eta EAEn nazionalitate bakoitzak duen erregulartasun-tasa aintzat 
hartuta, gutxi gorabeherako kalkulua egin dezakegu Eibarren bizi diren atzerritarrei buruz, EAEko 
datuak estrapolatuko baititugu. Pentsa genezakeen bezala, eragiketa estatistiko horrek muga 
handiak ditu eta, horregatik, beheko taulan bildu ditugun zifrak, herriaren errealitatea hobeto 
ezagutzeko balio badute ere, zuhurtzia pixka batez hartu behar dira.

5. TAULA. ATZERRITAR BIZTANLERIAREN ERREGULARTASUN-TASAREN BILAKAERA NAZIONALITATE 
NAGUSIEN ARABERA, EIBARREN, 2017AN.

BAIMENAK ERROLDATUAK 
GIPUZKOAN

ERREGULARTASUN-
TASA

ERROLDATUAK 
EIBARREN

Maroko 5.018 7.061 0,71 816

Dominikar Errep. 582 688 0,85 121

Senegal 860 1.146 0,75 108

Pakistan 1.314 2.228 0,59 102

Nikaragua 2.370 3.913 0,61 95

Portugal 3.895 3.091 1,26 87

Kolonbia 1.119 1.473 0,76 86

Brasil 856 1.228 0,70 73

Bolivia 746 794 0,94 69

Venezuela 329 531 0,62 58

Aljeria 807 1.477 0,55 53

Errumania 6.737 5.474 1,23 38

Nepal 84 197 0,43 34

Txina 1.246 1.255 0,99 32

Ekuador 1.007 940 1,07 29

Guztira 40.238 48.568 0,83 2.185

Iturria: Estatistikako Institutu Nazionala (INE) eta Enplegu eta Gizarte Segurantzako Ministerioa.

5. taulan ikusten den bezala, Eibarren bizi den atzerritar nazionalitateko biztanleriaren gutxi 
gorabeherako erregulartasun-tasa % 83 da. Baina datuak nazionalitateen arabera aztertzen 
baditugu, alde handiak daude. Izan ere, erroldatutako pertsonen kopurua bizileku- eta/edo lan-
baimenen kopuruaren berdina edo handiagoa den nazionalitateen artean Portugal, Errumania, 
Ekuador, Bolivia eta Txina daude. Horien ondoren, Dominikar Errepublika eta Kolonbia (% 76), 
Senegal (% 75) eta Maroko (% 71) ditugu. Kontrako muturrean, Nepal (% 43), Aljeria (% 55), 
Pakistan (% 59), Nikaragua (% 61) eta Venezuela (% 62) daude. 
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1.3.2. KONTRATAZIOA, LANGABEZIA ETA 
ENPLEGU-ESKATZAILEAK
Atzerritar jatorriko etorkin gehienentzat, enplegua da migrazio-proiektuaren motorra eta ardatza; 
horregatik, jakina, integrazio-prozesu horrek funtsezko garrantzia du. Krisi ekonomikoaren eragina 
zenbait alderditan atzeman ahal izan da, hala nola kolektibo horretan kontratu gutxiago sinatu 
dira eta langabeziak gora egin du, EAEko datuen arabera. Hala, Eusko Jaurlaritzak lau urtean 
behin egiten duen EABI Etorkin Atzerritarrei buruzko Inkestaren arabera, etorkinen langabezia-
tasa % 26,7tik % 32,4ra igaro zen 2010etik 2014ra bitartean. Gorakada horrek agerian uzten 
du krisialdiak kolektibo horren okupazioan eragin handia izan duela, bertako biztanleriaren 
langabezia-tasa baino zifra askoz ere handiagoak erregistratu baitzituen, bai krisialdia baino 
lehenago bai krisialdiaren ondoren.

Eibarren kasuan, enpleguari eta langabeziari buruzko datu gutxi daude eskura. Nolanahi ere, 
hainbat iturri estatistikotatik horren inguruan ateratako datuak aztertuko ditugu. Horrela, SEPE 
Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren arabera, atzerritarrei egindako 612 kontratu erregistratu 
ziren 2016an Eibarren; 2017an, berriz, zifra hori 703 izan zen; horrek esan nahi du kontratuen 
guztien % 9,3 izatetik % 10 izatera aldatu zirela atzerritarrei egindakoak. Langabezian zeuden 
atzerritarren kopurua 504tik 467ra jaitsi zen debora-tarte horretan (hots, % 7,3ko jaitsiera izan 
zuen); Eibarko biztanleria guztia kontuan hartuta, berriz, langabeziaren jaitsiera % 9,1 izan zen. 
Edonola ere, kolektibo horren langabezia-tasa % 24,7 izan zen; ehuneko hori askoz ere handiagoa 
da Eibarko biztanleriaren barruan duen ehunekoa baino; horrek esan nahi du Eibarko biztanlerian 
baino lan-ezegonkortasun handiagoa dagoela atzerritar jatorriko etorkinen artean. 

Horrenbestez, aztertutako garaia oso laburra bada ere, nolabaiteko hobekuntza atzeman zen 
biztanleria aktiboaren eta atzerritar biztanleriaren lan-egoeran, eta horren isla da kontratu 
gehiago erregistratu izana eta langabeziak behera egin izana, baina bertako biztanleriaren 
kasuan baino neurri txikiagoan.

6. TAULA. ERREGISTRATUTAKO KONTRATUEN ETA LANGABEZIAREN BILAKAERA, EIBARREN BIZI DEN 
ATZERRITAR BIZTANLERIARAKO, 2016-2017.

KONTRATUAK LANGABEZIA

2016

Kop. 612 504

% 9,3 24,3

Urtetik urterako aldakuntza 25,9 10,3

2017

Kop. 703 467

% 10,0 24,7

Urtetik urterako aldakuntza 14,9 -7,3

Iturria: SEPE.

Halaber, Eibarren bizi diren eta langabezian dauden enplegu-eskatzaileei buruzko datuak ere 
baditugu, kasu honetan, Lanbiderenak. Beheko grafikoan –15. grafikoan– ikus dezakegun bezala, 
enplegatuta dauden enplegu-eskatzaileen % 74k espainiar estatuko jatorria dute, eta % 26k, 
atzerritar jatorria (1.336 eta 470 lagun, hurrenez hurren).
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15. GRAFIKOA. LANGABEZIAN DAUDEN ENPLEGU-ESKATZAILEAK EIBARREN, JATORRIAREN ARABERA, 2017AN 
(IRAILA).
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Iturria: Lanbide.

Datu horiek alderatzen baditugu Eibarren bizi diren atzerritar jatorriko biztanleen ehunekoarekin 
(% 10,4), argi eta garbi ikusten dugu langabeziak eragin handiagoa duela kolektibo horretan, eta 
horrek adierazten du bertako biztanleek baino lan-ezegonkortasun handiagoa pairatzen dutela.

16. GRAFIKOA. LANGABEZIAN DAUDEN ENPLEGU-ESKATZAILEAK EIBARREN, JATORRIAREN ETA SEXUAREN 
ARABERA, 2017AN (IRAILA).

42,8

40,6

57,2

59,4

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 

Atzerrian jaiotakoak

Estatuan jaiotakoak

Gizonak Emakumeak

Iturria: Lanbide.

Langabezian dauden enplegu-eskatzaileen sexuaren eta jatorriaren araberako banaketari 
erreparatzen badiogu (13. grafikoa), ikusiko dugu ez dela alde handirik atzematen. Bai espainiar 
estatuko jatorria duen biztanlerian bai atzerritar jatorrikoan emakumeak dira gehienak (% 59,4 
eta % 57,2, hurrenez hurren). 

Langabezian dauden atzerritar jatorriko enplegu-eskatzaileen barruan, ehuneko handieneko 
jatorria magrebtarra da (guztizkoaren % 59,8). Alde handiarekin, Latinoamerika, Saharaz 
hegoaldeko Afrika eta Asiako gainerako herrialdeak ditugu (% 16,2, % 10,2 eta % 6,4, hurrenez 
hurren).
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Banaketa hori alderatzen badugu Eibarren jatorri horiek duten banaketarekin, ikusten dugu 
enplegu-eskatzaileen artean magrebtar jatorrikoek garrantzi handiegia dutela; izan ere, 
langabezian dauden atzerritar jatorriko enplegu-eskatzaileen % 59,8 magrebtarrak dira, Eibarren 
bizi diren atzerritar jatorriko guztizko biztanleriaren % 33,3 badira ere. Saharaz hegoaldeko 
Afrikatik datozen biztanleak ere antzeko egoeran daude: langabezian dauden atzerritar jatorriko 
enplegu-eskatzaileen % 10,2 jatorri hartakoak dira, Eibarren bizi diren atzerritar jatorriko 
guztizko biztanleriaren % 7,2 badira ere. Kontrako muturrean daude, berriz, latinoamerikar 
jatorriko pertsonak: Eibarren bizi diren atzerritar jatorriko guztizko biztanleriaren % 42 dira, baina 
langabezian dauden atzerritar jatorriko enplegu-eskatzaileen % 16,2 baino ez.

Datu horiek ikusirik, ondoriozta dezakegu ezegonkortasun eta ahulezia sozial eta laboral 
handieneko kolektiboak afrikar jatorrikoak direla. Halakoa da, horrenbestez, magrebtar 
biztanleriaren kasua, baita Saharaz hegoaldeko Afrikako biztanleriarena ere, baina neurri 
txikiagoan. Eibarren bizi diren latinoamerikar jatorriko pertsonen kasuan, aitzitik, laneratzeari eta 
okupazioari buruzko datuak hobeak dira; izan ere, ehuneko txikiagoa dute langabezia-egoeran 
dauden enplegu-eskatzaileen barnean.

7. TAULA. LANGABEZIAN DAUDEN ATZERRITAR JATORRIKO ENPLEGU-ESKATZAILEAK EIBARREN, 
JATORRIAREN ETA SEXUAREN ARABERA, 2017AN (IRAILA).

GUZTIRA
EHUNEKOA, 

GUZTIZKOAREN 
BARNEAN

GIZONA EMAKUMEA EMAKUMEEN 
EHUNEKOA

Europar Batasuna 28 6,0 10 18 64,3

Europako beste herrialde batzuk 4 0,9 2 2 50,0

Magreb 281 59,8 118 163 58,0

Saharaz hegoaldeko Afrika 48 10,2 28 20 41,7

Latinoamerika 76 16,2 26 50 65,8

Asiako gainerako herrialdeak 30 6,4 16 14 46,7

Aberrigabea 3 0,6 1 2 66,7

Guztira 470 100,0 201 269 57,2

Iturria: Lanbide.

Sexuaren eta jatorriaren araberako banaketari buruz, nabarmentzekoa da emakumeek 
ehuneko handiagoa dutela jatorri guztietan, Saharaz hegoaldeko Afrikan eta Asiako gainerako 
herrialdeetan izan ezik (% 41,7 eta % 46,7, hurrenez hurren). Datu horiek bat datoz gizonek jatorri 
horien barruan oro har ehuneko handiagoa edukitzearekin eta beste jatorri batzuen barruan 
–hala nola latinoamerikarrean– ehuneko txikiagoa izatearekin. Erregela orokor horretatik kanpo 
geratzen da Eibarren bizi den magrebtar jatorriko biztanleria: EAEn gizonezkoek presentzia 
handiagoa badute ere, Eibarren emakume gehiago daude bai guztizko biztanleriaren barruan 
bai enplegu-eskatzaileen kopuruaren barruan. Alde horren arrazoia honako hau da hein batean: 
magrebtar jatorriko biztanleria askoz ere lehenago iritsi zen Eibarrera eta askoz ere lehenago 
lekukotu zen Eibarren EAEn baino; sustraitzeko eta familia elkartzeko dinamikak ahalbidetu ditu 
horrek eta, gauza jakina den bezala, emakumeen eta gizonen arteko garrantzia orekatzera jotzen 
du horrek. Halaber, Aljeriako pasaportea duen biztanleriaren garrantzia ere ez da gutxietsi behar; 
izan ere, pentsa dezakegu horien artean saharar jatorrikoek presentzia handia izan dezaketela 
(emakume asko dago saharar jatorriko biztanleen artean).
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1.3.3. HEZKUNTZA-SISTEMA
Behin baino gehiagotan azpimarratu da, batetik, enplegua dela atzerritar jatorriko biztanleen 
integrazio-motorra, eta, bigarrenik, giza kapitala eta eskola direla hezkuntzaren bitartez goranzko 
gizarte-mugikortasuna eta gurasoena baino enplegu hobea lortzeko gakoa etorkinen seme-
alabentzat. Horregatik guztiagatik, etorkinen integrazioari buruzko azterlanetan garrantzi handia 
hartu du hezkuntza-esparruak azken urteotan. 

Eta EAE ez da salbuespena; izan ere, gai horrek polemika eragin du politikaren arloan, eremu 
teknikoan eta iritzi publikoan, batik bat, eskoletan jatorri etorkineko ikasleek duten presentziari 
dagokionez. Ondoren, hezkuntza-sistemarekin lotutako alderdi horretan eta beste batzuetan 
sakonduko dugu. Datuak eskuratzeko mugak direla eta, EAEri buruzko datuak aurkeztuko ditugu 
lehendabizi eta, horren ondoren, Eibarri buruzkoak aztertuko ditugu. Horretaz gain, garrantzitsua 
da nabarmentzea eskaintzen diren datuak atzerritar nazionalitatea duten ikasleei dagozkiela, 
baina ez direla bildu atzerritar etorkinen seme-alabak izanik hemen jaio diren eta espainiar 
nazionalitatea lortu duten ikasleei buruzko datuak. Beste modu batean esanda, argazki partzial 
bat da, eta ez du ikasgeletako gaur egungo aniztasun osoa biltzen.

Ondoren, Euskadiko Eskola Kontseiluak 2014-2015 ikasturteari buruz –datu eguneratuena– 
eskainitako datuetan zentratuko gara. Oinarrizko Hezkuntzan ikasten ari ziren atzerriko ikasleak 
guztizkoaren % 6,6 ziren ikasturte horretan; 2012-2013 ikasturtean, berriz, % 7,3 ziren. Pentsa 
genezake jaitsiera horren kausa ez dela atzerritar jatorriko ikasle gutxiago egotea, ikasle horietako 
zenbaitzuek espainiar nazionalitatea lortu izana baizik.

Ehuneko hori pixka bat aldatzen da ikastetxe motaren arabera, hau da, pribatua edo publikoa 
den. Horrela, ikastetxe publikoetan atzerritar ikasleak % 8,9 dira, eta sare pribatuan, berriz, % 
4,5. Eskola pribatuen artean ere aldeak daude. Kristau Eskolako ikastetxeetan, % 5,8 dira, eta 
Ikastolen Elkarteko ikastetxeetan, berriz, % 2,4.

8. TAULA. OINARRIZKO HEZKUNTZAKO ATZERRITAR IKASLEAK EAEN, EREDUAREN ARABERA,  
2014-2015 IKASTURTEAN.

GUZTIRA %

A Publikoa 1.826 13,5

B Publikoa 1.784 13,2

D Publikoa 5.577 41,1

A Pribatua 899 6,6

B Pribatua 2.061 15,2

D Pribatua 1.418 10,5

Guztira 13.565 100,0

Iturria: Euskadiko Eskola Kontseilua.

Hizkuntza-ereduak kontuan hartzen baditugu, ikusiko dugu atzerritar ikasle gehienen eredua D 
Publikoa dela; zehazki, guztizkoaren % 41,1. Horren ondoren, B Pribatua (% 15,2), A Publikoa (% 
13,5) eta B Publikoa (% 13,2) daude. Hori horrela izanik, euskara komunikazio-hizkuntza duten 
ereduetako ikasketak egiten dituzte atzerritar ikasle gehien-gehienek. B eta C ereduek osatzen 
dute kolektibo horren guztizkoaren % 80. Edozelan ere, nabarmentzekoa da A ereduak ehuneko 
handiagoa dutela atzerritar jatorriko ikasleen kasuan espainiar jatorrikoen kasuan baino, azken 
urteotan eredu horren ehunekoak nabarmen behera egin badu ere.
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17. GRAFIKOA. ATZERRITAR IKASLEEN EHUNEKOA ESKOLA-ZONA BAKOITZEAN, 2014-2015.
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Iturria: Euskadiko Eskola Kontseilua.

Zenbait eskola-zona eta udalerritan atzerritar ikasleek dituzten ehunekoak bildu dira 17. grafikoan. 
Eibarren kasuan, zifra hori % 8,4koa da, EAEko batezbestekotik gora (% 6,6), baita Eibarren bizi 
den atzerritar biztanleriaren ehunekotik gora ere (% 7,9). Atzerritar ikasleen ehunekoa Gipuzkoako 
altuenetakoa da, Bergararekin (% 9,2), Urola Erdiarekin (% 9,3) eta Donostia Ekialdearekin (% 9,4) 
batera.

1.3.4. OSASUNA ETA ARRETA SANITARIOA
Osasuna eta arreta sanitarioa ere elementu garrantzitsuak dira ongizate eta integrazio-prozesu 
egokiak bermatzeko. Eskuragarri ditugun datuek aditzera ematen dute atzerritar jatorriko 
biztanleriaren osasuna hobea dela, bai Espainiako Estatuan bai EAEn. Baina horrek osaera-
alborapen argia dagoela adierazten du; alegia, ez dute osasun hobea etorkinak edo atzerritar 
jatorrikoak direlako, bertako biztanleria baino gazteagoak direlako baizik, lan honen lehen 
atalean jada ikusi dugun bezala. Izan ere, adina funtsezko irizpidea da osasunaren definiziorako, 
eta logikoki, kolektibo gazteenen artean –hala nola atzerritar jatorriko biztanleriaren artean– 
egoera hobea da arlo horretan. 

EABIren datuak ere ideia hori sendotzen dute. Hala, 2014an, EAEn bizi ziren atzerritar jatorriko 
biztanleen % 47,3k adierazi zuten oso osasun-egoera onean zeudela; % 40,2k, egoera onean, % 
9,7k, hala moduzkoan; eta % 2,8k, txarrean edo oso txarrean.

Halere, adinarekin batera, beste adierazle batzuk ere hartu behar ditugu kontuan osasuna 
ebaluatzerakoan, hala nola gizarte-maila. Horren haritik, zenbat eta txarragoa izan pertsonaren 
egoera sozioekonomikoa, orduan eta okerragoa izango da, baita ere, haren osasuna; eta 
alderantziz, egoera ekonomiko eta sozial onean daudenek osasun hobea izan ohi dute. Txosten 
honetan jada aztertu ditugun zenbait datuk, hala nola langabeziarekin loturikoek, adierazten 
digute atzerritar jatorriko kolektiboak ezegonkortasun handiagoa pairatu ohi duela. Hori horrela 
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izanik, ondorio hau atera dezakegu: adinaren faktorea neutralizatuta, kolektibo horren osasuna 
okerragoa da, beharbada, bertako biztanleriarena baino. 

Arreta sanitarioari dagokionez, unibertsaltasuna funtsezko eskubidea da Osakidetzaren barruan. 
Hala ere, arreta sanitario publikora sartzeko zenbait muga daude atzerritarrentzat, batez ere, 
EAEra iritsi berriak direnentzat. Gainera, EAEko –eta, oro har, espainiar estatu osoko– arreta 
sanitariorako sarbidea izatea ez dago bizileku-baimena izatearen mende; izan ere, erroldak 
ematen die eskubide hori pertsonei: gutxienez hiru hilabete eman behar dute erroldatuta. 
Baldintza horrek, hala ere, ez du eragiten pertsonak luzaroan egotea bazterketa sanitarioko 
egoeran, baina oztopatu egiten die, batez ere iritsi berriak diren atzerritarrei edota erroldatzeko 
zailtasunak dituzten pertsonei, osasun publikorako sarbidea izatea. 

Eibarrera zedarritutako informazio estatistikorik ez dagoenez, atal hau amaitzeko, euskal sistema 
sanitarioa osatzen duten eskualdeei buruzko datuak eskainiko dizkizuegu orain, eta ikusiko dugu 
horietako bakoitzean atzerritar jatorriko biztanleriak zer ehuneko duen.

9. TAULA. EAEKO ESKUALDE SANITARIOAK, JATORRIAREN ARABERA, 2015EAN.

GUZTIRA ATZERRITAR 
JATORRIA (%) 

Araba 279.333 31.043 11,1

Bidasoa 78.426 8.526 10,9

Arabako Errioxa 9.773 1.047 10,7

Bilbo-Basurtu 347.997 34.686 10,0

Donostialdea 361.238 30.680 8,5

EAE 2.189.257 184.197 8,4

Goierri-Urola 95.068 7.980 8,4

Debabarrena 73.015 5.951 8,2

Barakaldo-Sestao 128.280 9.833 7,7

Uribe 216.068 16.523 7,6

Tolosaldea 63.630 4.458 7,0

Debagoiena 64.238 4.482 7,0

Barnealdea-Galdakao 307.712 20.620 6,7

Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces 164.479 8.368 5,1

Iturria: Estatistika Institutu Nazionala (INE).

Eibarri dagokion eskualde sanitarioak –Debabarrenak– atzerritar jatorriko 6.000 pertsona ingururi 
–5.951 laguni– ematen die arreta sanitarioa; horrek esan nahi du arreta eman zaien pertsonen 
guztizkoaren % 8,2 atzerritarrak zirela; beraz, Eibar erdiko posizio batean dago EAEren barruan, 
batezbestekotik (% 8,4tik) oso gertu. Nolanahi ere, ezin dugu alde batera utzi Debabarreneko 
eskualde sanitarioa zenbait herrialdez osatuta dagoela, eta eskualdeko udalerrien artean alde 
handiak daudela atzerritar jatorriko pertsonen ehunekoetan.
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1.3.5. POBREZIA ETA DSBEA JASOTZEA
Eibarren bizi diren atzerritar jatorriko etorkinen kolektiboaren integrazio materialaren esparru 
guztiak gainbegiratzen bukatzeko, pobreziari eta gizarte-bazterkeriari buruzko zenbait datu 
aztertuko ditugu, batez ere, Diru Sarrerak Bermatzeko Errentarekin lotutakoak; DSBEa da, izan ere, 
EAEn pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurka borrokatzeko dugun erreminta funtsezkoena; 
gainera, pobreziari eta pobreziak kolektibo ahulenean duen eraginari buruzko informazioa 
ere ematen digu. DSBEari dagokionez, baditugu Eibarri buruzko datuak; ondoren, datu horiek 
landuko ditugu, neurri horrek duen garrantziaren askoz ere panoramika zehatzagoa izateko 
eta, horrenbestez, askoz ere zehaztasun handiagoz jakiteko zenbateko eragina duen pobreziak 
Eibarren bizi diren atzerritar jatorriko pertsonen kolektiboan.

10. TAULA. DSBEAREN BILAKAERA EAEN, JATORRIAREN ARABERA, 2015-2017.

2015 
(URTARRILA)

2016 
(URTARRILA)

2017 
(URTARRILA)

2017  
(IRAILA) BILAKAERA BILAKAERA 

(%)

Bertakoa 405 390 390 377 -28 -6,9

Atzerritarrak 386 426 462 468 82 21,2

Ez da azaltzen 3 3 0 0 -3 -100,0

Guztira 794 819 852 845 51 6,4

Iturria: Lanbide.

Txosten hau idatzi zenean, daturik berrienak Lanbiderenak ziren (2017ko irailekoak), eta, datu 
horien arabera, Eibarko 845 bizikidetza-unitate ari ziren DSBEa jasotzen. Horietako 468 atzerritar 
jatorrikoak ziren, eta gainerako 377ak, berriz, espainiar estatuko jatorrikoak. Azken bi urte eta 
erdiko bilakaerari erreparatzen badiogu, atzerritar jatorriko bizikidetza-unitateen kopuruak gora 
egin duela ikusten da eta, bertako pertsonen kopurua, berriz, jaitsi egin dela. Zaila da datu hori 
interpretatzea, EAE osoan murriztu egin baita, denbora-tarte horretan, DSBEa jasotzen zutenen 
kopurua, bai Espainiako Estatuko pertsonen artean bai atzerritar jatorrikoen artean. Gainera, 
Eibarren kasuan, magnitudeak ez dira oso handiak, eta migrazio-fluxuetan gertatutako edozein 
aldaketa txikik eragina izan dezake datu horretan.

Eibarren eta EAEren arteko alde horiek, bestalde, DSBEa jasotzen duten bizikidetza-unitateen 
kopuruaren bilakaeran ez ezik, pertsona jasotzaile horien osaeran ere ikusten dira. EAEn, DSBEa 
jasotzen duten bizikidetza-unitate gehienak espainiar estatuko jatorrikoak dira (% 63,3); Eibarren 
kasuan, ordea, zifra hori % 44,6 da. Hala, bada, Eibarren handiagoa da atzerritar jatorrikoen 
kopurua: DSBEa jasotzen dutenen % 55,4 atzerritar jatorrikoak dira.

18. GRAFIKOA. DSBEA JASOTZEN DUTENAK, EAEN ETA EIBARREN, JATORRIAREN ARABERA. 2017 (IRAILA).
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Horrek esan nahi du ahulezia sozialak eragin handiagoa duela atzerritar jatorriko kolektiboan, 
eta, hein handi batean, talde horrek Eibarren duen barne-osaeraren arabera azaltzen da eragin 
handiagoa izate hori; izan ere, magrebtarrak dira nagusi Eibarren, eta beste txosten eta ikerlan 
batzuetan ikusi denez, EAEn jatorri horretako biztanleria da ezegonkortasun sozial eta pobrezia 
handiena pairatzen duten kolektiboetako bat. Beste modu batean esanda, jatorri horrek 
presentzia handiagoa eta integrazio-egoera hobeagoko beste batzuek, berriz, txikiagoa izateak, 
hain zuzen ere, DSBEaren barnean atzerritar jatorriko biztanleriaren presentzia % 50etik gora 
egotea eragiten du. 

Arazo hori gorabehera, argi geratzen da atzerritar jatorriko kolektiboaren barnean pobreziak 
duen eragina nabariki handiagoa dela bertako biztanlerian baino. Zehazki, Eibarko guztizko 
biztanleriaren % 10,4 atzerritar jatorrikoak dira, baina DSBEa jasotzen dutenen artean, % 55,4 
dira atzerritar jatorrikoak. Bertako biztanleriaren kasuan, berriz, kontrakoa gertatzen da: guztizko 
biztanleriaren % 89,6 dira, eta DSBEa jasotzen dutenen artean, % 44,6 dira.

DSBEa jasotzen dutenen inguruko datuak jatorriaren eta sexuaren arabera aztertzen baditugu, 
ikus dezakegu alde handiak daudela osaerari dagokionez. Espainiar estatuko jatorrikoen kasuan, 
buru emakume bat duten bizikidetzea-unitateak dira gehienak: zehazki, guztizkoaren % 56,8. 
Zifra hori alderantzizkoa da atzerritar jatorriko biztanleriaren barnean; horien kasuan, emakumeak 
% 38,5 dira, eta gizonak, berriz, % 61,5.

19. GRAFIKOA. DSBEA JASOTZEN DUTENAK EIBARREN, JATORRIAREN ETA SEXUAREN ARABERA,  
2017 (IRAILA).
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Iturria: Lanbide.

Dagokigun kasuan, Eibarren bizi zen atzerritar jatorriko biztanleriaren barne-osaerak datu horiek 
baldintzatzen ditu. Saharaz hegoaldeko, Asiako eta magrebtar biztanleen artean gainerakoetan 
baino maskulinitate-tasa handiagoak egon ohi dira, eta jatorri horiek presentzia handia dute 
Eibarren. 

Beste modu batean esanda, bertako biztanleriaren kasuan, emakumeen ahulezia-tasa handiagoa 
da, eta atzerritar jatorriko biztanleriaren kasuan, berriz, gizonena, nagusiki sexua ez dagoelako 
berdin banatuta jatorri guztietan.
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20. GRAFIKOA. DSBEA JASOTZEN DUTEN ATZERRITAR JATORRIKO BIZIKIDETZA-UNITATEAK, JATORRIAREN 
ARABERA, EAEN ETA EIBARREN, 2017AN (IRAILA).
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Iturria: Lanbide.

DSBEa jasotzen duten bizikidetza-unitateetako buru diren atzerritar jatorriko pertsonei 
gagozkiola, EAEn eta Eibarren alde handiak daude barne-osaerari dagokionez. EAEn jatorri 
garrantzitsuena latinoamerikarra da, guztizkoaren % 35,2 izanik; Eibarren, ordea, magrebtarra 
da jatorri garrantzitsuena, % 44,7rekin. Kasu horretan, Europar Batasunetik datorren atzerritar 
biztanleriaren ehunekoa EAEn baino txikiagoa da: % 2,8 eta % 8,5, hurrenez hurren; Asiatik 
datorrenaren ehunekoa, berriz, EAEn baino handiagoa da: % 9,4 eta % 4,8, hurrenez hurren.

Alde horien arrazoia zera da, atzerritar jatorriko biztanleriak ez duela barne-osaera bera EAEn eta 
Eibarren; gainera, txosten honen lehenengo zatian jada aztertu dugun erroldari buruzko datuekin 
lotuta daudela uzten dute agerian. Hala eta guztiz ere, nabarmendu egin behar da Eibarren 
bizi den atzerritar jatorriko biztanleria osatzen duten jatorriak autonomia-erkidegoan ahulezia 
sozial handiena duten jatorriak direla, hain zuzen ere. Joera horren bitartez azaldu daitezke, izan 
ere, aurreko grafiko batean aztertu ditugun datuak. Oro har, Eibarren bizi den atzerritar jatorriko 
biztanleak pobrezia handiagoko egoeran daude eta, horregatik, DSBEa jasotzen dutenen artean, 
erdiak baino gehiago atzerritar jatorrikoak dira, EAEn kopuru hori % 36 ingurukoa bada ere.

Ondoren, atzerritar jatorriko biztanleriaren barnean dauden ahulezia-egoera guztietan sakonduko 
dugu. Lehenik eta behin, jatorri bakoitzak zer ehuneko duen aztertuko dugu, batetik, oro har 
Eibarren, eta, bestetik, DSBEa jasotzen duten pertsonen artean; hala, pobreziak gehien eragiten 
dien kolektiboak zein diren ikusiko dugu. Hala, DSBEa jasotzen dutenen ehunekoa erroldatutakoen 
ehunekoa baino handiagoa den jatorrietan biztanle horiek ahulezia handiagoko egoeran egon 
ohi dira, eta alderantziz, erroldatutako pertsonen ehunekoa DSBEa jasotzen dutenen ehunekoa 
baino handiagoa den jatorrietan biztanle horiek ahulezia txikiagoa izan ohi dute.
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21. GRAFIKOA. ATZERRITAR JATORRIKO PERTSONEK ERROLDATUTAKO PERTSONEN GUZTIZKO KOPURUAREN 
BARNEAN ETA DSBEA JASOTZEN DUTENEN GUZTIZKO KOPURUAREN BARNEAN DUTEN EHUNEKOA 
EIBARREN, JATORRIAREN ARABERA, 2017AN.
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Aurreko grafikoan argi eta garbi ikusten denez, DSBEa jasotzen dutenen ehunekoak desberdinak 
dira ia jatorri guztietan, erroldatutako pertsonen ehunekoekin alderatzen baditugu. Afrikar eta asiar 
jatorrien kasuan, DSBEa jasotzen duten pertsonen ehunekoak handiagoak dira erroldatutakoen 
ehunekoak baino, bereziki, afrikar jatorrien kasuan. Magrebtarren % 33,3 erroldatuta daude eta 
% 44,7k DSBEa jasotzen dute; Saharaz hegoaldeko afrikarren kasuan, berriz, % 7,2 eta % 19,4 dira 
datu horiek, hurrenez hurren. Kontrako muturrean Europar Batasuna dago eta, hein handiagoan, 
Latinoamerika.

Zifra horiek, izan ere, txosten honen aurreko beste atal batzuetan jada zeharbidez azaldu dugun 
zerbait baieztatzen dute. Afrikar kolektiboek gainerako jatorriek baino pobrezia eta gizarte-
bazterkeria handiagoa pairatzen dute. Joera hori EAE osoan ikusten da, baina are gehiago 
Eibarren kasuan, magrebtar jatorriko biztanleriak oso ehuneko handia baitu udalerrian. Eibarren 
bizi den latinoamerikar jatorriko biztanleriak, ordea, egonkortasun handiagoa du, eta hori agerian 
geratzen da datuetan: kolektibo horren ehuneko txikiagoak jasotzen du DSBEa.

Ildo berari jarraituta, beheko grafikoan DSBEa jasotzen dutenen ehunekoen kalkulua jaso da, 
jatorriaren arabera, eta jatorri bakoitzeko erroldatuen kopurua jatorri horretakoak diren eta 
DSBEa jasotzen duten bizikidetza-unitateen kopuruarekin lotzen da2.

2 DSBEa jasotzen dutenen tasa hori zuhurtasun handiz hartu behar dugu, egindako eragiketak ahulezia metodologiko 
handiak baititu. Testuan jada adierazi dugun bezala, hainbat unitate ari gara lotzen. Pertsonak, Erroldaren kasuan, eta 
bizikidetza-unitateak, DSBEaren kasuan. Bizikidetza-unitateak pertsona bakarrekoak izan daitezke, eta halako kasuetan, 
ez litzateke arazorik egongo, baina kide bat baino gehiagoz osatuta ere egon daitezke, eta horrek esan nahi du kasu 
askotan magnitude desberdinak lotzen ari garela. Bestalde, jatorri guztietan ez dira nagusi neurri bereko bizikidetza-
unitateak, eta horrek ere alborapenak eragin ditzake datu horien interpretazioan. Oro har, afrikar biztanleriaren eta asiar 
biztanleriaren barnean proportzio handiagoan egon ohi dira pertsona bakarreko bizikidetza-unitateak; latinoamerikar 
biztanleriaren barnean, ordea, ohikoagoak dira kide bat baino gehiagokoak. Gabezia horiek guztiak kontuak hartuta ere, 
ondoren aurkeztutako emaitzak baliagarriak direla uste dugu atzerritar jatorriko kolektiboaren integrazio-prozesuaren 
inguruko arazo esanguratsuetan sakontzeko, eta horrexegatik jaso ditugu txosten honetan.
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22. GRAFIKOA. DSBEA JASOTZEN DUTEN BIZIKIDETZA-UNITATEEN TASA EIBARREN, 2017AN,  
JATORRIAREN ARABERA.
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Iturria: Lanbide.

Grafiko honetan bildutako datuek informazio gehiago ematen digute aurreko grafikoetan 
bildutakoek baino. Ikusten den bezala, egoera txarrenean dagoen eta, honenbestez, DSBEa 
jasotzen dutenen ehuneko handiena duen kolektiboa Saharaz hegoaldeko afrikarrena da (% 
43,5). Zifra antzeko samarrak dituzte asiar eta magrebtar biztanleriak (% 24,3 eta % 22,1, hurrenez 
hurren). Atzerritar jatorriko biztanleriaren barnean, kontrako muturrean daude latinoamerikar 
biztanleria eta Europar Batasunekoa (% 8,8 eta % 5,3, hurrenez hurren).

Espainiar estatuko jatorria dutenen kasuen, DSBEa jasotzen dutenen tasa % 1,5 ingurukoa da; 
zifra horrek aditzera ematen digu pobrezia eta gizarte-bazterkeria oso eskasak direla bertako 
biztanlerian, eta atzerritar jatorriko kolektiboak monopolizatzen eta metatzen duela pobreziaren 
espazio soziala, bai EAE osoan bai Eibarren. 

Eibarko biztanleriak jatorriaren arabera duen pobrezia-tasari buruzko datu zehatzik ez dugu. 
Baina EAEri buruzko datuek eragina dute horren ildotik. Espainiar estatuko jatorria dutenen 
pobrezia-tasa oso urria da, eta askoz ere handiagoa da, ordea, atzerritar jatorrikoen artean. Eta, 
horregatik, termino erlatiboetan, DSBEa jasotzen dutenen barnean kolektibo horrek duen tasa 
altuagoa da bertakoen kasuan baino, beheko grafikoan islatuta ageri den bezala.

23. GRAFIKOA. POBREZIA-TASAREN BILAKAERA EAEN JATORRIAREN ARABERA, 2008-2016.
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Iturria: Pobreziaren eta Gizarte Ezberdintasunen Inkesta (PGEI). Eusko Jaurlaritza.
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2. PLANAREN AHULEZIAK 
ETA LAN-ESPARRUAK 
EIBARKO IMMIGRAZIOAN 
ADITUAK DIREN 
PERTSONEN IKUSPEGITIK 

2.1. HITZAURREA
Atal honetan, Eibarko immigrazioa eta kultura-aniztasuna aztertzerakoan kontuan izan behar 
ditugun ahuleziak eta puntuak landuko ditugu, zenbait ikuspegitatik. Analisi honen helburua 
da Immigrazioa eta Aniztasuna Kudeatzeko II. Planaren testuingurua eta garapena ebaluatzea, 
betiere planaren garapenean inplikatutako eragile instituzional eta sozialen ikuspegitik. 

Horretarako, ikerketa kualitatiboko metodologia bat aukeratu da, eta bi teknika baliatu dira. 
Lehendabizi, 14 elkarrizketa egin zaizkie Eibarko gizartearen, immigrazioaren eta bizikidetzaren 
alorrean (erakunde publikoak, erakundeak eta gizarte-mugimenduak, besteak beste) 
garrantzitsuak diren zenbait pertsonari. Elkarrizketen gidoia honako gai hauetan oinarrituta dago: 
1) II. Planaren barnean gauzatutako ekintzen jakintza, ebaluazioa eta balorazioa; 2) oraina: Eibarko 



32

EIBARREN DIAGNOSIA IMMIGRAZIO-ALORREAN

atzerritar immigrazioaren egoera, aldaketak migrazio-profiletan, integrazio-prozesuak, azken 
urteotan landutako esparruak, bizikidetza aniztasunean, galgak eta behaztopak, estereotipo eta 
diskurtso baztertzaileak, gaur egun detektatzen ari diren arazoak, etab. 3) etorkizuna: migrazio-
fluxuen aurreikuspenak datozen urteetarako, atzerriko pertsona etorkinen profil-aldaketak, 
etorkizuneko premiak, gatazka sorrak, datozen urteotan abiarazi beharreko programak, ekintza 
politikoaren gakoak, erakundeen zereginak (Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundia, Udala), udalaren 
jarduera-ardatza, etab.

Bigarrenik, eztabaida-talde bat egin da elkarte-sarearekin; eta haien balorazioak eta ebaluazioan 
sakontzea zen haren helburua: II. Planean gauzatutako ekintzak, Udalak landu ditzakeen premiak 
eta alderdiak, etorkizuneko aukerak eta epe laburrean eta ertainean gauzatu beharreko ekintzak3.

Analisiaren ondorioz, Eibarko immigrazioak duen errealitatearen diagnosi bat egin da, eta 
elkarrizketatutako pertsonek beren ekintza- eta erlazio-eremuetan zehaztutako erronkei eta 
ahuleziei heldu zaie diagnosi horretan. 

2.2. EMAITZA NAGUSIAK
Analisi soziodemografikoan ikusi dugun bezala, 80ko hamarkadaz geroztik hona iritsi dira 
atzerritarrak Eibarrera, eraikuntzarako eta industriarako langileak behar zirelako atzerriko –batez 
ere, Magrebeko– jende ugari etorri zenean. Horrenbestez, Eibarko immigrazioa ez da EAEko 
beste herrialde batzuetan bezain fenomeno berria. Baina horrek ez du esan nahi immigrazioak 
Eibarrera iristeari utzi zionik. Datuek, hori agerian uzteaz gain, zenbait migrazio-prozesuren berri 
ere ematen dute, udalerriko egoera ekonomikoarekin (krisiaren aurreko garaia, krisi-garaia eta 
krisiaren ondorengo garaia), familia- eta gizarte-sareekin, langile-eskariarekin eta egoeraren 
araberako beste hainbat fenomenorekin lotuta daudenak. 

11. taulan, atal honen bukaeran, Eibarko migrazio-errealitatearekin lotutako alderdi 
garrantzitsuenak laburtu dira, baita elkarrizketen analisiak azaleratu dituen arazo edo ahulezia 
jakin batzuk ere. Haietako lehenengoa eta elkarrizketa egin zaien pertsonen diskurtsoan gehien 
aipatutakoa Eibarren bizi diten etorkinen laneratzea da. Batetik, kolektibo horren prestakuntza-
mailaren eta bai Eibarko bai Debabarreneko lan-merkatuaren premiaren arteko desdoitzea 
aipatzen da; izan ere, eskualdeko industriak prestakuntza jakin bat eskatzen du, baina Eibarren 
bizi den atzerritar jatorriko biztanleriak ez du prestakuntza hori; edonola ere, nabarmentzekoa da 
prestakuntza-maila baxuko langileek ere azkenean lan-merkatuan sartzea lortzen dutela.

Krisialdi ekonomikoan milaka enplegu galdu zirenez, batez ere, prestakuntza-maila baxukoak, 
Eibarren bizi den biztanleriaren segmentu horrentzat zailagoa da lana lortzea, prestakuntza-
maila baxukoak izan ohi baitira; horren ondorioz, iraupen luzeko langabezia-tasa handiak daude 
atzerritar jatorrikoen artean, eta gizarte-laguntza gehiago jasotzera jotzen dute.

Horretaz gain, generoaren araberako diferentziazioa begien bistakoa da etorkinen kolektiboan; 
izan ere, etxe-zerbitzurako eta zainketarako langileak emakumeak izan ohi dira; are gehiago, 
jatorri geografikoak ere badu eragina, eta enplegatzaileek nahiago izaten dituzte Latinoamerikako 
emakumeak halako lanetarako. Aitzitik, magrebtar emakumeen laneratzea korapilatsuagoa 

3 Txosten hau ahalik eta argi eta zehatzena izan dadin, hitzez hitzezko aipamenik ez dugu txertatu, irakurketa ez 
oztopatzeko. Nolanahi ere, elkarrizketetan eta lantaldeetan ateratako informazioan –xehetasunez analizatu den 
informazioan– oinarrituta daude atal honetan aurkeztutako emaitza guztiak.
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izaten da, zenbait faktore direla eta: integrazio soziokultural baxua, hizkuntza ofizialen ezagutza 
txikia, gizarte hartzailearen aurreiritziak eta abar. 

Enpleguaz eta enplegurako prestakuntzaz ari garela, baztertutako pertsonei laguntzeko 
baliabideetan zera ikusi da, horien erabiltzaile asko atzerritarrak direla edo, jada arreta jasotzen 
duen kolektibo bat badira ere, datozen urteotan goranzko joera izango duela atzerritarrei 
emandako arreta horrek. Bestalde, badakite jarraitu beharreko ibilbideek denbora asko behar 
izaten dutela, eta gizarteratzea eta laneratzea, halaz ere, ez dela nahi bezain arrakastatsua. 
Halaber, titulazio akademikoen homologazioa hain zaila izateak ere eragin negatiboa izan ohi 
du horretan.

Bestalde, prestakuntzari asko erreparatzen diote bai baliabide publikoek bai hirugarren sektoreak, 
baina askorentzat ez dira behar adina ikastaro eskaintzen. Halere, nolabaiteko absentismoa 
ikusten zaie horietako batzuei. Dirudienez, hauek dira kausak: lehentasuna ematen zaio lan 
egiteari, eta horrek ikastaroa bertan behera uztea eragiten du; eduki interesgarriagoa erakusten 
dutelako edo ofizialak direlako erakargarriagoak diren beste prestakuntza-baliabide batzuen 
eskaintza egon ohi da; prestakuntza egiteak benetako erabilgarritasuna du erabiltzaileentzat; 
iraupen luzeko prestakuntza-ikastaroak egiteak interes-falta sortzen du arian-arian.

Hala, erakunde gutxik eskaintzen dituzte biztanleria etorkinak gehien eskatutako ikastaroak, eta 
hori gertatzen denean, laneratzen laguntzeko baliabideek beste udalerri batzuetara bideratzen 
dituzte ikasleak; horren eraginez, prestakuntzan denbora gehiago inbertitu behar izaten dute 
eta, are gehiago, askotan ezin dituzte ikastaroak bateragarri egin lanarekin eta/edo familiarekin. 

Prestakuntzarako sarbidea izateko beste oztopo bat administrazio-egoera irregularra da, eta, 
kasu askotan, horrek eragotzi egiten die etorkinei matrikulatzea edo titulua eskuratzea. Errealitate 
hori ezin da ukatu, ikusita kolektiboak baliabide jakin batzuk erabili ohi dituela, lan-merkatuan 
sartzeko zailtasun handiagoak izaten dituztelako. Prestatzen jarraitzeko aukera hor badago ere, 
etorkizunean lanpostu bat eskuratzea oso gertagaitza da.

Prestakuntzari asko erreparatzen diote bai baliabide publikoek bai hirugarren sektoreak, baina 
guztientzat ez dira behar adina ikastaro eskaintzen. Halere, nolabaiteko absentismoa ikusten 
zaie horietako batzuei. Dirudienez, hauek dira kausak: lehentasuna ematen zaio lan egiteari, eta 
horrek ikastaroa bertan behera uztera bultzatzen ditu; eduki interesgarriagoa erakusten dutelako 
edo ofizialak direlako, erakargarriagoak diren beste prestakuntza-baliabide batzuen eskaintza 
egon ohi da; erabiltzaileentzat prestakuntza egiteak benetako erabilgarritasuna baduen edo ez; 
iraupen luzeko prestakuntza-ikastaroak egiteak interes-falta sortzen du arian-arian.

Egoera hori askoz ere nabarmenagoa da gaztelania- eta euskara-ikastaroen kasuan. Gaztelaniazko 
prestakuntza-eskaintzaren kasuan, gaur egun Eibarko HHEk baino ez du ematen prestakuntza 
hori. Ildo horretatik, entitate horretan lan egiten duten elkarrizketatutako pertsonen hitzetan, 
bi traba handi eragiten ditu horrek: batetik, ikastaroen eskaintza txikia da, eta ikastaro trinkorik 
ez dago; bestetik, ikastetxeetako ordutegiak beste ordutegi batzuekin bateratzea zaila da eta, 
horregatik, absentismo handiagoa egon ohi da emakumeen artean. Horren guztiaren ondorioz, 
hizkuntza ofizialak –batik bat, gaztelania– ez jakiteak nabarmen oztopatzen du gaztelaniadunak 
ez diren etorkinen integrazioa, eta zaila egiten du kolektibo horiekin esku hartzea, laneratu 
daitezen lortze aldera. 

Euskararen kasuan, lehenik eta behin, nabarmentzekoa da etorkinek oro har ez dutela eskaintza 
horren berri edo/eta ez zaiela askorik interesatzen. Hala, adierazi dute ikastaro eta programa 
gutxi dituztela eskuragarri dohainik eta, gainera, etorkinek normalean ez dutela horien berri; 
halaber, oro har, gaztelania ikasteari eta beste ikastaro profesional batzuei lehentasuna ematen 
zaienez, Eibarko biztanleriaren segmentu horrek euskara oso gutxi jakin ohi du.

Bestalde, integrazioari eta bizikidetzari dagokienez, elkarrizketatutako pertsonen diskurtsoaren 
analisiak ez du agerian utzi etorkinekin lotutako gatazka handirik, baina badaude zenbait 
estereotipo eta aurreiritzi bertakoen artean, batez ere, magrebtar jatorrikoen aurka. Horren 
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ildotik, elkarrizketatuek adierazi dute bizikidetza hobetzeko eta horren inguruan sentsibilizatzeko 
programak eta ekimenak jada sentsibilizatuta dagoen biztanleriaren segmentuetara iristen 
direla, eta geruza uzkurrenetara, ordea, ez. 

Gure lurraldean finkatuen dagoen atzerritar jatorriko biztanleriari erreparatzen badiogu, zenbait 
pertsonak hautematen dute atzera egin dela, duten integrazio-kontzeptuari dagokionez. Zenbait 
kasutan, Eibarren denbora luzeagoa eman duen baina bertakoekin harreman arazotsuagoak ezarri 
dituen komunitate gisa ikusten dute magrebtar biztanleria. Horrekin batera, elkarrizketatutako 
pertsonen ustez, Eibarren biztanleria etorkinarekin lotutako etapa bereizgarria lekukotzea da, 
eta ez hainbeste iritsi berriei harrera egitea baina, nolanahi ere, biztanleria etorkinari oinarrizko 
erremintak eman behar zaizkio, inguruko testuingurua ez ezik, harrera-biztanleriaren arauak eta 
kultura ere hobeto ezagut ditzan. 

Bestalde, etorkinen bigarren belaunaldiei dagokienez, batez ere, magrebtar jatorrikoei, 
nabarmendu behar da belaunaldi horietako pertsonek diskriminazioa pairatzen eta gizarteratze-
maila baxua izaten jarraitzen dutela, Eibarren jaio eta sozializatu badira ere. 

Bestalde, emakume etorkinen egoerari dagokionez, magrebtar emakumeen kasua azpimarratu 
behar dugu oraingoan ere (ez dugu ahaztu behar Eibarren bizi diren atzerritarren jatorri 
garrantzitsuena dela); elkarrizketatutako pertsona gehienen ustez, jatorri horretako emakumeek 
sare sozial gutxi eduki ohi dituzte, bakartze sozial eta laborala pairatu ohi dute eta hizkuntza 
ofizialen jakintza-maila baxua izan ohi dute. Bestalde, genero-indarkeria ere aipatu dute 
elkarrizketatuek, etorkinen artean oraindik hor dagoen arazo gisa, zenbait jatorriren kasuan. 

Analisian agertutako beste arazo bat Eibarko elkarte-sarearekin lotuta dago. Horri dagokionez, 
elkarrizketatutako pertsona gehienek esan dute aniztasunaren esparruan diharduten elkarte 
gehienak duela gutxi sortu direla, eta gehienek baliabide ekonomiko eta giza baliabide gutxi 
dituztela. Gehien aipaturiko oztopoetako bat, horren haritik, jarduerak gauzatzeko toki fisikoen 
falta da. Elkarte batek baino ez du lokala; gainerakoek udalaren lokalak erabil ditzakete, eta 
oso ordutegi mugatuko instalazioak izanik, lokal horien erabilera askotan ez da bateragarria 
elkarteen dinamikekin. Beste behaztopa bat ere aipatu dute, jardueren plangintzarekin lotua 
eta elkarteetako askok esperientzia gutxi izatearen ondorioz sortu ohi dena. Horri dagokionez, 
azaldu dute elkarteek normalean ez dutela eskuragarri dituzten baliabide ekonomiko publikoen 
berri eta, horretaz gain, askotan ez dakitela argi zer eginkizun dituzten elkarte gisa.

Azkenik, erakunde-alorreko oztopo jakin batzuk egon ohi direla ere agertu da elkarrizketatuen 
diskurtsoaren analisian, batez ere, immigrazioa esku-hartze esparru guztietan koordinatzearekin 
eta transbertsalizatzearekin zerikusia duten alderdiei dagokienez. Izan ere, askotan aipatu 
da Udalarekiko kanpo- eta barne-koordinazioari eusteko zailtasunak egon ohi direla. Kanpo-
koordinazioari dagokionez, nabarmendu da Udalaren erakundeen eginkizunak ez daudela argi 
zehaztuta; barne-koordinazioari dagokionez, berriz, beste lan-arlo eta departamentu batzuetan 
aniztasuna transbertsalizatzeak dakartzan onuren gainean kontzientziazioa falta dela esan dute, 
eta horrek, gainera, baliabideen arteko koordinazioa oztopatzen duela, baita toki-administrazioan 
dokumentuak planifikatzea eta izapidetzea ere. Horri dagokionez, elkarrizketatuek uste dute 
aniztasunaren mahai bat sortu behar dela derrigor.
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11. TAULA. AHULEZIAK EIBARKO IMMIGRAZIOAREN ALORREAN.

ENPLEGUA / PRESTAKUNTZA

Ikasketak homologatzeko zailtasunak.
Iraupen luzeko lan-ibilbideak.
Eskulan kualifikatuaren premia.
Egoera administratibo irregularrean daudenek lan-munduan integratzeko dituzten zailtasunak.
Absentismoa prestakuntza-ikastaroetan (HHE eta abar).
Prestakuntza-ikastaroen eskaintzan desordena dagoelako sentipena.

KOMUNIKAZIO-HIZKUNTZAK: GAZTELANIA

HHEn matrikulatzeko plazak falta izatea.
Hizkuntza ikasteko ikastaro trinkoak eta laburragoak behar izatea.
Elkarteek erantzukizun handiegia izatea atzerritarren alfabetizazioan. 
Hizkuntza ez hitz egiteak zuzeneko eragina izatea etorkinen laneratze-prozesuan.

KOMUNIKAZIO-HIZKUNTZAK: EUSKARA

Euskara ikasteko matrikulazioak doan ez izatea.
Atzerritar jatorriko biztanleei interesa falta izatea. 

INTEGRAZIOA ETA BIZIKIDETZA

Erregresioa bigarren belaunaldien integrazioan.
Bigarren belaunaldien diskriminazioa.
Gizarteratze eskasa.
Harremanik ez egotea bertako biztanleen eta atzerritar jatorrikoen artean.
Egoera irregularrean dagoen biztanleriari arreta emateko baliabideak beteta egotea.
Atzerritar jatorriko biztanleek irudi txarra izatea. Kulturarteko festak.
Immigrazioarekin lotutako estereotipo negatiboak eragin handia izaten ari dira biztanlerian.

EMAKUMEAK

Emakumeek sare sozial eskasa izatea, eta horrek gizarteratze- eta laneratze-prozesutik aparte uztea.
Genero-indarkeriaren biktimak egotea baina, bakartze hori dela-eta arretarik ez jasotzea udal 
zerbitzuen bidez. 
Bakartzearen ondorioz, gaztelania ez hitz egitea, eta horrek bakardadea areagotzea.
Emakumeak bikotekidearen mende egotea, eta mendekotasun hori begien bistakoa izatea.
Etorkinentzako lan-hobiak larregi zehaztuta eta bideratuta egotea zaintzaren eta etxe-
zerbitzuaren sektorera.

TOKI-ADMINISTRAZIOA

Behaztopak koordinazioari eusteko lanean. 
Transbertsalizazioaren eta koordinazioaren onuren gainean benetako kontzientziazioa falta izatea.
Baliabide guztien arteko koordinazioa planifikatu beharra.
Toki-administrazioan dokumentuak izapidetzeko zailtasunak.

Iturria: Geuk egina.





37

ONDORIOAK

Behin planteatuta daudela bai bigarren mailako iturrien analisi kuantitatiboa bai Eibarko kultura-
aniztasunaren kudeaketan inplikatutako alorretan lan egiten eta parte hartzen duten pertsona 
garrantzitsuei egindako elkarrizketetan eta eztabaida-taldean bildutako diagnosia, 2018-2022ko 
Bizikidetza Planerako euskarri eta gida gisa balioko duten zenbait ondorio bilduko ditugu 
ondoren.

Lehenik eta behin, Eibarren bizi den atzerritar jatorriko biztanleriak azken 10 urteotan hazkunde 
handia izan duela ikusten dugu: 2007an, % 4,8 zen, eta 2017an, % 10,4. Zifra hori EAEko eta 
Gipuzkoako batezbestekoa baino zertxobait handiagoa da. Krisialdi ekonomikoak migrazio-
fluxuak asko moteldu baditu ere, atzerritar jatorriko biztanleriaren bolumena aztertuz gero, 
ikusten dugu azken urtean hazkunde-erritmoa berreskuratu duela.

Bestalde, Eibarren bizi diren atzerritar jatorriko pertsonen tasa, ehunekoetan, 2,5 puntu gainditzen 
du atzerritar nazionalitateko pertsonen tasa. Bi adierazle horien arteko aldeak areagotzera jotzen 
du, eta egungo nazionalitatearen ordez jaioterria kontuan hartzea garrantzitsua dela adierazten 
du; izan ere, atzerritarren nazionalizazio-prozesuaren ondorioz gertatzen da hori, atzerritar 
biztanleriaren estatistiketatik desagertzen baitira pertsona horiek espainiar nazionalitatea 
eskuratzen dutenean. 

Horren ildotik, elkarrizketetan egiaztatu dugu profilak polarizatuta daudela, udalerrian 
emandako urteei dagokienez: batetik, Eibarren urte asko daramaten pertsona talde txiki bat 
dago, eta, bestetik, etengabe iristen da atzerriko biztanleria Eibarrera, aspalditik Eibarren bizi 
diren beste pertsona talde hori baino askoz ere kopuru handiagoan. Zirkunstantzia hori kontuan 
hartu behar da Eibarko biztanleriaren arteko bizikidetza optimoarekin lotutako zenbait arazo 
planteatzerakoan. 

Adinaren araberako banaketari dagokionez, Eibarren bizi diren atzerritar jatorriko biztanle 
gehienak lanerako adinean daude; izan ere, hamar pertsona bakoitzeko bederatzik 16-64 urte 
bitarte dituzte. Gainera, atzerritar jatorriko pertsonen artean 65 urte edo gehiagokoen ehunekoa 
zazpi aldiz txikiagoa da, Espainiako Estatuan jaiotako biztanleriaren kasuan baino. Bi kolektibo 
horien mendekotasun-tasetan islatzen da banaketa hori: sei aldiz txikiagoa da atzerritar 
jatorrikoen biztanlerian. Hots, Espainiako Estatuan jaiotakoen artean, pertsona aktibo bat dago 
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pertsona ez-aktibo bakoitzeko; atzerritar jatorriko biztanleriaren kasuan, berriz, ia zazpi pertsona 
aktibo daudela kalkulatzen da ez-aktibo dagoen pertsona bakoitzeko.

Jatorrizko eremuaren arabera, Eibarren kasua nabarmentzekoa da magrebtar jatorriko 
biztanleriak garrantzi handiagoa duelako, Gipuzkoan eta EAEn baino. Horrenbestez, Magreben 
jaioa da atzerritar jatorriko biztanleriaren herena Eibarren; Gipuzkoan, ordea, kolektibo horren 
presentzia % 16 da batez beste. Eibarren garrantzi berezia duen beste eremu geografiko bat 
Latinoamerika da: atzerrian jaiotako hamar pertsona bakoitzeko lau latinoamerikar jatorrikoak 
dira Eibarren.

Eibarren bizi den atzerritar jatorriko biztanleriak nazionalitatearen arabera duen banaketari 
dagokionez, marokoarra da nazionalitate ugariena (guztizkoaren herena), eta horren ondoren, 
Dominikar Errepublikakoa, kolonbiarra eta senegaldarra daude.

Sexuaren arabera, atzerritar jatorriko biztanleriaren guztizko banaketa orekatua da, baina jatorriaren 
arabera banatzen baditugu, alde nabarmengarriak daudela ikusten dugu: Saharaz hegoaldeko 
Afrika eta Asiako gainerako herrialdeak dira jatorri maskulinizatuenak, eta Latinoamerika eta 
Txina, berriz, feminizatuenak. Zehazkiago, Senegal da gizon askoz ere gehiago dituzten jatorrizko 
herrialdeetako lehena: hamar senegaldar bakoitzeko zortzi gizonak dira; Nikaraguaren kasuan, 
berriz, egoera alderantzizkoa da: hamar nikaraguar bakoitzeko zortzi emakumeak dira.

Eibarren bizi diren atzerritar jatorrikoen nazionalizazioari gagozkiola, herenek baino gehiagok 
espainiar nazionalitatea dute jada. Jaiotza-herrialdearen arabera, tasarik altuenak latinoamerikar 
jatorriei dagozkie; izan ere, latinoamerikar jatorriko hamar pertsona bakoitzeko zazpik espainiar 
nazionalitatea dute; salbuespen bakarra Nikaragua da, jatorri hartako pertsonen % 10 ere ez 
baitago nazionalizatuta. Asiar jatorrien, Senegalen eta Errumaniaren kasuan, ordea, nazionalizazio-
tasak ia hutsalak dira.

Administrazio-esparruaren ildo horretatik, erregulartasun-tasa –integrazio-adierazle 
garrantzitsuenetako bat– % 88,1erainokoa da EAEn. Beste modu batean esanda, hamar atzerritar 
bakoitzeko ia bederatzi egoera administratibo erregularrean daude. Bilakaerari dagokionez, 
erregulartasun-tasak igoera handia izan du azken hamar urteotan: 2007an % 65,2koa zen, eta 
2017an, berriz, % 88,1era igo zen. Eibarren kasuan, kalkulatzen da atzerritar jatorriko pertsonen % 
83 egoera administratibo erregularrean zeudela 2017an. Halere, nazionalitatearen arabera, ikusi 
ahal izan da europar, latinoamerikar eta txinatar jatorriek % 100eko erregulartasun-tasak –edo 
oso altuak– dituztela, eta beste nazionalitate batzuk, kasu baterako, Nepalek, Pakistanek, Aljeriak, 
Nikaraguak eta Venezuelak, oso erregulartasun-tasa baxuak dituztela.

Beste integrazio-adierazle batek –lan-munduko integrazioak– adierazten du atzerritar jatorriko 
biztanleriaren artean langabeziak eragin handiagoa duela, bai EAEn bai Eibarren. Halere, datuek 
adierazten dute azken urtean apur bat behera egin duela langabezia-tasak atzerritar jatorriko 
pertsonen artean. Horrenbestez, atzerritarren lan-egoerak pixka bat hobera egin duela esan 
dezakegu. 

Eibarren bizi diren enplegu-eskatzaileen profilari buruz, esan dezakegu emakumeen presentzia 
apur bat handiagoa dela. Jatorriari erreparatuta, magrebtar biztanleriak presentzia handia du, 
atzerritar jatorriko pertsonen artean erdiak baino gehiago izanik, nahiz eta Eibarko erroldan % 
33,3 diren. Alderantziz, latinoamerikar jatorrikoen artean, enplegu-eskatzaileen tasa % 16,2 baino 
ez da, Eibarren bizi diren atzerritar jatorriko pertsonen % 42 latinoamerikar jatorrikoak badira ere. 
Horrek esan nahi du afrikar kolektiboak, batez ere magrebtarrak, lan-integrazioari dagokionez, 
egoera okerragoa duela, oso langabezia-tasa altuekin.

Nolanahi ere, zera hautematen da orokorrean, generoaren araberako bereizketa garbia dagoela, 
emakumeak barnean hartzen dituzten lan-hobiei dagokienez. Emakumeen lan-partaidetzak 
lotura estua du zaintzaren eta etxe-zerbitzuen sektorearekin, eta hori bereziki nabarmengarria 
da latinoamerikar biztanlerian. Magrebtar emakumeen laneratzean, zehazki, oztopo handiak 
hautematen dira, eta arazo horiei erantzutea komeniko litzateke, kolektibo horrek partaidetza 
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handiagoa izan dezan lan-merkatuan; izan ere, datu horrek argi adierazten du magrebtar 
emakumeek behaztopak dituztela integrazio-prozesuan aurrera egiteko. Plan berriaren bidez, bi 
helburu nagusi hauei helduko zaie: batetik, lan-sektore gehiagok atzerritar jatorriko emakumeak 
bil ditzaten lortzea; eta, bestetik, lan-merkatuan kolektibo horretako pertsona gehiago sar 
daitezen lortzea.

Enplegurako prestakuntzari dagokionez, premia nabarmenenak erabat lotuta daude, batetik, 
gaztelania ikastera eta hitz egitera bultzatu beharrarekin, edukiak ondo bereganatzeko eta, 
horrenbestez, lan-merkatuan sartzeko, eta, bestetik, euskara ikastera eta hitz egitera bultzatu 
beharrarekin, kolektibo horren erabateko gizarteratzea sustatzeko. Baztertutako pertsonei 
laguntzeko baliabideetan ikusi da etorkizun hurbilean baliabide horien erabiltzaileen artean 
atzerritarren kopuruak gora egingo duela; dena den, prestakuntza-eskaintza eskasa da edo 
eskaintza hori ez da espero zutena eta, horregatik, ikasketak bertan behera utzi ohi dituzte. 
Atzerritar jatorriko pertsonek prestakuntza bertan behera uztean edo ikasketak hasteko aukerarik 
ez izatean eragina duten aldagai ugariei erreparatu behar zaie, Eibarren gizarteratu daitezen eta 
elkarbizitza hobetu dadin.

Hezkuntza-esparruari dagokionez, Eibarren bizi diren atzerritar jatorriko ikasleen ehunekoa igo 
egin da (guztizkoaren % 8,4); hala, EAEko batezbestekoa baino handiagoa da adierazle hori.

Esparru sanitarioan, Eibarri dagokion eskualde sanitarioak –Debabarrenak– atzerritar jatorriko 
6.000 pertsona ingururi ematen die arreta sanitarioa; horrek esan nahi du arreta eman zaien 
pertsonen guztizkoaren % 8,2 atzerritarrak direla; beraz, Eibar erdiko posizio batean dago EAEren 
barruan.

Azkenik, eta integrazio-adierazleen ildo beretik, DSBEa jasotzen duten pertsonei buruzko datuek 
agerian uzten dute Eibarren bizi den atzerritar jatorriko biztanlerian eragin handiagoa duela 
pobreziak eta gizarte-bazterkeriak, neurri handi batean, bertako etorkinen barne-osaera dela eta. 
EAEn, DSBEa jasotzen duten gehienak (% 63,3) espainiar estatuko jatorrikoak dira; Eibarren kasuan, 
ordea, ehuneko handiagoa dagokie atzerritar jatorriko pertsonei. Gainera, jatorriaren arabera ere 
alde handiak daude. EAEn DSBEa jasotzen duten pertsona gehienen jatorria latinoamerikarra da; 
Eibarren kasuan, berriz, gehienek magrebtar jatorria dute, udalerrian jatorri hori baita ugariena 
atzerritar jatorrikoen artean. Erroldan jatorri bakoitzak duen zenbakizko garrantzia DSBEa 
jasotzen dutenen ehunekoarekin alderatzen dugunean, ikusten dugu afrikar jatorrikoek garrantzi 
handiegia dutela eta, horrenbestez, pobreziak eta gizarte-bazterkeriak gehiago eragiten dietela 
jatorri horiei gainerakoei baino. 

Laburbilduta, esparru soziodemografikoari dagokienez, atzerritar jatorriko kolektiboaren 
ehunekoa EAEn baino apur bat handiagoa da Eibarren, baina Eibarko magnitude hori ez da 
askorik aldentzen EAEko batezbestekotik. Gipuzkoako beste udalerri batzuetan ere gertatzen den 
bezala, magrebtar biztanleriaren ehunekoa EAEn baino handiagoa da Eibarren. Baina Eibarren 
kasuan, magrebtar jatorriko biztanleriak berezitasun batzuk ditu, duela zenbait hamarkada 
gertatu baitziren jatorri horretako lehen migrazio-fluxuak eta, horrenbestez, ez baitira gertuko 
beste udalerri batzuetan bezain berriak.

Integrazio-prozesuari gagozkiola, esparru laboralean eta sozioekonomikoan magrebtar 
kolektiboak gizarte-ahuleziako adierazle altuak dituela ikusten dugu, langabeziak asko eragiten 
baitio eta DSBEa jasotzen duten pertsona asko baititu (gogoan izan behar dugu laguntza hori 
egoera ekonomiko ezegonkorreneko pertsonentzat dela). 

Gure ustez, arazo hori kontuan hartu behar da tokiko integrazio-politikak abiaraztean, kolektibo 
horrek baititu integrazio sozioekonomikoan aurrera egiteko arazo handienak atzerritar jatorriko 
biztanleriaren barnean. 

Bestalde, gizarte- eta lan-integrazioaren lotuta, udalerrian emandako denborari dagokionez, hain 
heterogeneoak diren etorkinen kolektiboen arteko bizikidetzarekin eta generoaren araberako 
berezitasunekin lotuta esandako guztiaz gain, zenbait alderdi hobetu egin behar direla adierazten 
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digu diagnosiak, hala nola elkarte-sarea bultzatu eta indartu behar dela, edo informazio- eta 
koordinazio-lana areagotu egin behar dela immigrazioa, aniztasuna eta bizikidetza kudeatzearekin 
zuzenean edo zeharka lotutako departamentuen eta toki-administrazioaren barruan.

Etorkinen partaidetzari dagokionez, immigrazioari buruzko tokiko mahai-inguru edo foro bat 
sortzeko aukera kontuan hartu beharko litzateke; izan ere, aurreko planean aurreikusita bazegoen 
ere, ez da gauzatu, eta lehentasunezkotzat hartzen da elkarte-sarearen barnean. Gainera, 
elkarteak indartzeko, mekanismo jakin batzuk gauzatu behar dira, zehazki, elkarteak hobetzeko 
eta iraunarazteko mekanismoak, prestakuntza edo gaikuntzaren bidez, babes ekonomikoa 
eskainita edo arazo logistikoagoen bitartez, hala nola udalaren baliabideak eta lokalak erabiltzeko 
ordutegiak malgututa, elkarteetan parte hartzen duten pertsonen aukerekin eta egoerarekin 
bateraezinak baitira batzuetan ordutegi horiek.

Barne-koordinazioari dagokionez, bai gizarte-zerbitzuen arloak bai immigrazio-teknikariak 
funtsezko rola izan beharko lukete alor horretan, transbertsalitatea bultzatzen saiatzeaz gain, 
informazio garrantzitsuak ahalik eta arinen zirkula dezan, eta kasuei arreta optimoa –sail bat 
baino gehiago inplikatzen dituena eta diziplina anitzekoa– ematea alde batera utzi gabe.
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