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1. LANAREN AURKEZPENA (ABSTRACT) 
 
Lan honen testuingurua Nafarroako ipar mendebaleko Malerreka eskualdea da. Bertan, 
mundu zabaletik aipaturiko eskualdera bizitzera etorri diren pertsonen eta, lehenagotik 
hemen bizitzen ari ziren autoktonoen arteko harreman motak –baldin badaude- nolabait 
ezagutu eta neurtzea lortu nahi izanda. 
 
Helburu nagusia, harreman horiek eta taldeen arteko jarrerak neurtu eta diagnosia 
egitea da eta horri eman zaio lehentasuna, eskualdeko kulturartekotasun mailaren 
diagnosiari, alegia. Baina, horrez gain, kultur ezberdinetako gizatalde guztien arteko 
elkarbizitza baikor eta armoniatsuago bat izateko proposamenak azaltzen dira baita ere. 
Halaber, harrera gizarteko biztanleak eta biztanle inmigranteak topo egin, elkar ezagutu 
eta elkar aberasteko eman beharreko pausuak zeintzuk diren ezagutu nahi izanda, hots,  
Malerrekan kulturarteko gizarterantz abiatzeko norabidea azaltzea. 
 
Bigarren helburu bat ere lortu nahi da lan honekin eta da irakurlearen gaiarekiko 
interesa piztea eta hausnarketa bultzatzea. 
 
Hori guztia egiteko inmigrazioa eta kulturartekotasunaren kontzeptualizazioari buruzko 
marko teorikoa izan da oinarria, eta arreta berezia eskaintzen zaio lanean marko horri. 
 
Bi prozedura ezberdin erabili dira ikerketa eta datu bilketa aurrera eramateko: 
eskualdean bizi diren inmigranteekin izandako bilerak eta bertan entzun eta 
behatutakotik inferitutako datuak alde batetik eta pasatako galdesortak bestetik. Bi 
galdesorta ezberdin pasatu dira, bat inmigranteentzat gaztelaniaz eta beste bat 
autoktonoentzat, euskaraz edo gaztelaniaz aukeran. Aipaturiko bilerak eskualdean 
inmigrazioaz eta bestelako lanetan diharduen “Bidelagun” gobernuz kanpoko 
elkartearen esku egin dira. 
 
Emaitzen arabera, badirudi etorkinek predisposizio handiagoa erakusten dutela 
autoktonoekin topo egiteko alderantziz baino, eta orokorrean taldeen arteko harremana 
eskasa da, eta dagoenean oso azalekoa da. Taldeen arteko begikotasun maila neurtzen 
da eta ijitoak dira begikotasun maila baxuen lortzen duen gizataldea, bai autoktonoen 
aldetik nahiz etorkinen aldetik.  
Gainera, autoktonoen autoirudiari buruzko emaitzak eta etorkinek autoktonoetaz duen 
irudiari buruzko emaitzak ez datoz guztiz bat, eta horrek jarrera eta portaeraren arteko 
erlazioa adierazten du. 
Aspektu baten oso nabaria da talde desberdinen adostasuna: denok ikusten dute 
begionez eskualdean kulturarteko gune berri baten sorkuntza. 
 
Euskararekiko diagnosiari dagokionez, borondate ona agertzen dute etorkinek 
euskararekiko, baikorra orokorrean; bestalde, galdetutako autoktonoen artean 
euskararen erabilera maila gaztelaniarena baino baxuagoa ateratzen da ia harreman 
guztietan, seme-alaben artekoenean ezik. 
 
Etorkinen galdesorten emaitzen arabera, talde egonkorra da eta bere egoera legala 
erregularizatua dute, horregatik gehiengoa bere familiako kideren bat edo gehiagorekin 
bizi da. 
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Proposamenak azaltzen dira bukaeran: administrazioari eta hezkuntza munduari. Eta 
gainera, “Bidelagun” elkarteak aurrera eraman nahi duenarekin bat eginaz, kulturarteko 
gunearen sorkuntza proiektuaren oinarrizko proposamen garrantzitsua ere azaltzen da. 
Gune horrek eskualdeko kulturartekotasun gaiaren erreferentea eta beste asmo askoren 
tranpolina izan nahi du, eta bere zergatiaren justifikazio azaltzen da bertan. 
Kulturartekotasunaren bidea jorratzeko ezinbesteko pausua. 
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2. SARRERA 
 
Proiektu honetako aurkezpenean azaldu ditut lana zertan datzan eta zeintzuk diren lortu 
nahi dudan helburu nagusiak. Orain proiektu honen zergatia justifikatu nahi dut. 
 
Betidanik interesatu eta kezkatu nauen gaia izan da inmigrazioarena, agian tokatu 
zaidalako (nahiz eta borondatez joan izana) jaioterritik urrutiko lurraldetan bakardadea 
sentitzea eta jendearen hurbiltasuna eskertzea edo eta gaur egun ez naizelako bizi jaio 
eta hazi nintzen tokian, eta beraz “bertako” (termino horrek dakarren ñabardura 
guztiekin)  ez naizelako. Anomia kontzeptua “inongo ez sentitzea” ei da (Arexolaleiba, 
J. 2004) eta oso ongi ulertu dezaket zein den sentimendu hori, nahiz eta nik pertenentzia 
sentimendu oso sakona izan Euskal Herriarekin. Baina, halere,  Euskal Herria beraren 
barrenean, euskalduna izanik, jaioterrikoa ez den aldameneko probintzian bizitzea 
erabaki izanak ekarri dizkit, bai, hainbat buruhauste eta egokitze eta integrazio 
zailtasunak. 
Beraz, erraz imajinatu dezaket kultura edo eta hizkuntza arrotza dakarren pertsona batek 
Malerrekako eskualde honetan aurkituko dituen zailtasunak eta izango duen “anomia” 
mota zein nolakoa den. Horregatik da arduratzen nauen gaia inmigrazioarena, eta are 
gehiago inmigrazio fenomenoaren atzean dauden pertsonena. Anomia gogoaren gaitza 
da, eta gogoaren gaitzak pertsona osoa gaixotzen du. 
 
Zerk bultzatzen du Malerrekan ia bizitza osoan bizi (hasierako hiru hilabeteak ezik), 
guraso euskaldunak izan baina Ekuadorren jaio zen 13 urteko neskatxa euskaldun batek 
bere jaiotza tokia ukatzera?  Zergatik nahiago du hemen jaio dela esatea? Zerk lotsatzen 
du edo zergatik ikusten du “txar” bere jaioterria Ekuador izatea? Horrelako egoera 
gertutik bizitzea tokatu zait eta ikaragarri kezkatzen nauten galderak dira horiek. Oso 
esanguratsuak dira nire ustez; kontrako jarrera ezkorrekin estuki loturik doaz eta horiek 
aldatzen saiatu behar garela uste dut. 
 
Gorago aipaturiko interes horri erantzun nahian, eskualdeko “Bidelagun” laguntza 
elkartean hasi nintzen kolaboratzen, eta hor egindako lanak eta asmoak eraginda alde 
batetik eta proiektu honek suposatzen duen Hizkuntzen Psikopedagogiako ikasketen 
bukaerak bestetik eraman ninduten inmigrazioa eta kulturartekotasunaren gaia gure 
eskualde honetan jorratzea gura izatera.  
Proiektu hau pertsonala da, baina halere, proposatzen dudan kulturarteko gunearen 
sorkuntzaren ideia Bidelagunen dugun ideia bati erantzun nahi dio. 
 
Uste dut interesgarria izan daitekeela, diagnosi bat egiten dudalako –ez datu 
kuantitatiboen bilketa soila- eta lanean jarraitzeko abiapuntu bat izan daitekeelako hori; 
norabide bat markatzen du, eta horri erantzun nahian proposatzen dut gune berriaren 
sorkuntza. 
 
Nik hasieran hipotesi bat nuen: etorkin eta autoktonoen arteko harreman mota oso 
motela edo azalekoa zela eta zerbait planteatzeko beharra ikusten nuen. Orain 
justifikatua ikusten dut hipotesi hori, eta harremanak, gure arteko jarrerak hobetu eta 
alda ditzakegula eta horrela egin behar dugula uste dut. Eskualdeko giza harremanak 
baikorragoak eta aberatsagoak izan daitezke denontzat; horixe da lan honen zergatia.  
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3. AURREKARIAK 
 
Aurkezten dudan lan honi buruz eskualdean dauden aurrekariak, gizarte zerbitzuak 
maneiatzen dituen datu kuantitatibo batzuk besterik ez dira: etorkinak zenbat diren, 
nongoak diren eta non bizi diren. Nik datu horiek eguneratu eta osatzen saiatu naiz.  
 
Malerrekako taldeen arteko giza harremanei eta taldeen arteko jarrerei buruz ez zegoen 
egindako lanik, baina, ezinbestean, datu horietatik inferitu dudana inferitzeko 
kulturartekotasuna eta jarreren gaiei buruz, besteak beste, aditu askok egindako 
ekarpenetan oinarritu naiz, noski. Irakurri eta ikasi dudan guztia beraiei zor diet. Asko 
dira lan honetan zehar aipatzen ditudanak (eta guztiak daude bibliografian) eta gaur 
egun gai hauei buruz argitaratzen diren artikulu, txosten eta liburu askoren egileak dira. 
Batzuk gogora ekartze arren: Amani Kolektiboa, Xabier Besalú, Amelia Barquín, 
Agustin Unzurrunzaga, Miguel Siguán, Francesc Carbonell, Julen Arexolaleiba, nire lan 
honen tutorea den Nekane Arratibel, Amin Maalouf, Clara P. Wolfram, Bourhis 
Richard, Y., Carlos Gimenez...eta beste asko. 
 
Bestalde, Bidelagun taldeko kide izateak etorkinekin zuzenean harremanetan jarri eta 
ezagutzen joateko ezin besteko laguntza izanda, asko ikasi baitut beraiekin ere bai, 
Bidelaguneko kideekin nahiz etorkinekin. 
 
Espero dudana da nik egindako ekarpen xume hau, egin daitezkeen (nik edo beste 
edozein pertsona edo erakundek) beste lan batzuen aurrekaria izan dadin, edo, egunen 
baten izango den kulturarteko gunearen sorkuntzarako “lehen harria” izan dadin, 
bederen.  
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4. TESTUINGURUA 
 
Malerreka Nafarroako ipar-mendebaldean kokaturiko eskualde administratibo bat da. 
Lehen izen horrekin Ezkurra ibaiak zeharkatzen duen bailara konkretua izendatzen zen 
(Ezkurra, Zubieta, Ituren eta Elgorriaga), baina gaur egun Malerreka izenak eskualdean 
sortutako Mankomunitate Administratiboari egiten dio erreferentzia. 
Nafarroako eremu euskaldunean kokatua dago eta Bortziriak, Baztan,  
Basaburua eta Leitzaldea ditu bere mugetan: 
 
 

Nafarroako ipar mendebaldeko mapa 
(1. irudia) 

 
 
Malerreka 15 herriz – 13 udalerriz- osaturik dago: Doneztebe da hiri funtzioa egiten 
duen herri handiena eta bertan daude lokalizatuta zerbitzu orokorrak: dendak, 
banketxeak, eskola kontzentrazioak, Osasun Zentroa, liburutegia, kirol instalazioak, 
musika eskola, zine aretoa, garraioak, Inem...etab.  
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Mendian gora Elgorriaga, Ituren, Zubieta, Eratsun eta Ezkurra daude Ezkurra ibaiak 
zeharkatzen duen bailaran eta Oitz, Donamaria, Urrotz, Beintza-Labaien eta Saldias 
Ezpelura ibaiak zeharkatzen duen bailaran. 
Bestalde, Donezteben Ezkurra eta Ezpelura ibaiak Bidasoarekin elkartzen diren tokitik 
gertu eta Bidasoa beraren ertzetan daude Sunbilla alde batetik, eta Bertiz Arana bestetik. 
Azken udalerri hori hiru herriz osatua dago: Legasa, Narbarte eta Oieregi. Gaur egun 
Baztan eta Malerreka artean ageri den Bertizarana ere administratiboki Malerrekako 
Mankomunitate barruan funtzionatzen du.  
 

 
Malerreka eta bere inguruko eskualdeak 

 
 (2. irudia) 

 
 
 
Mankomunitatearen bulegotan aipaturiko 15 herrien zerbitzu batzuen zentralizazioa 
egiten da, eta nahiz eta udal bakoitzak bere autonomia izan, hemendik bideratzen dira 
besteak beste zaborren kudeaketa, Gizarte Laguntza Zerbitzua eta Euskara Zerbitzua. 
 
Herri txikiek badituzte gutxieneko zerbitzu batzuk (mediku eta erizain kontsulta ordu 
batzuk, dendaren bat eta tabernaren bat), baina Doneztebe da eguneroko 
funtzionamendurako ezinbesteko erreferentea. 
 
Eskolari dagokionez, lehen herri gehienek eskola propioa baldin bazuten ere, herri 
txikietako exodoaren (Irun eta Iruñara gehien bat, baina baita ere neurri handi batean  
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Doneztebera) eraginez gaur egun itxiak daude herri eskola haietako batzuk. Irekiak eta 
bizirik jarraitzen dute, halere, Eratsun, Ituren, Sunbila, Legasa, Narbarte, Beintza- 
 
Labaien eta Saldiaseko herri eskolak. Donezteben, Lehen Hezkuntzako eskola 
kontzentrazioa eta bailarako Bigarren Hezkuntzako zentro bakarra daude kokaturik.  
Herrietako eskola guztietan D eredua da eskaintzen den bakarra eta Doneztebeko 
zentrotan A, B (testimoniala da hori, plastika arloa soilik ematen baita gaztelaniaz B  
ereduan), eta D ereduak eskaintzen dira Lehen Hezkuntzan eta A eta D Bigarren 
Hezkuntzan. 
 
Mankomunitateko Euskara Zerbitzuak maneiatzen dituen datuen arabera (“Ongi Etorri” 
foiletoa, 1. eranskina) “Herritarren %80-90 bitartean euskalduna da. Euskara da 
eskualdeko biztanleen gehiengoaren hizkuntza, komunikazio tresna nagusia; eta 
anitzendako, haur eta adinekoentzako nagusiki, hizkuntza bakarra”.    
 
Iturri berdinak dioenez (1. eranskina) eskualdeko lanbide garrantzitsuena industria da, 
eta herritarrak Legasa, Lesaka, Bera eta Leitzako lantegietara joaten dira lanera. 
Industriaren ondotik zerbitzuak ere garrantzitsuak dira, batez ere Donezteben. 
Nekazaritzak ez du pisu handirik, baina herrietako etxe gehienetan norberaren 
kontsumorako baratzeak, alorrak eta aziendak dauzkate. Azken urtetan nekazal turismoa 
indartzen ari da eskualdean eta gero eta bisitari gehiago datoz urtetik urtera. 
 
 
4.1 BIZTANLERIARI BURUZKO DATUAK 
 
 
Sarreran aipaturiko autoktono eta etorkinen arteko harremanetaz solastu baino lehenago 
ezinbestekoa da populazio datuak maneiatzea.  
Orain aurkeztuko ditudan datuak 2004ko udaran eskualdeko udaletxe guztietan 
eskatutako erroldetako datuak dira. Autoktonoen datuak eskuratzeko ez dago inongo 
eragozpenik, baina etorkin kolektiboen datu zehatzak jakitea zailagoa da. Erroldetan 
“atzerritarrak” izenpean agertzen dira, baina dauden guztiak ez daude agian egun 
bizitzen diren tokitan erroldaturik eta erroldaturik daudenen arteko batzuk ez dira 
jadanik bertan bizi. Beraz, zaila da kopuru zehatzak jakitea; mugimendu handiko 
kolektiboa da etorkinena, batzuk alde egin eta beste berri batzuk iristen dira. Eta 
gainera, ilegalitatearen zama jasan behar dutenez, batzuk ez dira ofizialki inon agertzen, 
ez dira existitzen. 
 
Beraz, nik maneiatuko ditudan datuak iturri ofizialeko datuak dira (beti ere errealitateak 
eskaintzen dizkigunak baino murritzagoak).  
Doneztebe da eskualdeko herririk handiena eta beretan biltzen da inmigrante kopuru 
garrantzitsuena; horregatik datuak bi zatitan banatu ditut: Doneztebeko datuak eta 
herrietako datuak. 
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4.1.1.DONEZTEBEKO DATUAK. POPULAZIOAREN ESTATISTIKA . 
 
 

(1. grafikoa) Jaioterriaren araberako estatistika, estatua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 2. grafikoa) Jaioterriaren araberako estatistika, mundu osoa 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biztanleria osoaren atzerritarren portzentaia beraz, %8’03koa da Donezteben. 
     
   
 
 
 
 
 

Jaioterria Gizonak Emakumeak Guztira  
Nafarroa 590 587 1177 
EAE 52 76 128 
Estatua 44 24 68 

Jaioterria Gizonak Emakumeak Guztira  
EEBB 2 2 4 
Europar Bata. 22 10 32 
Errumania 2 1 3 
Argentina  1 1 
Brasil 3 4 7 
Dominikar Errep. 5 5 10 
Ekuador 21 16 37 
Kolonbia  1 1 
Maroko   2 3 5 
Mexiko 5 3 8 
Nigeria  1 1 
Paraguay  1 1 
Venezuela 2 8 10 
 64 56 120 
 
Errolda osotara 750 743 1493 
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(3. grafikoa) Doneztebeko populazioa. Jatorriaren araberako datuen grafikoa: 

 
 

 
Atzerritarren jatorriei buruzko zenbat datu (geroago azaltzen dudan marko teorikoan 
atzerritar eta etorkin terminoei buruzko ñabardura eta argibideak adierazten ditut): 
 
120 atzerritarretatik, 4 EEBBetakoak dira eta 32 Europar Batasunekoak. 
Europar Batasuneko pertsonen %37’50 portugesak dira eta % 43’75 frantsesak; 
besteek: Irlanda, Italia, Norvegia, Britainia, Alemania eta Suitzak, %3’1 suposatzen 
dute bakoitzak. 
Aipatu beharra dago agertzen diren frantses gehienak ez direla jatorriz frantsesak ezta 
frantses hiztunak ere ez zenbait kasutan, iparraldeko muga ingurutan gaudenez, 
nazionalitate frantsesa duten hegoaldeko euskaldunak baizik. 
 
Beraz, 120 atzerritar horietatik 84 dira deituriko garatu gabeko edo garatzeko bidean 
dauden herrialdetakoak, hots, %70a.  
Hauek populazio osoaren %5’6a suposatzen dute (eta Portugal gehituko bagenie 
%6’43) 
 
Honela banatzen da atzerritarren %70 hori jatorriaren arabera: 
Ekuador %44’04 
Dominikar Errepublika %11’9 
Venezuela %11’9 
Mexiko%9’52 
Brasil %8’33 
Maroko %5’95 
Errumania %3’57 
Argentina, Kolonbia, Nigeria eta Paraguay % 1’19 bakoitzak. 
 
 
Ikusten denez, gaztelania da nabarmenki Doneztebeko inmigrazioaren hizkuntzarik 
nagusiena. 
 
 
 

%4'55%8'57
%8'03

%78'83 Nafarroa

Atzerritarrak

EAE

Estatukoak
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Populazio atzerritarraren grafikoa, EEBB eta Europar Batasuna sartu gabe: 
(4. grafikoa) 

 
 
4.1.2. HERRI TXIKIETAKO POPULAZIO DATUAK 
 
Oso emaitza ezberdinak dira herrietakoak. Batzuetan atzerritar bat bera ere ez dago eta 
beste batzuetan oso kopuru garrantzizkoak daude. 
 
(5. grafikoa) 

Nafarroa   EAE Estatua Atzerritarrak  

  G   E  G  E   G   E    G    E 

 
Guztira  
  

Atzerritar 
kopuruak 
ehunekotan 

 Ezkurra 113 65 16 13 1 1 3  212      %1’41 
 Eratsun 112 64 9 4 1 1   191      %0 
 Saldias 72 55 7  1 1   136      %0 
 Zubieta 150 112 17 15 1 2  1 298      %0’33 
 Ituren 208 214 14 13 10  5 8 472      %2’75 
Elgorriaga 91 86 14 15 6 6 4 3 225      %3’11 
Beintza 
Labaien 

144 100 10 5  1 3 3 266      %2’25 

 Urrotz 104 71 8 4     187      %0 
 Oitz 74 49 7 7   8 6 151      %9’27 
Donamaria 180 174 14 20 4 12 3 5 412      %1’94 
Sunbilla 361 321     20 19  721      %5’40 
Narbarte 117 114 9 11 4 6 27 24 312      %16’3 
Legasa 107 102 14 8 4 5 15 11 266      %9’77 
Oieregi 35 47 14 7 1 2 3 3 112      %5’35 

GUZTIRA 91 83 3961      %4’39 

 



KARRERA AMAIERAKO PROIEKTUA: 
INMIGRAZIOA ETA KULTURARTEKOTASUNA MALERREKAN: DIAGNOSIA ETA LAN PROPOSAMENAK 
 

Mikel Gereka Zelaia  16 
2005eko otsailean 

 
 
Herri txikietako atzerritarren hainbat datu osagarri eta xehetasun: 
Europar Batasuna eta EEBBetako atzerritar kopuruak: 
 
Ezkurra: 3 (Frantzia, Alemania eta Britainia, bakoitzak bana) 
Zubieta: 1 (Frantzia) 
Ituren: 7 (3 Portugal, 3 Frantzia, 1 Britainia) 
Elgorriaga: 4 (3 Frantzia eta 1 Portugal) 
Labaien: 3 (2 Britainia eta 1 Portugal) 
Oitz: 4 (Frantzia) 
Donamaria: 7 (Frantzia) 
Sunbilla: 23 (12 Frantzia, 1 Irlanda, 1 Italia, 9 Portugal). 1 EEBBetakoa da.  
Narbarte: 9 (Frantzia). 1 EEBBetakoa.  
Legasa: 17 (16 Portugal, 1 Frantzia). 1 EEBBetakoa. 
Oieregi:1 (Britainia) 
 
Guztira Europar Batasuna gehi EEBB: 82 pertsona. Horrek atzerritarren kopuru osoaren 
% 47’12a suposatzen du. 
 
Datu garrantzitsu bat da zonaldean agertzen diren frantziar (41 herrietan eta 14 
Donezteben, 55 guztira) dezentek nazionalitate bikoitza izaten duela (frantziarra eta 
espainola) eta ez direla praktikan atzerritarrak. Muga bertan dago eta kasu batzuetan 
lana dela eta aspaldi Frantziara lan egitera emigratu zutenen ondorengoak dira eta 
horien izen abizenak sarritan euskaldunak dira. 
 
Beraz, atzerritarren %52’87 (92 pertsona) da EEBB edo Europar Batasunetik kanpo 
etorritako pertsonen kopurua eskualdeko herri txikiak kontuan hartuz. 
 
             
(6.grafikoa) Eskualde osoko datuak atzerritarren kopuruei dagokienez 
 

 Populazio guztia Atzerritarrak Ehunekoak 
Doneztebe      1493      120      %8’03 
Herri txikiak      3961      174      %4’39 
Eskualde osoa      5454      294      %5’39 

 
                                  (7.grafikoa) Atzerritarrak eskualde osoan 
 

ATZERRITARRAK ESKUALDE OSOAN 
 Europa+ EEBB Mundu osokoak Guztira 
Doneztebe 36 84 120 
Herrietan 82 92 174 
Guztira 118 176 294 
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Laburbilduz: 
 

- Donezteben bizi den atzerritarren kopurua % 8’03 
- Eskualde osoko atzerritarren kopurua %5’39  
- Doneztebeko “etorkin” kopurua %6’43 
- Eskualdeko “etorkin” kopurua %4 

 
“Etorkin” hitza komatxo artean nahita nabarmentzen dut gero marko teorikoan azaltzen 
dudan arrazoiengatik. Atzerritarra eta etorkina (hots, EEBB eta Europar Batasuneko 
nazio aberatsetakoa ez dena) kontzeptuak ez ditugu modu berean ulertzen, eta nahiz eta 
guztiok atzerritarrak izan, atzerritar guztiak ez ditugu etorkinak bezala kontsideratzen. 
Etorkin hitzaren zentzu peioratiboa jaso izan nahi dut modu honetan, ez ni bat 
natorrelako horrekin, baizik eta gizartean zabalduta dagoen ustearengatik.  
Horrela eskualdeko ehunekoak ematerakoan uste dut modu errealago batean zehazten 
direla.  
 
Bakoitzak nahi duen irakurketa egingo du, baina datuak datu dira. 
 
 
4.1.3 INMIGRAZIO DATUEN ALDERAKETA 
 
Oso erlatiboa da dugun atzerritar kopurua handia ala txikia den zehaztea, horren atzean 
bakoitzak inmigrazioari buruz eraiki dituen mamuak dabiltzalako. Azken finean, handia 
edo txikia zertarako? Niri pertsonalki ez dit kopuruak kezkatzen, baina bai, eta asko, 
kopuru horiekin zer egiten dugun baizik. 
 
Gure datuak beste tokietako datuekin alderatu ezkero, ehunekoak dezente altuak 
ditugula esan daiteke, oso kontuan hartzekoak bederen. 
SOS Arrazakeriak dituen datuen arabera (Berria 2004 azaroak 5, eta Unzurrunzaga, 
2003), EAEn erroldatutako populazioaren %2’2  atzerritarra da (EBkoak barne); 
Nafarroako populazioaren %7, Espainiako estatuan %6’3, Frantziakoan %7, 
Alemanian %8, Katalunian ia %9koa, Madrilgo erkidegoan %10ekoa. Eta gure 
eskualdekoa, Malerrekakoa, %5’39 (eta %8’03 Donezteben).  
 
Bakoitzak atera behar ditu bere ondorioak. Kopuru dezenteak ditugu eta “zezena 
adarretatik heltzeko” denbora iritsi zaigula uste dut. Kontuan hartu behar dugu ere bai, 
kopuruez gain, “bestearekiko tolerantzia mailak, askotan, oso subjektiboak direla, 
errealitatearekin zerikusi gutxi dutenak. Hor dago, adibide gisan, arrazakeria 
sinbolikoa, populazio jakin baten aurka bideratzen dena, nahiz eta populazio horretako 
inorekin harreman zuzenik ez eduki(..) batzuek mamu bat eraiki dute, eta mamuen aurka 
borrokatzea ez da erraza, argudioek aurreiritziekin talka egiten dutelako” 
(Unzurrunzaga, Berria 2004 –11-5) 
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4.2 MATRIKULAZIO DATUAK 
 
Eskualde osoko matrikulazio datuak azaltzerakoan populazio datuekin bezala bi zatitan 
azalduko ditut. Alde batetik Doneztebeko Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntzako 
kontzentrazioetako datuak eta beste alde batetik herri eskoletako datuak. 
 
Azpimarratzea nahiko nuke ijitoak autoktonoez aparteko beste talde bat bezala azaltzen 
direla horrela egiten dutelako Hezkuntza Delegaziotik eskolak betetzeko bidaltzen 
dituzten dokumentu guztietan; horietan “gutxiengo talde etnikoak” izendatzen dituzte, 
eta nik nahiago izan dut “ijitoak” erabiltzea; garbiagoa eta zentzuzkoagoa iruditzen zait. 
Beste talde bateko kideak bezala mantentzea erabaki dut, autoktonoak izanda ere, beste 
kultura eta hizkuntza propioa (ez berbazko hizkuntza soilik) dituen taldea 
kontsideratzen dudalako, eta taldeen arteko harremanak neurtzerakoan hori oso kontuan 
izateko ezaugarria delako. Gainera, hipokresia alde batera utzita, jakin badakigu bai 
beraiek eta bai guk, bi talde osatzen ditugula, hots, ijitoak eta ez ijitoak gure ikuspegitik 
eta ijitoak eta “payoa”k beren ikuspegitik. 
 
 
Bestalde, ez dut matrikulazioaren azken urteotako bilakaera azaltzen, sektore guztietan 
nahiko argi baitago egungo inmigrazioa, estrukturala izanik, etengabe hazten ari den 
fenomenoa dela; ez da geldituko eta aurreikuspen guztiak diotenez hazten jarraituko du 
hurrengo urteetan (nahiz eta tartean urte batean gehiago jaitsi edo igo, joera orokorra 
gora joatekoa da).  
 
 
 
4.2.1. DONEZTEBEKO SAN MIGEL HAUR ETA LEHEN HEZKUNT ZAKO 
IKASTETXEA 
 
           

(8. grafikoa) 2004/2005 ikasturteko matrikulazio datuak 
 

 
   Autoktonoak   Atzerritarrak    Ijitoak  Guztira 
 A eredua    5  15 7 27 
 B eredua         28   1      29 
 D eredua        210         10     220 
 Guztira        243  26 7    276 
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(9. grafikoa) 2004-2005 ikasturteko datu grafikoak 
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(10. taula)Ikasleen jatorria eta hezkuntza eredu hautaketaren datuak ehunekotan 
 
 

 A eredua 
     % 

B eredua 
% 

D eredua 
% 

Matrikulazio 
osoarekiko  

Autoktonoak   %2’05    %11’52   %86’41   %88’04 
Atzerritarrak   %57’69     %3’84    %38’46    %9’42 
Ijitoak   %100      %2’53 

 
 
Populazio datuekin egin den galdera berdina egin behar dugu orain ere: asko dira ikasle 
etorkinak? (eta etorkinak al dira ikasle horiek edo beren gurasoak dira etorkinak) 
Zergatik eta zertarako? Argi dagoena atzerritarrek matrikulazio osoarekiko % 9’42 
suposatzen dutela (Nafarroa mailan %8’2  eta EAEn %3’1  joan zen ikasturtean (Gara 
digitala 2004 –10-07), eta ikastetxe batek ezin du inolaz ere ezjakitearena egin. Irizpide 
batzuk finkatzen eta ekintza marko bat diseinatzen eta martxan jartzen joan beharko du 
(hizkuntza eredu hautaketarako irizpideak, harrera plangintza, kulturartekotasuna 
curriculumean eta eskola plangintzan ezartzen joateko formazioa....). 
Gainera, asko, gutxi edo ikasle etorkinik gabeko eskola izan, kulturanitza da dugun 
gizartea eta kultur aniztasun horretatik kulturartekotasunerako bideari ekin behar diogu.  
 
Datu horien irakurketa baikor bat egin nahi dut. Azken denboran sarritan entzun ohi da 
medioetan Nafarroako etorkin gehienek A eredua hautatzen dutela: “un dato 
significativo es que prácticamente el 100% del alumnado procedente de otros países 
que llega a Nafarroa escoge el modelo lingüístico solo en castellano” (Gara digitala  
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2004 –10-07). Adibide bat da, baina oso sarritan izan dugu horrelako komentarioak 
entzun eta ikusteko aukera.  
Aipaturiko Doneztebeko Lehen Hezkuntzako ikastetxeko datuak bestelakorik dio: 
atzerritarren %38’46  D ereduan dago eta %57’69 A ereduan. Oraindik egitekorik 
badagoela ukatu gabe (benetako integrazio baterako nahitaezkoa da Malerrekan euskara 
jakitea), hartutako norabidea markatzeko balio izan behar dute; iparra markatzeko, bai 
autoktonoen nahiz etorkinen %100 D ereduan egotera iritsi arte. Orduan emango 
baitugu kulturartekotasunerako ezinbesteko pausu garrantzitsuenetariko bat. 
 
 
 
4.2.2 DONEZTEBEKO MENDAUR INSTITUTUA 
 
                      (11.grafikoa) 2004/2005 ikasturteko matrikulazio datuak 
 
 

 Autoktonoak Atzerritarrak  Ijitoak Guztira 
 A eredua         4       6      1      11 
 D eredua        188        188 
 Guztira        192       6      1      199 
 
 

(12. grafikoa) Matrikulazio datuen grafikoa 
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           Ikasleen jatorria eta hezkuntza eredu hautaketaren datuak ehunekotan 
 
(13.grafikoa) 

   A eredua  
      % 

    D eredua  
        %  

  Matrikulazio 
   osoarekiko       

Autoktonoak     %2’08      %97’9     %96’48 
Atzerritarrak     %100      %0     %  3’01 
Ijitoak     %100      %0     %  0’5 
     % 100 
 
 
Mendaur institutuan gehiengoa autoktonoa da, matrikulazioaren %96’48. A eta D 
ereduak eskaintzen dira eta atzerritar guztiak eta ijito bakarra A eredura joaten dira.  
 
Argi dago ikasle berantiarrekin, kasu hauetan A ereduko hautaketa egin dela. Erronka 
handia da ikasle berantiarren euskaratzea, baina ez ezinezkoa. Hori egiteko beharra 
ikustea eta bideratzeko formazioa eta medioak nahitaezkoak dira, baina lehen esan 
dudan moduan, ezinbestekoa da euskara jakitea benetako integrazioa eman dadin. 
 

Ikasle atzerritarren jatorriari buruzko datuak 
 

(14. grafikoa) 

        A EREDUA  
DBH1 DBH2 DBH3 DBH4 

 

Dominikar Errep.    1 1 
Mexiko 1    1 
Portugal 1    1 
Venezuela  2 1  3 
    Guztira 6 

 
 
 
 
Hizkuntzari dagokionez, DBHko ikasle atzerritarren hizkuntza gaztelania da %100ean. 
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4.2.3. MALERREKAKO HERRIETAKO ESKOLA TXIKIAK 
 
Herrietako eskola txikiak eskola unitarioak dira. Batzuk gela bakarrekoak dira (Saldias, 
Eratsun, Beintza-Labaien) eta besteak gela bat baino gehiagokoak dira (Narbartek eta 
Legasak bi gela dituzte eta Sunbilak eta Iturenek lau).Guztietan D eredua da eskaintzen 
den bakarra eta ikasle kopuru gehiengoak euskara du etxeko hizkuntza ere. 
 
Etorkinen seme- alabak diren ikasle asko ala gutxi (zertarako?)diren esatea zaila da. 
Zenbaki absolututan begiratu ezkero 7 ez da kopuru altua, baina ehunekoak kalkulatzen 
baditugu, horrek osoaren %5’10 suposatzen du (EAEk duen %3’1 baino askoz ere 
altuagoa). Adibidez Legasan etorkinen 3 seme-alaba daude, eta horiek %25 suposatzen 
dute eskolan. Bertan ematen diren hizkuntza egoerak xelebreak izaten dira benetan eta 
ni naiz horren lekuko: 8 ikasle gela berean, 3, 4, 5 eta 6 urtetakoak, hiru hizkuntzetako 
hiztunak, euskara, gaztelania eta portugesa, portugesa nagusitua....ba ingeleseko 
irakaslea naiz ni testuinguru horretan, kulturarteko Babel txikitxo horretan. 
  
Herrietako eskoletako matrikulazio datuak: 2004-2005 ikasturtea 
(15. grafikoa) 
 
     Eskola  Autoktonoak Atzerritarrak   Jatorria Guztira 
  Legasa        9       3 Portugal   12 
  Saldias        3       3 
  Labaien        7       7 
  Eratsun        8       8 

1 Maroko   Narbarte       19       2 
1 Dom.Erre. 

   21 

  Sunbila       40      40 
  Ituren       44       2 Kolonbia    46 
  GUZTIRA      130       7    137 
 
 
Iturengo kasuan, kolonbiar baten semeak diren bi ikasle daude, anaiak biak. Batek 3 urte 
zituen etorri zenean eta anaiak 6. Txikia haur hezkuntzako gelan sartu zen eta han inork 
(irakasleek ezik) gaztelaniaz egiten ez zuenez kurtsoa bukatu orduzko hasi zen euskaraz 
solasean eta gaur egun primeran moldatzen da.Anaia ikasle berantiarra zen eta garatua 
zuen bere hizkuntza, gaztelania, alegia. Bi urte beranduago, oraintxe, hasi da pixkanaka 
euskaraz solasten eta orain hasten ari dira gelakideak (kostata) berarekin euskara 
erabiltzen gaztelania baino gehiago.  
 
Ikasle berantiarrentzat errekurtso gehiago behar ditugu, baina argi dago eskola 
bakoitzak, ikasle etorkinak izan edo ez izan, horrelako kasu baten aurrean zein irizpide 
erabiliko lituzkeen jakin beharko lukeela, eta horrek sentsibilizazio pixka bat, gogoa eta 
formazioa eskatzen ditu; kulturarteko hezkuntza jorratzeko ezinbesteko tresnak hirurak. 
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5. MARKO TEORIKOA ETA KONTZEPTUALIZAZIOARI BURUZKO 
ÑABARDURA BATZUK. 
 
Sarreran aipatu izan dudan moduan, lan honetan Malerrekako bailaran bizi diren etorkin 
eta autoktonoen arteko harremanak eta jarrerak neurtu nahi ditut, gero ondorio batzuk 
atera eta proposamen zehatzak bultzatzeko asmoz.  
 
Oinarrituko naizen marko teorikoa kulturartekotasunarena da. Hori dela eta, 
kulturarteko gizartea eta kulturarteko hezkuntza aldarrikatzeko beharra justifikatzen 
saiatuko naiz.  
 
Baina gaian murgildu baino lehenago nahitaezkoa da horretan erabiltzen diren eta 
erabiliko ditudan terminologia eta kontzeptuei buruzko ñabardura batzuk egitea.  
 
Inmigrazioa fondoz edukiko duen gai hau lau haizeetara dabil azken denboraldian eta 
zientzia zehatz bat ez denez, gaia azaltzerakoan nahitaezkoa bilakatzen den 
subjektibotasuna azpimarratzea oso beharrezkoa ikusten dut. Inmigrazioz hitz egiten 
dugunean norberaren ideologia azaleratzen da eta konbentzimendu berberaz hitz egiten 
du bakoitzak “bere ustez” gauzak nola diren esplikatzeko. Munduarekiko eta gizarte 
harremanekiko dugun jarrera eta posizioa agertzen da inmigrazioa hitzarekin, eta 
horiekin batera gure aurreiritzi, estereotipo eta sarritan jakin gabe ere ezkutuan gorderik 
ditugun “mamuak”. Horregatik lan honetan zehar nire ideologia eta gaiarekiko dudan 
posizionamendu pertsonala behin eta berriro azaleratuko da. Zaila da objektiboa izatea 
gai honetan emozioekin loturik baitaude aspektu asko, eta emozioetan erraiak ere 
agintzen dute. Nahiz eta gaian adituak diren ekarpenetan eta jakintzan oinarritu, 
desberdina izango da ziur aski kontzeptu berberaren nire irakurketa eta ideologikoki 
nire beste muturrean dagoen pertsonarena. 
 
Terminologia ugari erabiltzen da inmigrazioaren gaiarekin eta sarritan, nahasmendua eta 
kontraesanak ere agertzen dira. Oso kontzeptu sakonak elkarturik azaldu ohi dira: 
inmigrazioa, etorkinak, multikulturalitatea, kulturartekotasuna, eskubideak, demokrazia, 
globalizazioa, integrazioa, asimilazioa, arrazakeria, bazterkeria, segregazioa, asiloa, 
etniak, herriak, estatuak, kultura, errespetua, tolerantzia, xenofobia, harrera gizartea...... 
Agian terminologia berak galtzeko edo noraezean ibiltzeko arriskuan uzten gaitu.  
 
Inmigrazioaren agenteak pertsonak dira: inmigranteak, etorkinak. Eta  
hori da hain zuzen ere lehendabizi argitu beharreko terminoa.  
 
5.1. ZER EDO ZEIN DA “ETORKINA”? 
 
Definizio apalengatik hasi ezkero Elhuyar hiztegi txikian zera dio: etorkin: hiztunaren 
lekura iristen dena (Xirika 2004) . Hori da hain zuzen ere hitzaren esanahi literala, eta 
agerian gelditzen denez, zabalegia da, hiztunaren lekura edonor iritsi baitaiteke: 
bertakook, atzerritarrak, turistak....   
 
Harluxet hiztegi entziklopedikoak berriz (Xirika 2004) zera esaten du: Etorkin: 
bertakoen ikuspegitik, kanpotik datorren pertsona, bereziki, lan-arazoengatik eta, berea 
ez den herri batera bizitzera doana. 
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Aurrekoa baino zehatzagoa da oraindik Euskalterm Terminologia banku publikoan 
(Xirika 2004) aipatzen dena: Etorkin: Hiri, eskualde nahiz herrialde batean finkatu den 
pertsona, bertan bere sorterrian baino baldintza sozial, ekonomiko, humano edo 
bestelako hobe batzuk bilatzeko asmoz. Beraz, ez da bakarrik kanpotik datorrena, baizik 
eta bizitza baldintza duinagoak bilatzen dituena. 
 
Baina, ez dago horrelako adierarik udaletxeetako erroldetan; horietan, kanpotik 
datozenak “atzerritarrak” dira, soilik (atzerritar, norberarena ez den herrian, lurralde edo 
herri arrotzean dagoena Harluxet hiztegi entziklopedikoa). Eta atzerritarren zerrenda 
bakar eta berdin horretan sartzen dira bai gorago aipaturiko etorkinak, baldintza hobe 
batzuk bilatzeko asmotan etorri diren pertsonak, nahiz gure hiri eta herrietan beste 
arrazoi askorengatik (aisialdia, turismoa, bigarren bizitokia, erretiroa...) etorritakoak.  
Nafarroako ikastetxe publikoetako barne dokumentazioan ere ez dago aipaturiko etorkin 
adierarik eta autoktono, atzerritar eta gutxiengo etniko terminoak erabiltzen dira bertan. 
Badirudi ez dela politikoki zuzena ijitoei ijitoak deitzea eta “gutxiengo etniko” hitz 
ponpoxoagoa erabiltzen da. Baina halere, ez al dira inongozkoak; ez al dute jatorririk 
ijitoek? 
 
Ondorio bat atera dezakegu behintzat: etorkin guztiak atzerritarrak dira baina atzerritar 
guztiak ez dira etorkinak. Legez ez badago desberdintasunik atzerritarren artean, 
zergatik begiratzen ditugu ba hain modu desberdinean etorkinak beste atzerritar 
batzuekin alderatuz? 
Nahiko argi gelditzen da zergatia: etorkin hitzak konnotazio ezkorrak ditu orokorrean 
gure gizartean eta etorkin batetaz hitz egiten dugunean pertsona horren maila sozio-
ekonomikoa agerian uzten dugu. Ez da hori gertatzen hain modu garbian pertsona 
atzerritar bateaz solasten dugunean. 
Hori guk ditugun estereotipoekin esturik loturik dago. Clara P. Wolfram-ek  (Berria, 
2004) dio:  
 
“ Inori ez zaio buruan sartzen Oñatin bizi den estatubatuarra etorkina denik, nahiz eta 
haren pisukide perutarra beti izango den etorkina guretzat. Inmigrazioaz oso ikusmolde 
mugatua daukagula esango nuke. Hortik kentzen ditugu jatorria mendebaleko lurralde 
industrializatu eta aurreratuetan dutenak. Gura barik, baina, azkenean, Espainiako 
Atzerritarren legearen irizpideen arabera ibiltzen gara geu ere, irudipenean. 
Ez hori bakarrik. Gure irudiko, inmigrazioak klase ezaugarri nabarmenak ditu. Neure 
burua ipiniko dut eredu: nerabe nintzela, Europa eta Amerikako lau herrialdeetan bizi 
izan nintzen, bat bera ere ez zen nire etxea, baina inork ez zidan sentiarazi bertan 
etorkina nintzenik. Zergatik? Etxe onekoa nintzelako. Baina etxean neskame zebilen 
emakumea nik neuk hartzen nuen inmigrantetzat: biok ginen sorterri berekoak, baina 
hura etorkina zen, eta ni ez. Guztioi gertatzen zaigu hori, klase ikuspegiaren arabera 
neurtzen dugu jendea. Txiroak baino ez dira etorkin”. 
 
Beste diskurtso batean sarritan entzuten da etorkinak kontsideratzen direla hemen 
Komunitate Europarretik at datozenak, hots, estra- komunitarioak. Baina zer gertatzen 
da Europako anai pobreekin? Errazagoa dute bai, baimen eta legalitate aldetik, 
erresidentzia izan eta lan egiteko berezko eskubideak dituztelako. Baina, halere, berdin 
begiratzen al zaio Liverpooletik etorritako ingeles irakasle bati, edo Portugaletik 
etorritako kamioi gidariari? Edo are gehiago oraindik berdin hartzen al ditugu 
Portugaleko enbaxadorearen alaba edo osabaren etxeko Conceiçao neskamea, portugesa  
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bera ere? Horixe bera da aipaturiko Wolfram-ek diona, zoritxarrez, klase ikuspegiaren 
arabera neurtzen dugu jendea. Dena dela, estereotipo okerretan oinarritua dagoen uste 
hori alda daitekeela uste dut nik. Zaila da estereotipoak egun batetik bestera aldatzea 
edo desagerraraztea, baina ildo horretatik abiatu beharko du aipaturiko kulturarteko 
hezkuntzak.  
 
5.2. ETA ZER EDO ZEIN DA AUTOKTONOA, BERTAKOA? 
 
Inmigrazioaren gaia dikotomikoa da. “Etorkinak” baldin badaude alde batetik, 
“autoktonoak” edo “bertakoak” daude bestetik. Noizbait elkartu beharko diren (edo 
zoritxarrez ez agian, baina hori da kulturarteko hezkuntzaren zutabe 
garrantzitsuenetarikoa ene ustez, berdintasun mailan topo egitea) bi poloak. “Gu” eta 
“Haiek”, endotaldea eta exotaldea (Clara, P. Wolfram, 2003): 
 
 “Antonio M. Bañon Hernández y Teun Van Dijk utilizan la terminología “endogrupo” 
y “exogrupo”, términos más neutros para hablar del grupo que se siente con autoridad 
de auto considerarse “nosotros” o población receptora (endogrupo) y del grupo al cual 
el endogrupo sitúa “fuera de nosotros” (exogrupo). Si pensamos, por ejemplo, en el 
tratamiento que la población española paya ha dado, y todavía da, a la población 
española gitana, podremos entender la conveniencia de estos términos. A pesar de que 
ambas poblaciones son en realidad una, la población paya no reconoce a la gitana 
como parte del “nosotros”. En este contexto, el endogrupo sería la comunidad paya y 
el exogrupo la gitana. Por la misma lógica y según los valores actuales de élite socio-
simbólica española, una camarera francesa en Madrid se aproxima más a la idea de 
“nosotros” que a la de “los otros”. Nadie piensa en ella como una inmigrante.” 
 
Eta noiz bihur daiteke “kanpokoa” “bertako”? Zenbat hilabete, urte edo belaunaldi 
pasatu behar dira? Nork du sentimendu horiek neurtzeko tresna, eta zein elementuren 
arabera egingo dugu neurketa? 
 
Bertako edo kanpoko sentitzea identitatearekin loturik doa eta hori barru barruko 
sentimenduarekin. Nork esan diezaioke beste norbaiti nongoa den eta zer sentitu behar 
duen? Doneztebera datorren zubietarra kanpokoa da?  
Iturenera bizitzera datorren bizkaitarra  kanpotarra da hil artean? Eta Narbartera 
bizitzera datorren ekuadortarra? Noiz bihurtuko ditugu bertako eta zein graziaren 
arabera? Oso gai delikatua da hori nire ustez. Pertsona bat toki berri batean laketu 
(berdin zait zenbat denbora barru) baldin bada, bertako sentitzeko eskubide osoa du, 
berak bere nortasuna modu horretan eta beste kultura berri horren elementuekin 
eraikitzea erabaki baldin badu.  
 
Sarritan entzuten ditugu Euskal Herriko zoko askotan “ni bertakoa naiz, betidanik 
gainera” edo “yo soy de aquí de toda la vida” adierak modu nahiko harroan gainera. 
Orduan nongoak dira toki baten bizi baina betidanikoak ez baldin badira, inongoak? 
Hobeak al dira “betidanikoak” besteak baino? Eskubide gehiago al dituzte batzuk 
besteek baino? “Betidaniko” horiek aztertu al dituzte sekula beren arbasoen jatorriak 
edo eta horien mugimenduak? Lokalismo horiek munduaren ikuspegi etnozentristaren 
ezaugarri direla esango nuke.  
 
 



KARRERA AMAIERAKO PROIEKTUA: 
INMIGRAZIOA ETA KULTURARTEKOTASUNA MALERREKAN: DIAGNOSIA ETA LAN PROPOSAMENAK 
 

Mikel Gereka Zelaia  26 
2005eko otsailean 

Emigrazioa ez da gaurko gauza eta euskaldunok bereziki ongi baino hobetu dakigu hori. 
Horren froga dugu munduan zehar sakabanaturik dagoen euskal diaspora. Zer da bizitza 
erdia Idahon pasatu duen euskalduna eta bizitzako zein momentutan lortu du hori? 
Euskalduna, amerikarra, biak batera? 
 
Amin Maalouf-ek (1998) dio denok onartu behar ditugula gure identitatea osatzen duten 
zati edo pertenentzia anitzak eta urgentea dela nortasunarekiko kontzepzio berri bat 
lantzea. Hemengoa edo edonongoa izatearen mugak irristakorrak dira eta berak dion 
moduan:  
 
“...1976 urtean Libano utzi eta Frantzian instalatu nintzenetik, zenbaitetan, munduko 
intentzio onenarekin galdetu izan didaten ea ni “frantsesago” edo “libanesago” 
sentitzen naizen. Eta nire erantzuna beti da berbera: “gauza biak”, eta ez modu 
horretan justua edo orekatua irudi nahi dudalako baizik eta beste gauza bat esango 
banu gezurretan ibiliko nintzatekeelako. Ni neu eta ez beste inor izatea egiten duena, bi 
lurraldeetako mugetan egotearen izate hori da, bi edo hiru hizkuntzen artean, hainbat 
tradizio kultural artean. Horixe da hain zuzen ere nire nortasuna definitzen duenak. 
Zintzoagoa izango nintzatekeen akaso naizenaren nire zati bat ebakiko banu?...” 
 
 
5.3. ZER DA KULTURA? 
 
Kultura kontzeptua erraztasun handiz eta batzutan kontu handirik gabe erabiltzen dugu 
gauza ezberdinetaz hitz egiteko: “bidaiatzea gustatzen zait, kultura desberdinak 
ezagutzea...”, “garrantzitsua da nork bere kultura mantentzea”, “horiek kultura gutxiko 
pertsonak dira”. Bestalde inmigrazioaren gaiarekin loturik eta ez beti helburu 
berdinekin, honelako deialdiak ere ikusten ditugu nonahi: “kultura egunak”, “jornadas 
multiculturales”, “munduko kulturen erakusketa” eta beste. 
 
Baina zer da kultura eta nola definitu dezakegu? Plog eta Bates-entzat “(1980 inAmani 
kolektiboa, 1994) zera da kultura:  
 
“El sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos compartidos, que 
los miembros de una sociedad usan en interacción entre ellos mismos y con su mundo, y 
que son transmitidos de generación en generación a través del aprendizaje” 
 
Gehiago zehazten du 1985ean C. Camilleri antropologoak:  
 
“La cultura es el conjunto más o menos ligado de significaciones adquiridas, las más 
persistentes y las más compartidas, que los miembros de un grupo, por su afiliación a 
este grupo, deben propagar de manera prevalente sobre los estímulos provenientes de su 
medio ambiente y de ellos mismos, induciendo, con respecto a estos estímulos, 
actitudes, representaciones y comportamientos comunes valorizados, para poder 
asegurar su reproducción por medios no genéticos”. 
 
Aurreko bi definizioetan ikusten dugun moduan, kulturaren ikuspegi antropologikoak ez 
du ezer ikustekorik instrukzioarekin. Beraz, ezin daiteke esan inoiz pertsona batek 
kulturarik ez duenik. Gizaki izatearekin bat doa hori; guztiok gara nahitaez eremu 
kultural bateko kideak. Gu geu, kultura gara gizakiak izan eta gizartean bizitzeagatik.  
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Ikuspegi antropologiko horretan kokatzen naiz ni ere kulturaz aritzen naizenean. 
Kulturaren ikuspegi horren ezaugarri garrantzitsuenak (Malgesini eta Giménez 2000) 
hauek dira: 
 

� Kultura aprendizaia da. Kultura sozializazioaren prozesuaren bitartez ikasten 
da eta ez da herentzi genetikoaren zati bat. Akzioan dagoen kultura gara gu geu 
eta arrazoi horrexegatik transmisoreak gara. Indibiduo bakoitzak mugitzen den 
ingurune sozial eta naturalarekiko harremanetan bereganatzen du kultura. 

 
� Kultura ez da estatikoa, dinamikoa baizik. Inguruneko transformazio eta 

aldaketentzako ikaragarrizko adaptazio mekanismoa da. Kulturak aldatu egiten 
dira eta aldaketa horiekin aberastu eta osatzen dira. Migrazioak aldaketak 
suposatzen ditu berez, komunitate inmigrantearentzat nahiz harrera 
gizartearentzat. 

 
� Kulturak zentzua ematen dio errealitateari. Errealitatea ulertu, interpretatu 

eta hautemateko erabiltzen dugun filtroa da. Mundua gure parametro kulturalen 
bitartez irakurtzen dugu.  

 
� Kultura hizkuntzaren bitartez, ikurren bitartez tra nsmititzen da. Kultura 

bat ulertzeko oso garrantzitsua da transmititzeko modua, hots, bere hizkuntza. 
Integraziorako nahitaezko baldintza da kulturen elkar ezagutza, eta hizkuntza da 
horren esponente esanguratsuenetakoa.  

 
� Kultura osagai ezberdin askok osatzen dute. Horietako batzuk erraz 

hautematen dira eta beste batzuk abstraktuagoak dira, ikusteko zailagoak. Hori 
zatitxo bat besterik ikusten ez zaion izeberg batekin errepresentatzen dute 
batzuk. Ikusgai den zatian hautemateko errazak diren elementuak egongo 
lirateke: gastronomia, folklorea, festak, etxebizitzak, musika, artea, literatura, 
jantziak... Azpian berriz gure izateko moduak eta portaerak gobernatzen dituzten 
elementu (horietako batzuk inkontziente mailan) nuklear eta sakonenak egongo 
lirateke: kosmologia, lotsaren kontzeptua, edertasunaren kontzeptua, harreman 
ereduak, erotasunaren definizioa, maila edo rangoarekin, sexua eta adinarekin 
erlazionaturiko funtzioak..., gorputzaren hizkuntza, emozioen adierazpena, 
baloreak, idealak, eta abar. 

 
� Kultura integratutiko osotasun bat da. Ezin daiteke bere elementuetako 

bakoitza banaturik analizatu eta interpretatu. Kultura sistema bat da, eta 
horregatik, dituen elementu bakoitza besteekiko erlazioan esplikatzen da. 
Elementu horiek banandurik eta gure patroi kulturalen bitartez baloratzea eta 
aztertzea da etnozentrismoa bezala ezagutzen duguna. Kultura bateko edozein 
elementu ulertu nahi badugu bere testuinguruan kokatu behar dugu, horrek 
bakarrik ematen baitio zentzua. 

 
� Indibiduo bakoitzak kide den kulturaren bertsio eta ikuspegi propioa du. 

Kultura modu bereizgarrian partekatzen da. Kultura bat osatzen duten pertsonek 
ez dute hura bizi modu berdinean. Kultura bakoitzaren barnean adinak, klase 
sozialak, maila sozio-ekonomikoak, eta jatorrizko etniak besteak beste 
markatzen dituzten desberdintasunak aurkitzen ditugu. Modu bereizgarri baten 
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 bizitzen da estatu berdineko kide izatea. Eta azken esaldi honen adibide argia izan   
daiteke Euskal Herrian dugun gatazka politikoa, nire uste apalean. 

 
Kulturaren ezaugarri horiek azaldu ondoren gurea den euskal kulturaren eragile aditu 
eta ezagun baten ekarpena dakart. Oso modu interesgarri, aberats eta  poetiko batean 
definitzen digu Anjel lertxundik (2004) kultura zer den eta zeintzuk diren hori 
definitzeko zailtasunak: 

“Giza ezaugarri eta emaitza esanguratsuenekin gertatu ohi den bezala, kulturari ere 
ezin zaizkio mugak zehaztu, ezin zaio muina guztiz definitu, ezin dugu, itzulinguruka ez 
bada, kultura zer den adierazi. Iruditzen zaigu badakigula zer den kultura, harik eta 
kultura zer den galdetzen diguten arte. Eta, orduan, ez baikaitu erantzun bakar batek 
ere asetzen, kulturak eskaintzen dizkigun obra eta emaitzei begiratzen diegu: 
hizkuntzari, arteari, munduan bizitzeko moduei, baloreei, jakintzari… Emaitzetan araka 
dezakegu, inon arakatzekotan, zer den kultura. 

Kultura, giza nortasunaren espresio eta ospakizun. Kultura, hausnarketa eta ekintza. 
Kultura, mundua ulertzeko era bat, munduan egoteko manera bat. Kultura, joko-arauen 
onarpen gisa kontsideraturik, baina baita disidentzia eta desadostasunaren emaitza 
moduan ere. Kultura, tradizioaren eta etorkizunaren uztarketa. Kultura, gizarte 
zuzenago baten alde lehiatzeko premia. Kultura, edertasunaren aldeko apustua. 
Kultura, beste kulturekin elkar ulertzeko zubia. Kultura, giza gurarien zilegitasuna eta 
giza neurri benetakoen aitormena. Kultura, edo marka, arragoa, sukaldea eta memoria, 
transmisioa, sehaska eta biblioteka, erakusleihoa, kontzientzia kolektiboa, 
pentsamendua eta bizitza, oinordetza eta konkista, bidaia eta arriskua, iraganetik 
datorren presente baten etorkizuneranzko tentsioa, hurkoaren deskubrimendua, espiritu 
kritikoa, askatasunaren egarria, mugarik gabeko eremua, jakin-minezko irrika eta giza 
kontzientziaren ase ezina, nahiaren eta ezinaren espresatu behar emaitzez betea…  

Hori guztia eta gehiago kabitzen da kultura kontzeptuaren zakuan. Zibilizazioaren 
iturburua da kultura, eta, aldi berean, ondorioa. Abiapuntua, bidea eta jomuga da; 
arkua, gezia eta itua. Bidaia.” 

5.4. ETA, POBREZIAREN KULTURA? 

Gorago aipatu izan dut gure gizarte honetan zer ulertzen dugun etorkin hitzaz eta horrek 
duen estigmazizaio ezkorraz. Txiroak soilik ikusten ditugu etorkin.  

Gai horrekin loturik zera aipatzen dute Enric Catella eta Cristina Pinto-k (J: A. Jordán, 
2001) pobreziaren kulturaz hitz egiterakoan:  

“ Hay que insistir en la conveniencia de saber ver en la “cultura real” de algunos 
grupos minoritarios un mestizaje entre la “cultura originaria” y la “cultura de la 
pobreza” añadida: Se puede pensar, por ejemplo, en muchas familias gitanas o 
inmigradas en situaciones sociológicas muy desfavorables. ¿Será fácil distinguir dónde 
acaba la primera cultura y donde empieza la segunda?” 
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Pobreziaren kulturak ez ditu mugak ikusten; nazioartekoa da. Gure hirietako auzune 
jakin batzuetara joatea besterik ez dugu behar horren lekuko izateko. Jatorri eta kultura 
ezberdinetako talde ezberdinek (eta bertakoak ere badaude tartean) gauza bat  

konpartitzen dute bederen: pobrezia.  

Inmigrazioaz berbetan sarritan erabiltzen diren kulturartekotasuna edo kulturaniztasuna 
terminoak erabiltzen ditugunean enfasia “alderdi kulturalean” jartzen dugu (Amelia 
Barquín, 2002) eta albo batera uzten dugu “bazterkeria sozialaren alderdia”. Hori gehien 
bat autoktonook inmigrazioaz eta etorkinetaz hitz egiten dugunean gertatzen da gainera. 
Guk gaiarekiko jartzen ditugun espektatibak ez datoz bat, kasu askotan, beraiek, 
etorkinek dituzten lehentasunekin. Esan bezala guk alderdi kulturalak sarritan 
aldarrikatzen ditugun bitartean, beraiek, bazterketa soziala sufritzen dutenek, horrekin 
loturik doazen elementuak aldarrikatzen dituzte lehenengo tokian: lanpostu bat izatea, 
legalitatea eta paperak, etxebizitza, gizarte laguntzak.... 

Amelia Barquín-ek (2002) dio: “Ematen du, kanpotar talde jakin batzuei – ez 
kasualitatez marjinazio arriskuan- “kultura” plus bat egozten diegula; modu 
gordinagoan esanda: gurekin konparatuta “arraro” izatearen plus bat daukate gu 
baino pobreagoak direnak. Efektu gaizto bat izan dezake horrek: ematea baztertzearen 
arriskuan daudela “kulturalki besteak” direlako, gugandik oso desberdinak, 
integratzeko zailak. (... ) Susmatzen dut batzuetan “kulturaren errespetua” eta 
“kulturen arteko trukea” aldarrikatu baino lehen edo aldi berean, baztertze sozialaren 
aurkako borroka aldarrikatu beharko genukeela: gure ekarpena konprometituagoa eta 
zehatzagoa izango litzateke; etorkinen eskubide politiko eta sozialez hitz egin beharko 
litzateke modu zuzenean. Bitxia badirudi ere, kulturen errespetuen laudorioan denok 
gaude ados; etorkinek eskubide guztiak merezi dituztela defendatzerakoan, berriz, ez. 
Horri heldu behar diogu , bada. Gurekin “antzekotasun” hori bilatu behar dugu.” 

Pobreziaren kultura eskutik doa gure lehen mundu garatu honetako hirietako auzunetan 
gure legeen ondorioz marjinaturik bizi diren milaka pertsonekin. Eta lotsagarria baldin 
bada ere, izen berri bat ematen zaio horri ere : laugarren mundua. “Hirugarren 
mundutik”  (eta komatxoen artean espresuki jartzen ditut hitz horiek) bizitza duinago 
baten bila etorri eta atzerritarren legeak eta gure sistema ekonomikoak bazterkerian 
bizitzera kondenaturiko pertsonek osatutako mundua. 

“La Ley de Extranjeria sigue siendo el elemento que refleja la concepción que tiene el 
gobierno sobre la inmigración, siendo su característica fundamental la de ser el 
instrumento normativo que organiza la desigualdad y la discriminación legal de la 
inmigración extracomunitaria”. (Agustin Unzurrunzaga, 2004). 

Ildo beretik mintzatzen da Garaipen emakume inmigranteen elkarteko kidea den 
Victoria Mendoza (2004) eta berak dio etorkinak direla XXI garren mendeko esklaboak. 
Ez daude beraientzat amatasun bajarik ezta gaixotasun edo istripu ondoriozko bajarik; 
ez daude oporrik ezta paga estrarik; legalki baimendutako baino ordu gehiago lan egiten 
dituzte eta sarritan soldata gutxienekoa baino baxuagoa dute. Kasu askotan esplotazioa 
eta kontsiderazio gutxi. 

Lehen aipaturiko kulturaren definizioetan ez da pobreziaren kulturaz berbarik egiten. 
Inork ez du generazioz generazio txirotasunik transmititzerik nahi. Kultura aprendizaia 
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da, baina pobrezia ez da ikasten, inposatzen baizik. Ez dira pobreak nahi dutelako, 
baizik eta beste alternatibarik ematen ez diegulako. Eta hori argi eta garbi gelditu behar  

zaigu. Ez dute portaera paternalistarik balio: ”lagundu beharko ditugu pobre gaixo 
horiek”, “qué pobres pobres!!”, ez. Denontzako eskubide berberak exijitu behar ditugu 
integrazio eta kulturartekotasunaz hitz egiten hasteko, pobreziaren “subkultura” 
bazterrean uzteko. 

5.5 JARRERA KULTURALAK 

Beste kulturetara hurbiltzen garenean hiru izaten dira egoera prototipokoenak (Amani 
kolektiboa, 1994): 
 

1. ETNOZENTRISMOA : Geure kulturaren betaurrekoez begiratzen ditugu beste 
kulturak. Gure kulturak munduaren ikuskera bat inposatzen digu eta berori da 
beste kultura guztiak aztertzeko erabiltzen dugun neurria. 
Etnozentrismoaren lehenengo ondorioa da ulermen eza. Kulturaren definizioan 
aipatu dudan moduan, bere edozein adierazgarri ulertu nahi badugu, nahitaezkoa 
da testuingurua ezagutu eta ulertzea, horren baitan hartzen baitute adierazgarri 
horiek zentzu osoa. 
Etnozentrismoa sarritan aurki dezakegun jarrera da; batzuetan  nahiko modu 
agerian (gutxitan zorionez), adibidez arrazakeria klasikoaren planteamendua, 
non arraza baten gehiagotasuna aldarrikatzen den. Baina beste batzuetan 
“eskapatzen” zaizkigun modu burutsuagoetan, non zuzenean ezer aldarrikatu 
gabe, gure portaeretan islatzen diren modutan: paternalismoa, mailen 
desberdintasun batean oinarritzen dena. Edo konbentzitua egotea kultura guztiak 
beren destinoa jarraituz mendebaleko bizitza estiloa izatera iritsiko direla. 
“Masen kultura” deitzen zaio horri. Kultura guztiek mendebaldar bihurtzen ari 
dira eta kultura guztien destinoa izango da hori pixkanaka. Planteamendu horrek 
kultur aniztasunaren ez ezagutza sakona adierazten du. 
 

2.   KULTUR ERLATIBISMOA : Beste kulturak ezagutzea eta euren baloreen 
arabera aztertzea proposatzen du. Kultura guztiek balio berdina dutela eta 
errespetua eta tolerantzia aldarrikatzen ditu. Hala ere, ez du kulturen arteko 
harremanik bilatzen: “errespetatzen zaitut, baina zu zeure etxean eta ni neurean”.   

 
Aurrera jarraitu baino lehenago “tolerantzia” terminoaren arriskua nabarmentzea 
nahiko nuke. Batzuetan zentzu positiboa du hitz horrek eta entzun dezakegu 
adibidez: “gizarte holandarra orokorrean oso “tolerantea” da” esaten, eta 
nolabait pertsonen askatasunarekin loturik sumatzen dugu hori. Baina nire ustez 
ez genuke “tolerantzia” erabili behar baizik eta “errespetua”. Amelia Barquín-ek 
(2002) dion moduan “tolerantzia” hitzak erlazio hierarkikoa adierazten du. 
Toleratzen du kontzesio hori egiteko boterea daukanak, toleratuaren gainetik 
dagoenak. 
 
 
Beraz, Kultur erlatibismoaren hitz klabea errespetua izango litzateke. Halere, 
“baina” asko ditu jarrera honek eta batzuentzat arrazakeria modu berriaren 
adiera izan daiteke: “Las culturas son sagradas, hoy en día nos estamos 
cargando la identidad cultural, por eso es importante que preservemos las 
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culturas y la mejor forma de hacerlo es prohibir la entrada a los inmigrantes, de 
esta forma ellos se quedan en sus países con sus grandes culturas y nosotros en 
el nuestro con nuestra rica diversidad cultural”. 
 Ez da jarrera eroso bat gehien bat arazo etikoak eztabaidatzen direnean eta 
postura bat hartzea eskatzen duenean adibidez giza eskubideak edo genitalen 
mozketaren aurrean.   
 
Kultur erlatibismoak hiru ondorio arriskugarri izan ditzake: 
 

� Ghettoak: gizataldeak banatzea. Identitate kulturala elkarri errespetatu 
bai baina inongo kontakturik ezartzeko interesik ez dutenean 
gehiengoaren kultura eta gutxiengoaren kulturen artean ezartzen den 
erlazioaren ondorioa da. Halere, ghettoak ez dira bakarrik jarrera horien 
ondorioa izaten. Sortu daitezke ere bai, autoktonoak eta inmigranteak ez 
nahastea helburua duten politika eta jokaera batzuen ondorioa: adibidez 
toki askotako eskola publikoetan sortzen ari direnak. Hezkuntza kalitatea 
jaisten den aitzakiarekin eta autoktonoen “maila” jaitsi ez dadin, oso 
modu burutsuan etorkinak zentro batzuetan pilatzen dituzte, ghettoak 
sortuz.  

� Erromantizismoa: errealitatearen ikuskera faltsua, kulturaren alde 
positiboak nabarmentzen ditu, eta zentzu kritikoa galtzen da: “zein jende 
onak diren beltzak”.  Erromantizismo horrek, kulturen aurrean duen 
liluramenduagatik, giza eskubideen bortxaketa axolagabetasunez ikustera 
eraman gaitzake. 

� Kontserbazionismoa:  Kultur erlatibismoaren beste arrisku bat da. 
Kulturak mantentzea funtsezko balore bat denez, hobe ez nahastatzea. 
Kulturen ikuspegi estatikoa izatean datza. Baina, kulturaren 
ezaugarrietan aipatu dudan moduan, kultura dinamikoa da, bizia da eta 
egoera berrietara egokituz eboluzionatzen du, beraz, guk nahi edo nahi 
gabe kulturak beti nahasi izan dira, nahasten dira eta nahasiko dira. Oso 
hipokrita da etorkinen sarrera debekatzeko kulturak ez nahasteaz berba 
egitea eta, bestalde, isilik gelditzea beste lurralde batzuk kolonizatzen 
direnean. 

 
3.   KULTURARTEKOTASUNA : beste kulturen errespetutik abiatuz kultur 

erlatibismoaren gabeziak gainditzen dituen jarrera da. Beraz, errespetuan 
oinarritzen da baina topaketa bat bilatu eta bultzatzen du gainera: berdintasun 
mailako topaketa eta elkartrukatzea. Halere, elkar trukaketa sustatu arren, beste 
kulturak (eta norberarena ere) era kritikoan aztertzen ditu; kulturak onar ditzake, 
baina ez nahitaez kultura horien instituzio guztiak. 

 
Kulturartekotasuna eta kulturaniztasuna 
 
Sarritan bi termino horiek nahasi egiten dira eta bereizi gabe erabiltzen dira bata 
nahiz bestea. Adibidez Beery-k (Bourhis eta Leyens 1996) kulturaniztasunaz  
aipatzen duena Kanadako integrazio ereduari erreferentzia eginez, beherago 
aipatuko dudan kulturartekotasuna kontzeptuarekin bat dator:  
 
“La opción de la Integración implica que la identidad cultural específica del 
grupo se mantiene en su integridad pero que simultáneamente se produce un 
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movimiento en el seno del grupo para convertirse en parte integrante de la 
sociedad de acogida. En este caso, existe un abanico de grupos étnicos distintos, 
todos cooperando en el seno del sistema social general. El modelo de 
multiculturalismo promovido por Canadá es una ilustración: para crear una 
imagen se habla de mosaico canadiense, es decir, de un todo coherente y 
significativo formado por una composición de parcelas fuertemente 
diferenciadas”.  
 
 Nik biei erreferentzia egingo diet eta oso garrantzitsua iruditzen zait ongi 
argitzea gaizki ulertze asko egon baitaitezke bestela. Mª José Molinak (Amelia 
Barquín, 2002) azaltzen zuenez: 
 
“Kulturaniztasunak egoera bat adierazten du: bi kultura edo gehiagoren 
presentzia fisikoa gizarte batean. Kulturartekotasunak, berriz, 
interdependentzia, elkarrekikotasuna, bestearekin elkarrizketa adierazten du. 
Esanahi dinamikoagoa dauka, erlazio aktiboa, “elkarren arteko trukea” 
jasotzen duena. Hitzak berak bidea seinalatzen du.” 
 
Elkartzeak bakarrik ez du interdependentzia ziurtatzen. Barquínek dionarekin 
guztiz ados: “kontaktua ez da elkarbizitza. Baldintza batzuk bete behar dira eta 
ahalegin bat, lan bat, egin behar da hori lortzeko” 
“Ahalegin” hori nabarmentzea nahiko nuke, hor baitago nire ustez gaiaren 
mamia. Ahalegin hori ez delako kontaktuan dauden alde bateko kideengatik 
bakarrik eman behar, denon aldetik baizik eta uste dut hori sarritan ahazten 
dugun puntua dela.  
 
Integrazioa – eta hemendik aurrera “integrazioa” terminoa erabiltzen dudanean 
kulturartekotasunaren jarrera definitzen duen ikuspegitik ulertu behar da, hots, 
integrazioa ematen da ohiturak eta nortasun kulturala mantentzen direnean eta 
elkarbizitza baikorra sustatu eta baloratzen denean – ez du bakarrik kanpotik 
datorrenak lortu behar (hori asimilazioa izango bailitzateke) GUZTIOK  baizik, 
autoktono nahiz etorkin.  
Uste dut Euskal Herrian konkretuki asko dagoela ikasteko oraindik zentzu 
horretan (eta asko ikasi dugu jadanik) inori ezer exijitzen hasi baino lehenago. 
Urteak eta urteak daramazkigu Euskal Herrian bi kulturen (euskaldun/espainola 
edo euskaldun/frantsesa) artean murgildurik, baina elkarbizitzen? Edo bata 
bestearen aldean bizitzen?, hots, kulturaniztasunean edo kulturartekotasunean? 
Subjektibotasunez beteriko galdera da eta erantzun anitzak aurkituko genituzke. 
Nafarroako euskaldunok osatzen dugun talde gutxituaren kide naizenez eta 
horrek ematen didan ikuspegiaren arabera, nire iritziz ez da hemen ematen 
kulturartekotasunik, hasteko gure ondasun kulturalaren transmisio tresna den 
gure hizkuntza, euskara, errespetatzen ez dutelako, eta hori da 
kulturartekotasunaren oinarrienetako bat: errespetua.  
 

 
5.6 KULTURAK KONTAKTUAN JARTZEN DIRENEAN. 
 
Kultura desberdinen arteko kontaktuak modu askotan ematen dira eta migrazio 
prozesuak horietako modu anitzetako bat dira. Emigratzen duten pertsonen azken 
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helburua trukatze kulturala ez bada ere, bere presentzia soilak gure planetaren 
aniztasunarekin aurrez aurre jartzen gaitu. 
 
Migrazioak, kontaktuak ezartzeko beste modu batzuekin konparatuz, oso premisa 
bereziak ditu eta premisa horiek markatzen dituzte hain zuzen ere, suertatu daitekeen 
kontaktuaren aukerak: 
 

� Inmigrazioa hitz bera, lana eta bizitza baldintzen hobekuntzari estuki 
loturik doa. Pertsona inmigranteak bizitza duinago baten bila eta beren 
lurraldetan bete ezin dituzten kontsumo espektatibak asetzera datoz. 

 
� “Lehenengo mundu” garatuko estatuek behar beharrezko dituzte 

etorkinak eskulan merke moduan lan egiteko. Estatuek ez dute sosik 
ematen horien formaziorako eta esplotatu egiten dituzte. Eta azpimarratu 
nahi dut ezaugarri hori gutxitan aipatzen dela mediotan. 

 
� Gure lurraldetan etorkinek egiten dituzten lanak lan merkatuko eskala 

baxuenenean kokatzen dira, eta sarritan lan baldintzak izugarri larriak 
izaten dira. 

 
� Etorkinen bizitza baldintzak ezartzen zaien lan baldintzen ondorio izaten 

dira. Modu horretan ezartzen da lehen aipatu dudan “pobreziaren 
kultura” eta “laugarren mundurako” baldintzak. 

 
Beraz, aipaturiko lau premisa estruktural horiek dira inmigrazioa beste kontaktu mota 
batzuekin desberdintzen dituztenak: errefuxiatuak, turismoa, bidai kulturalak, edozein 
medio bidez egindako moden difusioa.... 
 
Garrantzizkoa da ere azpimarratzea eta errepikatzea guretzat oraindik hasi berria den 
inmigrazioaren fenomenoa (eta hasiberria diot etorkinenaren perfil berriagatik, Euskal 
Herriak orain arte ezagututako inmigrazioa estatu mailakoa izan baitzen, momentuko 
egoeraren araberakoa) ez dela egoeraren araberakoa, zerbait estrukturala baizik, 
munduaren globalizazioa eta ekonomia liberalen ondorioa. Ez da momentuzko gauza 
bat eta aurreikuspen guztien arabera gehitzen joango da.  
 
Bestalde, etorkin talde ezberdin eta biztanleri autoktonoen arteko harremanak gutxiengo 
bat eta gehiengo baten arteko harremanak dira; ez bakarrik kuantitatiboki (gutxiago dira 
etorkinak) baizik eta boterearen jabekuntzaren arabera ere bai. Botere horrekin loturik 
eta inmigrazioari buruz prentsan ematen den diskurtsoaz, oso adierazgarria da Teun Van 
Dijk-ek (Clara, P. Wolfram, 2003) diona:  
 
“ la desigualdad social es el resultado del abuso de poder y en el ámbito de las 
relaciones étnicas esa dominación puede ser ejercida tanto por prácticas 
discriminatorias no verbales como por prácticas propiamente discursivas. De este 
modo, las élites de la mayoría “blanca” controlan no sólo las estructuras y las  
estrategias propias del discurso público, relacionado, por ejemplo, con la política, los 
medios de comunicación, la ciencia, la ley o la empresa, sino también el acceso al 
mismo. Actuando con tan amplio margen de maniobra, se intenta promover y enfatizar, 
por un lado, las representaciones positivas de Nosotros y, por otro, las 
representaciones negativas de Ellos”. 
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Halere, ez genuke ahaztu behar, gizarte transformazioak talde gutxituetan dutela 
jatorria.  
 
Gauzak horrela, zer gertatzen da gutxiengo bat eta gehiengo bat elkartzen denean? 
 Bourhis eta Leyens-ek koordinaturiko liburuan (1996) inmigrazioa gaietan taldeen 
arteko jarreretaz berba egiten denean sarritan azaltzen den Berry adituaren eskema (16. 
grafikoa) ikus daiteke galdera horri erantzuna emateko: 
 

Akulturazio estrategiak (Berry, 1989) 
 

 

Jatorrizko taldearen identitate ezaugarri 
kulturalak mantentzen al dira? 

 Bai         Ez 

Bai      Integrazioa    Asimilazioa Etorkinak harrera taldearen 
identitatea eta ezaugarri kulturalak 
bereganatzen al ditu? Ez       Banatzea 

  (Segregazioa) 
   Dekulturazioa 
   (Marjinazioa) 

(16.grafikoa):  
 

Eskema horretan akulturazio estrategiak azaltzen dira, hots, testuinguru aldaketa baten 
aurrean, kultura batetik bestera igarotzean, gizabanakoen egokitzapena nola gertatzen 
den. Kulturarteko ukipen honek taldeetan eta gizabanakoenagan aldaketak sorraraziko 
dituen akulturazio prozesua abiarazten du ( Arratibel, N. eta besteak, 2002). 
Akulturazioa fenomeno kultural bat bezala kontsideratu izan dute antropologoek. Bi 
talde kultural eta autonomo ezberdinen arteko kontaktuen ondorioz sortutako kultura 
aldaketa bezala definitua izan da (Berry, 1989, Bourhis eta Leyens-en liburuan 1996). 
 
Berryren arabera, akulturazio fenomenoan bi elementu bereizten dira: akulturazio 
jarrerak eta akulturazio estresa (zailtasunak). Berak lau akulturazio mota edo estrategia 
bereizten ditu: 
 
5.6.1. AKULTURAZIO JARRERAK: 
 

1. Asimilazioa: Jatorrizko kultura harrera taldearen kulturarekin ordezkatzen da. 
Etorkin eta autoktonoen arteko harreman eredu ohikoena da. Ez dira jatorrizko 
taldearen identitate ezaugarri kulturalak mantentzen, baina harrera taldearenak 
bereganatzen saiatzen da. Eredu hau erabili dute Frantzia edo EEBBetan. 
Etorkinak onartuak dira langile moduan, baldin eta “frantses edo amerikar” 
bihurtzen badira edo ahalik eta gehien gerturatu horretara.  

 
2. Banatzea edo segregazioa: Kultur erlatibismoa azaltzerakoan aipatu dudan 

arrisku handienetakoa da hau. Banatzea ematen da identitate kulturala gorde bai, 
baina beste taldearekiko harreman baikorrak bilatzen ez direnean. Gutxiengo 
etnikoen errespetu arau batzuk ezartzen dira “traba” egiten ez duten bitartean.  

 
Estrategia horren eredurik bukatuena HegoAfrika  Errepublikako apartheida 
izango litzateke. Ez hain modu gordinean baina hau izan daiteke gaur egun 
EEBBetan pertsona txuri eta beltzen arteko harremanetan ohiko estrategia: 
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espazio berdinak konpartitzeak ez du elkarbizitza ekarri. Lehen aipatu dugun 
Kulturaniztasuna kokatzen da eskemaren espazio honetan ere bai. Errespetua 
bai, baina “zuek hor eta ni hemen”. Euskal Herrian ere bai, gatazka politiko 
luzearen ondorioz ere hori gertatzen da nire ustez neurri handi batean. 
Integrazioak ekar dezakeen Kulturartekotasunerako ahaleginik ez da ematen eta 
Vasquez-ek dion moduan (Berry, 1989, Bourhis eta Leyens-en liburuan 1996): “ 
akulturazioa norabide bikoitzeko etorbide bat da”.  Estrategia horrekin galtzen 
beti gutxiengoa ateratzen da, boterea gehiengoak izaten jarraituko baitu. 
 
Nire ustez, estrategia hauetan gehiengoak agintzen du gutxiengoekin alderatuz. 
Azken finean, harrera taldea edo gehiengoaren taldearen identitate eta 
ezaugarriak bereganatzen joango da gutxiengoa alde batetik berak horrela nahi 
badu, baina bestetik hori egiteko aukera uzten badio gehiengoak gutxiengoari. 
“Traba” egiten dion momentuan baztertu egin baitezake. Berriro diot, horrelako 
egoerak gainditzeko ahalegina behar da alde bietatik. Horrela bukatu zen 
Hegoafrikako apartheida. 

 
3. Dekulturazioa (Marjinazioa):  Identifikazio kulturalik egiten ez dutenean. Ez 

dira ohiturak eta identitate kulturala gordetzen eta gainera ez dira harreman 
baikorrik bilatzen harrera taldearekiko edo gehiengoarekiko. Hau inoiz gertatu 
behar ez litzatekeen estrategia da, baina zoritxarrez gaur egun oraindik ere 
noizbait ematen dena gure inguruan adibidez ijito batzuekin. Estrategia hori bera 
gertatu zen euskaldun askokin Francoren garaian eta Ameriketako milioika 
indigenen kasuan lehenago. Sarraski sistematikoak, pertsonen edo/eta taldeen 
ezabaketa da. 

 
4. Integrazioa: Jatorrizko ohiturak eta identitate kulturala mantentzen dira eta era 

berean harrera taldearekiko harreman baikorrak baloratu eta sustatzen dira. Bi 
aldagai horiek dira kulturartekotasuna definitzen dutenak. Modu honetan, 
integrazioa eta kulturartekotasuna sinonimoak bezala agertzen dira. Baina, 
berriro diot sarritan integrazioa asimilazioarekin nahasten dela eta oso termino 
irristakorrak direla, tentu handiz ibili behar da horiek erabiltzerakoan.  
Xabier Besalú (2002) ere bat dator integrazioa hitzarekin eta dio: 
 
 “correspondería a la actitud interculturalista, que respeta las culturas 
minoritarias, pero a su vez promueve el contacto, el diálogo, el mestizaje y la 
igualdad de derechos y deberes.”. Gainera, F. Carbonellen aipua dakar  
integrazioa definitzeko: 
 
“La integración es un proceso que las dos partes van realizando lentamente a 
partir de una voluntad activa e inequívoca de resolver los inevitables conflictos 
que provocarán la diversidad de valores y de costumbres, pero muy 
especialmente la desigualdad social y política....Se trata de crear conjuntamente 
un nuevo espacio, aún inexistente, regido por nuevas normas, nacidas de la  
negociación y de la creatividad conjunta....Por eso, es inevitable que el grupo 
mayoritario esté dispuesto a aceptar como homólogos a los grupos minoritarios, 
cosa que implica estar dispuesto a compartir el poder y trabajar para hacer 
posible la igualdad de oportunidades entre los seres humanos que conviven en 
una sociedad determinada”. 

 



KARRERA AMAIERAKO PROIEKTUA: 
INMIGRAZIOA ETA KULTURARTEKOTASUNA MALERREKAN: DIAGNOSIA ETA LAN PROPOSAMENAK 
 

Mikel Gereka Zelaia  36 
2005eko otsailean 

Aipatu beharra dago lau estrategia horiek ez direla modu garbi garbian azaltzen inoiz. 
Konpartimendu mugatuak baino joera desberdinak deskribatzeko balio dute; gure 
inguruan ikusten duguna nolabait ordenan jartzeko. Erabili daiteke taldeak banatzeko 
orduan eta bai indibiduoak. Gerta daiteke, eta gertatzen da, familia bereko kideak 
estrategia desberdinak aukeratzea taldeen arteko harremanetarako: adibidez banantze 
estrategia erabili duen heldu batek integrazio estrategia bultzatzea beren seme-
alabentzako. Edo bi anai arrebetatik batek euskara ikastea erabakitzen duenean eta 
besteak ez, bi estrategia desberdinen aurrean daude. 
 
Kanadan egindako ikerketen arabera, dirudienez, integrazioa da talde guztiek nahiago 
duten estrategia eta marjinazioa gutxien aukeratzen dutena. Baina ez da ahaztu behar, 
gauza bat dela galdetegi baten aurrean agertutako jarrera eta beste bat - oso desberdina 
izan daitekeena- portaera.  
 
Gaian gehiegi sakondu gabe ere,sen ona jarraituz, gutako edozeinek ere aukera berdina 
egingo genukeela pentsatzea nahi dut: hoberena integrazio estrategia eta okerrena 
marjinazioa. Beste gauza bat izango litzateke, ondoren, teorian aukeratutako estrategia 
horren alde zer egiteko prest gauden, noraino “bustitzeko” prest gauden bakoitza.  
 
Interesgarria iruditzen zait Amani Kolektiboak (1994) akulturazio estrategia horiei 
buruz aipatzen duten puntu garrantzitsu bat: 
 
“...os hemos presentado una clasificación de modelos de contacto, en la que la mayoría 
lleva la voz cantante. Si la mayoría quiere, se produce integración, separación, 
asimilación, o marginación, ya que es la mayoría la que tiene el poder. Nosotras no 
estamos enteramente de acuerdo con este planteamiento. Pensamos que las minorías 
étnicas también pueden decidir el tipo de contacto que quieren establecer con la 
mayoría, y ejercer el poder que tengan para conseguirlo”. 
 
Integrazioaz, solasten dugunean beraz, argi gelditu behar zaigun gauza bat da guztiok 
integratzen garela, eta ez bakarrik beranduago iritsi direnak. Horregatik batzuek (Pilar 
Arnáiz, 1996, in Barquín 2003) nahigo izaten dute “inklusioa” terminoa erabiltzea 
“integrazioa” ordez. Aditu horiek hezkuntza munduari egiten diote erreferentzia baina 
berdin kokatu gaitezke gizarte mailan. Integrazioa hitza berak, baztertua dagoena, 
eskola edo komunitatetik kanpo dagoen norbait integratzea eskatzen du. Inklusioak 
berriz argiago komunikatzen du pertsona guztiak (ez batzuk, ez etorkinak soilik) 
hezkuntza bizitzan eta hezkuntza sozialean sartuta egon behar direla. Integrazioa 
erabiltzen dugunean badirudi pertsona batzuetaz bakarrik ari garela berbetan, ez 
guztietaz, eta denok dugu “integratzeko” premia, denon artean osatzen baitugu gizartea. 
Ildo horretan eta Amani Kolektiboak gorago aipatzen zuenarekin bat eginez SOS 
Arrazakeria taldeko Agustin Unzurrunzagak zera dio:  
 
 
“...nos interesa más colocarnos en otra perspectiva, la que entiende por integración el 
proceso de incorporación de los y las inmigrantes a la sociedad en igualdad de 
condiciones, derechos y deberes de los nacionales, mediante el cual puedan llegar a ser 
participantes activos de la sociedad de acogida, conformando también la vida social, 
económica y cultural.(..) Pero en ese proceso de integración tomamos parte dos, 
simplificando, los autóctonos y los inmigrantes, y es trabajo de todos llevar ese proceso 
adelante. Nos integramos todos. La integración no es una obligación de parte, de la 
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parte más pequeña, la que está discriminada, sino de todos. El asunto, por tanto, no es 
que ellos hagan el esfuerzo y nosotros les pongamos trabas. Es que todos trabajemos 
por construir una sociedad integrada, lo que nos hará cambiar a todos, a ellos y a 
nosotros. Ese proceso requiere la participación de las dos partes y la buena voluntad 
de las dos partes. Pero siendo conscientes de que hay asimetría de poder, que el poder 
lo tenemos los autóctonos, que somos más y más fuertes, y que, por tanto, nos 
corresponde a nosotros poner la mayor parte de ese esfuerzo. Somos nosotros quienes 
tenemos que empezar por tomar en consideración y aceptar al otro, más allá de la 
tolerancia, reconociendo la plenitud de sus derechos.”  
 
Zentzu horretan ulertuko dut hain zuzen ere integrazioa kontzeptua lan honetan, 
inklusioa moduan.  
 
 
5.6.2. AKULTURAZIO ESTRESA: 
 
Gizabanako bat edo talde bat bere gizartea utzita beste gizarte batean kokatzen denean, 
bien arteko harremanetatik eratorritako alde bietako aldaketak (indibidualak zein 
taldekoak) sortuko dituzten fenomeno psiko-soziologikoak eragiten dira. Horiek osatzen 
dute akulturazioa edo, hobeto esan, akulturazio prozesua, akulturazioa ez baita egun 
batetik bestera gertatzen, urteak behar dira prozesua bete dadin (Marije Fullaondo, 
2004). 
 
Akulturazioaren prozesua zailtasun iturria da, hortik sortzen da akulturazioaren estresa, 
inmigrazioak dakarren kostu emozionala. Estres hori desberdina da pertsona 
bakoitzarengan (Berry, 1996). 
 
Berryrekin jarraituz, akulturazio estresa (zailtasunak), hiru faktoreren menpe dago 
(Arratibel, N. eta besteak, 2002): 
 

� Testuinguruaren eragina. Harrera taldearen estrategia (aurreiritziak), 
etorkin taldearen izaera (estatus altua/baxua) eta une historikoaren 
ezaugarriak. 

� Egoerarekin lotutako faktorea, nola hautematen den egoera berria 
(batzuentzako egoera traumatikoa da, beste batzuentzako aukera ona 
bizi-kalitatea eta beste arlo batzuetan hobetzeko). 

� Estresa toleratzeko gaitasuna eta ezaugarri pertsonalak, subjektuek honen 
arabera estres maila desberdina izango dute. 

 
Oso kontuan izateko fenomenoa da akulturazio estresarena. Errepikatzen den koadroa 
izaten da eta jatorriarekin baino etorkinek jasan behar izaten duten egoera sozio-
ekonomiko larriarekin (irregulartasuna, lan eza, etxebizitzaren problematika, kupoa,  
mesfidantza, aurreiritziak, estereotipoak, konpetentzia, orientazio eta informazio eza,...) 
loturik doa gehienetan. Horregatik, etorkinekin lan egiten dugunean, edozein arlotan, ez 
dugu ahaztu behar, gu gure medioan gaudela eta guri tokatzen zaigula boterea dugulako 
lehen eskaintza egitea; ezin diegu inoiz exijitu bertakoei edo geure buruari exijitzen ez 
dioguna. 
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“Garaipen” emakume etorkinen elkarteko kide den Victoria Mendoza-k (2004) “estres 
postraumatico” deitzen dio akulturazio estresari eta inmigrantearekiko tratu txar psiko- 
soziala bezala kalifikatzen du:  
 
“...las dificultades económicas, la ilegalidad o irregularidad, con miedo de detenciones 
y deportaciones, expulsiones muchas veces con maltrato y abuso, la situación de 
inseguridad en el tema de empleo y de vivienda, amenazas constantes, etc. Estar en un 
sitio sin opción de trabajo, sin opción muchas veces ni de existir, ya que algunos no 
pueden empadronarse, no logran conseguir sus permisos ni documentación para tener 
una vida y un ir y venir seguro en el lugar donde vivan. Cuando suceden todas estas 
situaciones de stress e inseguridad comienzan a aparecer secuelas psicológicas y 
muchas veces psicosomáticas, con diferentes manifestaciones e intensidades, según el 
caso y la persona. Así como existe el maltrato físico y psicológico de una persona hacia 
otra persona, también existe un maltrato social al inmigrante” 
 
 
5.7 HARRERA EREDUAK 
 
Munduko beste herri batzuetan Euskal Herrian baino lehenago bizi izan zuten 
inmigrazioaren fenomenoa eta ez zuten denok modu berdinean bizi. Deskribatu ditugun 
akulturazio jarreren ispilu izan zitekeen nahiz eta Berryk proposaturiko koadroa harrera 
tradizio horiek baino berriagoa izan.  
Hiru harrera tradizio desberdin izan dira Europan emandakoak (Siguan,1998) eta horiek 
-edo horien nahaspena –beste lurralde askotara esportatu dira. 
 
Frantzian:  Errepublikako lehenengotako konstituzioak dio frantsesa dela Frantzian bizi 
eta Errepublikaren idealetan parte hartzen duen edonor. Kontzepzio honetan, 
etorkinarekiko jarrera argi gelditzen da: eskola frantsesean hezi, frantsesa hizkuntza 
propioa bezala onartu eta Frantziako historia eta kulturaz identifikatzen baldin bada, 
eskubide osozko frantsesa bihurtzen da. 
Eredu hau integrazioarena baina bere zentzu gordinenean hartuta izango litzateke, hots, 
asimilazioarena. Denok berdinak, bai, baina Frantziara iritsi baino lehenagoko guztia 
ahanztearen baldintzapean: “y la primera condición es que todos los ciudadanos 
franceses son iguales y para merecer esta igualdad el extranjero debe renunciar a 
cualquier privilegio y a cualquier característica que le haga distinto” (Siguan, 1998). 
Horren islada da hainbestetan entzun dugun “chador” edo buruzapia erabilerari buruzko 
istiluak frantziar eskola eremuan. 
 
Alemanian: Alemaniarentzat bertan finkatzen diren atzerritarrak beste kultura nazional 
bateko kideak dira eta zentzuzkoa da horiek kultura propioa gorde nahi izatea. “La 
nacionalidad es algo que se recibe del pasado, de una herencia cultural ancestral 
(Siguan, 1998)l”. Modu horretan uler daiteke gerra ostean lanerako aukera berriak zirela 
eta Alemania langile atzerritarrez bete zenean, estatuak “gest-arbeiter” edo “langile 
gonbidatuak” deitu izatea horiek. Suposatzen zen langile horiek lehenago edo geroago 
beren jatorrizko lurraldeetara itzuliko zirela, eta horregatik ez zuten inongo oztoporik 
jartzen beste lurralde batzuetako gobernuek, adibidez Espainiak, irakaskuntza sistema 
espainolez antolatzeko, horrek egunen batean burutuko zen jatorrizko lurralderako 
itzulera erraztuko bailuke.  
Baina itzulera ez zen beti eman eta gaur egun gatazka iturri hautematen dute alemanek 
bertan bizi diren eta geldituko diren turkiarrak adibidez. 
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Alemanek ere “koloniak” osatzeko joera dute beste lurralde batzuetan egokitzen 
direnean, baina beraiek badakite nahi dutena egin dezaketela: bertan gelditu edo 
jatorrizko Alemaniara itzultzea. 
Alemaniako eredua Berryren segregazio edo banatze estrategiarekin lotu daiteke: zuek 
hor eta gu hemen; zuek espainol, turkiar... eta gu alemaniar jatorrikoak. 
 
Ingalaterran : Ingalaterrak bere inperio kolonialean lotsagabekeri gutxi edo gehiagoko 
esplotazio ekonomikoa inposatzen zuen, baina, bestalde, identitate kulturalak 
errespetatzen zituen horiek aldatzea gura izan gabe. Nahikoa zitzaion “gizon zuria” eta 
britainiar zibilizazioaren lehentasuna errespetatzen bazituzten. 
“Desberdinak eta onartuak” politika horren adibide dira gaur egun hiri askotan dauden 
etnia desberdinetako ordezkari munizipalak; ordezkari horiek autoritate administratiboa 
eta etnia bakoitzeko kideen arteko bitartekari moduan lan egiten dute.  
 
“La Gran Bretaña mantiene el principio de respetar las diferencias culturales mientras 
no pongan en peligro su seguridad” (Siguan, 1998). 
 
Kultur aniztasunaren eredua da Ingalaterrakoa. Elkarrekin bai baina nahasturik gabe. 
Botere zuriak desberdintasunak mantentzea “toleratzen” du (eta ezin dugu ahaztu ahal 
duenak bakarrik toleratu dezakeela) baina beti ere “pasatzen ez badira”. 
 
Aipaturiko hiru ereduek denbora pasa ahalaz porrot egin dute. Etorkinen etortze ugaria 
eta hortik eratorriko arazo sozio-ekonomikoek harrera tradizio horien hasierako 
planteamenduak gainditu dituzte eta ezinezkoa bihurtu du printzipio horietan 
oinarrituriko politikak ezartzea.  
 
“en la actualidad muchos emigrados instalados en Francia no tienen ninguna 
esperanza de incorporarse en igualdad de derechos a la sociedad francesa y, porque no 
lo esperan, se esfuerzan en mantener y defender su identidad. En cuanto al modelo 
alemán hace tiempo que la ficción de que los inmigrados son huéspedes transitorios ha 
dejado de cumplirse(..) en cuanto al modelo inglés de aceptación de la 
pluriculturalidad en la práctica resulta no menos difícil de aplicar, ya que una cosa es 
predicar la convivencia y el respeto mutuo entre dos culturas y otra es que las culturas 
en presencia sean muchas y contradictorias entre sí(..) Y la predicación del respeto 
mutuo se contradice además con el hecho de que una de las culturas en presencia es la 
cultura dominante y sus miembros ocupan todos los puestos en la sociedad ambiental 
mientras que los miembros de las otras culturas viven en condiciones de marginación 
social.”(Siguan,1998). 
 
Harrera politika horien porrotak badu beste ondorio amankomun bat eta da harrera 
gizarteko kideengan etorkinekiko sortu diren alarma eta areriotasun sentimendua: 
errezeloa, beldurra, gatazka.  
Eta horiei aurre egiteko defentsa moduan datoz gure gobernuek antolatu eta ezartzen 
dituzten Legeak: Atzerritarren Legea: inmigrazioaren kontrola eta trabak jartzea. 
Kanadan: Agian Kanada da harrera gizarteko politiketan aurrerakoienetakoa eta gaur 
egun eredugarria izan daitekeena guretzat. Kanadarren gehiengoak errekonozitzen du 
aniztasun kultural eta etnikoa kanadar gizartearen oinarrizko ezaugarri bat dela (Berry 
in Bourhis eta Leyens, 1996). Kanadarrek oro har kulturalki eta etnikoki gizarte anitz 
batean bizitzeko ideia preziatzen dute. Aipaturiko akulturazio estrategietan integrazioa 
bultzatzen du, kulturartekotasuna. 
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Bertan egindako inkesta askoren arabera (Berry in Bourhis eta Leyens 1996) hori 
gelditu da agerian:  
 
“..La ideología del multiculturalismo que es un concepto corolario en los prejuicios y 
actitudes étnicas es igualmente un objeto de estudio. Valora la idea de relaciones 
armoniosas en el seno de una sociedad cultural plural y comprende al mismo tiempo el 
apoyo a la integración y el rechazo a la asimilación y la segregación.(..) Están de 
acuerdo con la idea  de que “una sociedad compuesta por varios grupos étnicos y 
culturales está más adaptada para la resolución de los problemas en la medida en que 
estos se presentan”. Una mayoría de ellos piensa que los inmigrados deben animar a 
sus hijos a preservar su cultura y las tradiciones de sus países de origen y consideran 
que los inmigrados recién llegados tienen los mismos derechos de pronunciarse sobre 
el futuro de Canadá que las personas nacidas y educadas en Canadá. Una encuesta 
reciente ha mostrado que las personas favorables a la idea de multiculturalismo son 
dos veces más numerosas que las que se oponen a ella”. 
 
Euskal Herrian oraindik nahiko berria zaigu inmigrazioaren fenomenoa (lehen ere 
aipatu dut gaur egungo inmigrazio estrukturalari buruz ari naizela eta ez adibidez 60 eta 
70 hamarkadetan jaso genuen estatuko inmigrazio koiunturala) eta administrazioak 
saiatzen ari dira behintzat paperetan diotenez integrazioaren norabidea dituzten jarrerak 
bultzatzen: 
 
“...Nafarroan bizi diren etorkinek Foru Komunitateko gainontzeko biztanleek dituzten 
eskubide berak dituzte. Administrazio Publikoen erantzukizuna da etorkinen beharrei 
erantzutea, gizarteratzea, laneratzea eta etxe bizitza dela eta inmigrazio irregularra 
ezereztuko duten ekintzak egitea, horiek baitira sarritan, euren eskubide sozialak eta 
ekonomikoak, eta kultur eskubideak urratzearen iturri”  
(Nafarroako Foru Komunitateko Herritarren eskubideen aldeko gutuna, in Herguedas 
eta Gereka, 2004). 
 
Baina, halere, ezin da ezkutatu egiten den guztia, nahiz eta intentzio onenarekin ere, 
Atzerritarren Legearen menpean dagoela, eta lege horren pean nekez egin daitezke 
gauzak modu egokian.  
 
 
5.8 KULTURARTEKO HEZKUNTZA 
 
Kulturarteko gizartea baldin bada helburu, hori lortzeko tresna eta bidea izango litzateke 
kulturarteko hezkuntza. Kulturarteko gizartea orain arte emandako azalpen guztiek 
inplikatzen duen planteamenduaz: berdintasun mailan eta bestearenganako errespetuan  
oinarriturik topo egin eta elkar trukatze batez denok aberastuz; denon artean elkarrekin 
“kultura egitea”. 
 
5.8.1. ZER DA KULTURARTEKO HEZKUNTZA? 
 
Kulturarteko hezkuntza aniztasunari erantzuteko ikuspuntu eta tratamendu globala da. 
Are gehiago esango nuke: bide hori hautatzen duenaren aldetik “filosofia” berezi bat 
izatea suposatzen du, sinismen bat, bizitza ikusteko modu berritzaile bat: 
kulturartekotasuna munduarekiko eta pertsonenganako, elkarrekintzan, berdintasunean 
eta errespetuan oinarrituriko jarrera bat da. Aro berriari erantzungo dion ikuspegi berria. 
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“...La educación intercultural se dirige a todos los ciudadanos sean de la cultura que 
sean, clase social, sexo, religión o raza. Implica un modelo educativo que propicia el 
enriquecimiento cultural a través del intercambio, el diálogo y la participación activa y 
crítica para el desarrollo de una sociedad basada en el reconocimiento radical de la 
dignidad de todos los seres humanos, en el respeto de los derechos fundamentales, en la 
tolerancia y solidaridad. Dicho de manera más concreta, puede decirse que la 
educación intercultural desea ser la respuesta pedagógica a la exigencia actual de 
preparar a los futuros ciudadanos para desarrollarse en una sociedad prácticamente 
multicultural e idealmente intercultural (J.A. Jordán 1996, in “Orientaciones para la 
escolarización del alumnado inmigrante”) 
 
Nori tokatzen zaio bada hezkuntza horretaz arduratzea? Gizarte eragile guztiek hartu 
behar dute parte proiektu horretan (proiektua deitzen ahal zaio aldaketa “prozesu” luze 
bat inplikatzen duen heinean), guztiak baitira agente aktiboak: administrazioak, politika 
munduak, hezkuntza alor eta maila guztiak, gurasoak, ikasleak, sindikatuak, langile 
guztiak, adin handiko pertsonak, langabetuak, gobernuz kanpoko erakundeak, aisialdiko 
taldeak...., hitz batez, hiritar guztiak, autoktono nahiz etorkin. Gizartea osatzen dugun 
bakoitza eta guztiok, inor baztertu gabe; denok gaude inplikaturik.  
 
5.8.2. KULTURARTEKO HEZKUNTZAREN BEHARRA 
 
Gizarte kulturanitz bateko osagai desberdinek kulturarteko gizarte bat eraikitzeko lan 
egin behar dute. Amani kolektiboaren ustez (1994), gizarte kulturanitzetan gatazken 
(gatazka bere zentzu positiboan, arazoen konponbide moduan) aurrean sortzen den 
hezkuntza proposamen baten aurrean gaude.  
Kulturarteko hezkuntza trukea da, eta bere helburu nagusia berdintasun maila batean 
kolektibo eta talde etniko desberdinen arteko elkarpena sustatzea da, bakoitzaren 
berezitasunak mantenduz eta era berean elkarrenganako aberastasuna bermatuz eta 
bilatuz. 
Hartzaileak biztanleria autoktonoaren kideak nahiz kolektibo etniko ezberdinen kideak 
dira. Kulturarteko hezkuntzak zera bilatzen du gizarte autoktonoarengan: 
 

� gutxiengoaren talde ezberdinei buruz dituen aurreiritzi eta estereotipoak  
ezagutu eta aldatzea. 

� gutxiengo kulturen ezaguera eta balorazio baikor eta kritikoa erraztea. 
� mundu justuago baten beharraren kontzientzia sustatu eta erakartzea. 
� diskriminazioa saihestu eta harreman baikorrak erraztuko dituzten 

jarrera, portaera eta gizarte aldaketa positiboak bultzatzea, gutxiengo 
kulturen bilakaera espezifikoari aukerak emanez. 

Eta aldi berean, zera bilatzen du kulturarteko hezkuntzak gutxiengo etnikoengan: 
 

� gehiengoari edo harrera taldeari buruz dituzten aurreiritzi eta 
estereotipoak ezagutu eta aldatzea. 

� gehiengoaren kulturen ezaguera eta balorazio baikor eta kritikoa erraztea. 
� norberaren kultura ezagutaraztea. 
� diskriminazioa saihestu eta beren bizitza baldintzak hobetsiko dituzten 

jarrera, portaera eta gizarte aldaketa positiboak bultzatzea. 
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Ikuspegi desberdinetik hartutako helburu berberak dira batzuk, aipaturiko bi aldeak 
inplikatuz.  
 
Gizarte eragileen artean eskola aldaketa prozesua martxan jartzeko eragile pribilegiatua 
da eta zeregin handia du zentzu horretan. Eskola da azken finean familiaz kanpoko 
“hezkuntza tokia” eta lege aldetik etorkinen seme alabei bertan parte hartzeko traba 
gutxien jartzen zaien tokia (Siguan, 1998): 
 
 “...La situación para el conjunto de los países de la Unión podría resumirse diciendo 
que si en todos los países o en muchos de ellos, los inmigrados encuentran dificultades 
para acceder a determinados servicios sociales, estas restricciones no existen, o son 
mucho menores, cuando se trata de admitir a sus hijos en la escuela.”. 
 
Gainera, berak dion moduan, inmigrazioaren zortea, gizarte fenomeno moduan, 
hurrengo belaunaldian erabakitzen da. Eta hurrengo belaunaldietan eskolak badu zer 
esan eta egiterik: 
 
 “ Esta buena disposición para ofrecer enseñanza a los niños inmigrados puede 
entenderse como un acto de justicia y de solidaridad, pero es evidente también que los 
países receptores son los primeros interesados en que los niños inmigrados, que 
mañana serán ciudadanos, a través del sistema educativo se pongan en condiciones de 
integrarse en la sociedad  a la que se han incorporado, sea cual sea la manera en que 
se entienda esa integración. Y los propios inmigrados están igualmente interesados en 
que sus hijos reciban una educación escolar que les permita integrarse en las mejores 
condiciones posibles” (Siguan 1998). 
 
Zaila da zehatz-mehatz azaltzea zer egin behar den eskola baten kulturarteko hezkuntza 
ezartzen joateko eta hori eskatzen dute gehienetan irakasleek kezkatuak daudenean. 
Kulturarteko hezkuntzak eskolako balioen eta antolamenduaren birplanteamendu 
orokorra eskatzen du (Fullaondo, 2004): eskolaren egoeraren azterketatik abiatuta, 
Hezkuntza Proiektutik hastea, partaidetzatik jarraitzea eta curriculumarekin bukatzea, 
denak paraleloki landuta eta eskola elkarte osoaren parte hartzearekin.  
 
“Kulturarteko hezkuntza ikuspegi edo enfoke bat da, gizarte osoa eta hiritar bakoitza 
inplikatzen dituena. Desberdintasun kulturalak beti daude presente eskola 
testuinguruetan, nahiz eta jatorri etniko edo nazional jakin bateko talde konkreturik ez 
egon. Kontua ez da orain heziketako esku hartze espezifiko bat ezartzea talde 
kulturalentzat, baizik eta ikuspegi berri bat, hezkuntza prozesu osoaren dimentsio eta 
esparruetan eragiten duena” (Barquín in Fullaondo, M 2004) 
 
Barquínek (Fullaondo, 2004) oso zehaztapen garrantzitsua egiten du dagokigun arloan 
kontzeptu batzuk bereizteko: 
 

- Desberdintasuna: hezkuntzan faktore hauekin dago lotuta: adimena, ikaskuntza 
erritmoa, gaitasunak... 

- Aniztasuna: konnotazio positiboa dauka. Oro har esan daiteke: “munduan ez 
daude bi sorkari berdin”. 

- Parekotasunik eza edo bestelakotasuna. Konnotazio negatiboa dauka. Aldagai 
sozial, ekonomiko eta politikoekin dago lotua. Talde dimentsioa dauka. 
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“Eskolak desberdintasuna kontuan izan behar du, aniztasuna bultzatu behar du eta, 
ahal den heinean, parekotasunik ez izatea neutralizatu behar du. Ildo horretatik, 
arriskutsua da gizakiok elkarrengandik banatzen gaituena azpimarratzea, batzen 
gaituena baino. Eskolaren erronka bada komunean daukaguna nabarmentzea ere” 
 
Ez dago ikusten denez formula magikorik printzipio orokorrak baizik aipatu dudan 
filosofia aurrera eraman ahal izateko. Printzipio hauetan oinarritzen da kulturarteko 
hezkuntza (Sustatu.com): 
 

� Denok behar dugu maitasuna, autoestimua, errespetua, berdintasuna, arrakasta, 
norberaren duintasuna onartua izatea...eta etorkinek ere bai, noski. Eskolak giza 
balore horiek landu eta sustatu egin behar ditu. 

� Kultura ezberdina dutenek bere ikaskideak bezalakoak direla “sentitu” nahi dute 
eta hartarako eskubidea dute, baita “fisikoki” beraien ondoan egoteko, besteek 
egiten dutena egiteko...Alabaina, ezberdinak” izateko eskubidea ere badute eta 
esplizituki onartu behar zaie. 

� Denek dute harremanetarako eta eskolako jardueretan parte hartzeko eskubidea. 
Denek sentitu nahi dute eskolako partaide direla eta ez dutela bazterketarik 
jasango aurreiritziak edota arrazakeriako jarrerak direla eta. 

� Denek entzun beharko liekete irakasleei eta ikaskideei euren kulturarenganako 
balorazio positiboa, euren hizkuntza, musika, ipuinak, erlijio eta kultur baloreak, 
ez daudela gureengandik hain urrun. Azken batean, ELKARTZEN GAITUENA 
ASKOZ ERE GEHIAGO DELA BEREIZTEN GAITUENA BAINO. 

� Eskolan denontzako hizkuntza, kodeak eta arauak negoziatu beharko lirateke 
kultur harremanak gauzatu ahal izan daitezen. 

� Gutxiengo talde bateko ikasleak beste errealitate batetik abiatzen dira, baina 
aukera berdinak izan behar dituzte: komunikazio –eta negoziazio- tresnak 
eskuratu behar ditu (hizkuntza idatzia, komunikabideak, lan-mundua...). 

 
STEE-EILAS kontseilu nazionaleko txostenean ere ezinbestekotzat jotzen dute honako 
irizpide hauek kontutan hartuko dituen kulturarteko hezkuntza ezarri eta bultzatuko 
dituen neurriak: 
 

• Kulturarteko hezkuntzak hezkuntza sistema osora heldu behar da eta ez ikasleria 
etorkina dutenera bakarrik. 

• Denok gara kulturarteko hezkuntzaren eragile, era guztietara hemen gaudenok 
kanpotik datozenak baino gehiago hala ere. Ikastetxe berean elkarrekin bizi 
diren kultura desberdinei buruzko edukiak txertatu beharko dira ikasleria 
osoaren ohizko curriculumean, beti ere jarrera folklorista eta paternalistak 
saihestuz. 

• Etapa eta arlo guztietan guztion berdintasuna desberdintasuna baino gehiago 
bultzatuko dituen jarrerak eta usteak landu behar dira: berdinak duintasunean eta 
eskubideetan, elkartasuna eta giza bazterketaren aurkako norberaren inplikazioa 
areagotuz. 

• Guztiz beharrezkoa da norberaren abileziak eta giza trebetasunak garatzea 
elkarbizitzak sor ditzakeen ohizko gatazkak bideratzeko. 

• Ezin dira alde batera utzi jatorrizko hizkuntzen eta kulturaren irakaskuntza. 
 

Gaur egungo errealitatea kulturanitza da eta gehiago izango da gure ikasleek ezagutuko 
dutena. Beraz, errealitatea aldatzen joan baldin bada, aldatzen hasi beharko dugu baita 
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ere gure eskola eta gure hezkuntza sistemaren erronkak. Erronka berriak gizarte berri 
batentzat.  
 
Kulturaniztasuna aberastasuna da eta ez arazoa, desberdintasun berak aberasten 
gaituelako. Gure eskolako erronka gerorako “hiritarrak” heztea da: solidarioak, askeak 
eta izpiritu kritikoa duten pertsonak formatzea; kulturarteko gizarte baten 
elkarrenganako errespetu osoz, baikortasunez eta berdintasun mailan elkar bizitzeko gai 
izango diren pertsonak bere formazioan laguntzea. 
 
Gure curriculumetan azaltzen dira hitz ponpoxoetan jarrerak eta baloreen garrantzia, 
baina eguneroko praktikan eskola ezagutzaren transmisorea da soil soilik. Beraz, bada 
garaia eskema batzuk aldatzen joateko, eta jarrerei, elkartasunari, errespetuari, 
desberdintasunaren aberastasunari eta justizia sozialari ere gure curriculumetan merezi 
duten bere tokia emateko. Ez da nahikoa izango matematika, hizkuntza eta ingelesa 
menperatzea geroko hiritarrak gizartean ongi egokitzeko; horiek bezain garrantzitsuak –
edo garrantzitsuagoak nire uste apalean- baitira lehen aipaturiko jarrera eta balore 
berriak. 
 
“Hezkuntzaren printzipioetako bat aniztasunean oinarritutako hezkuntza dugu, eta 
desberdintasun pertsonal eta kulturalekiko errespetutik abiatutako hezkuntza 
“berdintzailea”, kooperazioa, solidaritatea, zentzu kritikoa, bizikidetza.....printzipio 
horren barruan kokatuko dira. Baina orokorrean eta salbuespenak salbuespen, gure 
eguneroko praktikan aniztasunaren atal batzuei baino ez diegu erantzuten era 
sistematizatuetan: ikasleen gaitasun eta ikaste erritmo aniztasunari, hain zuzen. Beste 
alderdi guztiak zehar lerro gisa lantzen saiatu gara, baina zehar lerroek ez dute 
curriculum ofizialetan kokapen zehatzik.(Fullaondo, 2004). 
 
Erronka berriaren marko egokiena gizarte inklusiboa da eta hezkuntza arloan eskola 
inklusiboa:  
 
“...la educación inclusiva es una actitud, un sistema de valores y creencias, no una 
acción ni un conjunto de acciones. (..) Hoy en día la creciente diversidad de alumnos en 
nuestro sistema educativo es un importante tema de debate y preocupación. Entre las 
diferencias se encuentran la lengua, la cultura, la religión, el sexo, la discapacidad, la 
preferencia sexual, el estado socioeconómico, el marco geográfico y muchas más, que 
denotan la multiculturalidad existente en la escuela. Pero, frente a esta realidad, a 
menudo, encontramos que la diversidad es entendida como un problema, más que como 
una maravillosa oportunidad de aprender sobre la variedad de vida de otras personas,  
y también sobre lo que significa ser humano. A nuestro juicio, ser incluido, valorado y 
respetado por quien uno es en un mundo diverso y plural por naturaleza”. (Arnáiz, 
1996). 
 
Testuinguru horretan kulturaniztasuna beste aldagai bat da, aniztasunaren barruan 
dagoen beste aldagai bat. Oso interesgarria iruditzen zait niri inklusioaren ikuspegi hori 
pertsonaren jatorriak galtzen duen indarrarengatik:  
 
“..Gizaki orori dagozkio Aldarrikapen honetan adierazitako eskubide eta askatasunak, 
eta ez da inor bereziko arraza, larru-kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, politikako edo 
bestelako iritzia, sorterria edo gizarteko jatorria, ekonomi maila, jaiotza edo beste 
inolako gorabeheragatik. 
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Ez zaio begiratuko gainera, pertsona zein herrialde edo lurraldekoa den; ezta hango 
politikari, legeei edo nazioarteko egoerari, nahiz eta herri hori burujabea izan, bestela 
zainpeko lurraldea, autonomiarik gabea edo nola-halako burujabetasun-mugak 
dituena” (Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala. 2.atala, in Herguedas eta Gereka 
2004)) 
 
Sarritan, baina, garrantzi handiegia ematen zaio nongoa izateari nolakoa izateari baino; 
jatorriaren marka edo estigmak pertsonaren beste ezaugarri asko estaltzen ditu eta 
aurreiritzi eta estereotipoek indarra hartzen dute modu horretan. Sarritan medioek 
“haiek” eta “gu” jatorriak markaturiko taldetan banatzen dituzte pertsonak horrela 
taldeen arteko distantziak nabarmendu nahi izango bazuten moduan. Hori aipatzen du 
Clara P. Wolfram-ek (2003) inmigrazioaren gaia dela eta prentsan ematen zaion 
trataerari buruz: 
 
“...A través de estos discursos no sólo se construye un imaginario de “los Otros” sino 
también, como corresponde intrínsecamente a un discurso de la alteridad, y mediante 
la contraposición, un imaginario de “Nosotros”. El conflicto étnico, aún cuando no 
existe, ya está servido. Los discursos reflejan los supuestos valores “superiores” – un 
concepto jerárquico basado en las relaciones de poder, incompatible con el concepto 
de la diferencia- a los que supuestamente se adscribe la sociedad receptora. Sobre “los 
Otros” se proyecta un espejo oscuro, repleto de todo aquello que el “Nosotros” niega 
como propio: hostilidad, peligrosidad, inhumanidad, insolidaridad, desigualdad y 
sexismo”. 
 
Puntu honekin bukatu baino lehenago esan behar dut irakasleriaren prestakuntza eta 
sinesmen aldaketa ezinbestekoa dela kulturarteko hezkuntza ezartzen joateko. Baina 
aipatu dudan moduan erronka ez da bakarrik eskolarena gizartearena baizik, komunitate 
osoarena; eta nire lan honetan ez dut eskolako zereginetan soilik zentratzerik nahi. Beste 
eragileek ere badute egitekorik gizarte berriaren eraikuntzan, eta horiek ere 
proposamenen atalean azaltzen saiatuko naiz. 
 
Hona hemen amaiera gisa kulturarteko hezkuntzaren ezarpenean murgiltzen garen 
edonork oso kontuan eduki beharko genituzkeen “manamenduak”, hots, Carbonellek 
(2000) proposaturiko, “Hezkuntza zibiko, antirrazista eta kulturartekoa erdiesteko 
dekalogoa”. Nahitaezkoa ez bada ere, oso modu zuzen eta argian markatzen du zein 
izan behar den norabidea, zein iparra (hemen puntu bakoitzeko hasiera soilik agertzen  
bada ere, aipaturiko dekalogoko bertsio osoaren irakurketa gomendatzen diot ezagutzen 
ez duenari): 
 

1. Gizakien berdintasunaren alde eta era guztietako bazterketaren kontrako 
heziketa egingo duzu. 

2. Pertsona guztiak errespetatuko dituzu, baina ez, nahitaez, beren ohitura eta 
jokaerak. 

3. Ez duzu nahasiko interkulturaltasuna eta folklorea. 
4. Nortasunaren eraikuntza aske eta arduratsua osatzen lagunduko duzu. 
5. Ikaskuntzak bide gisa hartuko dituzu, hezkuntzazko helburuen zerbitzutan. 
6. Ikaskuntza jarduera guztiak denentzat –gizatalde minorizatuetako ikasleentzat, 

batez ere- esanguratsu izan daitezen ahaleginduko zara. 
7. Ez zara eroriko ikasleen taldekatze homogeneoak egiteko tentazioan. 
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8. Ez duzu lagunduko zerbitzu etnikoak sortzen, ez eta finkatzen ere. 
9. ez duzu egingo judizio ausartegirik ikasleen senideez. 
10. Zeure ezjakintasuna, zeure aurreiritziak eta zeure estereotipoak aintzat hartuko 

dituzu, baita berariazko prestakuntza etengabean hezteko duzun premia ere. 
 
Ohar gaitezen egileak ez dituela aipatu ere egiten ez “Horiek” nahiz “Gu” taldeak, ez 
inmigrazioa eta ez etorkin terminoak. 
 
 
5.9. KULTURARTEKOTASUNA ETA EUSKARA 
 
Herri eta gizatalde baten kultura transmititzeko tresna garrantzitsuena da hizkuntza. 
Kultura bat besteengandik bereizten duen marka edo esponente nagusienetakoa da 
hizkuntza; pertsonaren identitatearekiko ondasun esanguratsuenetarikoa: 
 
“ De todas las pertenencias que atesoramos, la lengua es casi siempre una de las más 
determinantes.(...) no hacen falta largos argumentos para constatar que un hombre 
puede vivir sin tener ninguna religión, pero no, evidentemente, sin tener ninguna 
lengua.(..) la lengua tiene la maravillosa particularidad de que es a un tiempo factor de 
identidad e instrumento de comunicación. Por eso, y contrariamente al deseo que 
formulaba en el caso de la religión, extraer lo lingüístico del ámbito de la identidad no 
me parece ni factible ni conveniente. Es vocación de la lengua seguir siendo el eje de la 
identidad cultural, y la diversidad lingüística el eje de toda diversidad. 
Todo ser humano siente la necesidad de tener una lengua como parte de su identidad; 
esa lengua es a veces común a cientos de millones de personas, otras sólo a algunos 
miles, y poco importa; a este nivel, lo único que cuenta es el sentimiento de 
pertenencia. Todos necesitamos ese vínculo poderoso y tranquilizador. Nada hay más 
peligroso que tratar de cortar el maternal cordón que une a un hombre con su 
lengua.(..) Es esencial que se establezca claramente, sin la menor ambigüedad, y que se 
vigile sin descanso el derecho de todo ser humano a conservar su lengua propia y a 
utilizarla con plena libertad” (Maalouf, 1998). 
 
Hizkuntza zer den definitzen du Jon Sarasuak (2003) eta honela dio: 
 
“Hizkuntzak, azkenean, ez dira besterik gabe kodigo batzuk, baizik eta hizkuntzak dira 
zerbaiten emaitza; zerena? Gizakiok badauzkagu munduan egoteko modu desberdinak, 
eta komunitate-ibilbide luze desberdinek, herri desberdinek, garatu dituzte naturari, 
heriotzari, erlijioaren misterioari, gizaki eta emakumeen arteko harremanei, 
abstrakzioari, edozer gauzari erantzuteko modu desberdinak, eta modu desberdin 
horiek kristalizatu dira hizkuntzetan.  
 
Orduan, hizkuntzak zer dira? Giza espeziearen dibertsitatearen isla kulturalik 
inportanteena. Hizkuntzak dira bizitzaren formak, eta, nolabait, giza espeziearen 
aniztasunaren gordailurik inportanteena momentu honetan, hizkuntzak eta hizkuntzei 
lotutako kulturak. Orduan, ikuspegi horretatik ulertzen baldin badugu, eta ikusten 
baldin badugu mundua holograma bat moduan, holograma horren parteak dira 
hizkuntzak”  
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Orduan, hain garrantzitsua izanik, argi dago kanpotik datorren pertsona bat gizarte 
berrian integratzeko nahitaezko izango duela harrera gizarte horretako hizkuntza jakitea, 
hori baita bertako komunikazio eta bizitzeko tresna.  
 
Baina zer gertatzen da bi direnean toki baten hitz egiten diren hizkuntzak? Eta gainera 
hizkuntza horietako bat gutxitua edo minorizatua –nahiz eta ez minoritarioa – eta 
gainera prestigio gutxikoa eta normalizatu gabea denean? Ba, noski, egoera konplikatu 
egiten dela integratzea nahi duenak bi hizkuntza eta ez bat ikasi beharko dituelako 
integrazio osoa lortzeko. 
 
Eta horixe da, hain zuzen ere, Malerreka gure bailara honetako egoera soziolinguistikoa. 
Bi hizkuntza ditugu: euskara eta gaztelania. Euskara gutxitua eta prestigio gutxikoa eta 
normalizatu gabea eta gaztelania normalizatua eta prestigioduna. 
 
Kopuruak kopuru –herritarren % 80-90 bitartean euskalduna da Malerrekan, 
Mankomunitateak argitaratutako datuen arabera (1. eranskina) – errealitate gordinak 
adierazten diguna da kanpotik datorren pertsona batek ez duela euskara ikasteko 
beharrik zergatik sentitu behar; modu erosoan eraiki dezake bere eguneroko bizitza 
gaztelania soilik erabiltzen, bertako autoktono askok egiten duten moduan. 
Mankomunitateko euskara teknikariak utzitako datuen arabera (2. eranskina) 
Doneztebeko azken karrika neurketan (2004) – eta datu baikorrak dira lehenengo aldiz 
euskararen erabilera gaztelaniarena baino handiago baita- %52’6k euskara eta %47’4k 
gaztelania erabili zuten. 
Nafarroako eremu euskaldun honetan, komunitateko eskualde euskaldunenetarikoan, 
euskara jakitea gehituriko “plus” bat bezala da, eta besterik ez. Orduan baldin badakizu 
ongi dago zuretzat, baina ez baldin badakizu ere ez da deus gertatzen, horretarako 
baituzu gaztelania beti presente.  
 
Argi dago Nafarroako hizkuntza politika ez dela euskararen aldekoa eta mila adibide 
ezagunak ditugu hori baieztatzeko besteak beste azken denboraldiko euskaraz edo 
euskararen alde lan egiten duten eragileen diru murrizketak (“Euskararen dirua %30 
jaitsi nahi du gobernuak: inoiz baino gutxiago bideratuko zaio euskararen sustapenari: 
%0’14 baino ez” Berria 2004/11/9). Zera irakur dezakegu inguruko 
Mankomunitateetako euskara teknikariek, “Bidelagun” laguntza emaile elkartearen 
laguntzaz, eskualdera iristen diren etorkinen artean banatzeko prestaturiko “Ongi Etorri” 
foiletoan (1. eranskina): 
 
“...Gaur egun euskara berreskuratzen ari dela erran dezakegu. Legearen ikuspuntutik 
euskara hizkuntza ofiziala da gure eskualdean eta Nafarroako zati batean. Hala ere, 
azken urteotan euskara eta euskaldunok erasoaldi bortitza jasaten ari gara gure 
hizkuntza berreskuratu eta normalizatzearen aurka dauden sektore batzuetatik 
(Espainiako gobernua, Nafarroako Gobernua eta zenbait komunikabide, errate 
baterako). Beraz, gaur-gaurkoz, euskararen berreskuratze prozesuaren ardatza 
gizartea bera, euskalgintza eta udalerri mailako erakunde batzuk dira.  
Zuek eta zuen seme-alabak euskaraz ikastera animatu nahi zaituztegu. Elkarri mesede 
handia eginen diogu: euskararen bidez zuek hemengo kultura eta ohiturak hobeki ulertu 
eta zuenganatuko dituzue, guk aldi berean zuenak ere hobeki ezagutuko ditugu, eta bide 
batez, guri, bertako erakunde eta herritarroi, euskara berreskuratzen eta normalizatzen 
lagunduko diguzue”. 
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Gonbitea egina dago beraz etorkinei alde horretatik, elkarrekin euskararen normalizazio 
prozesuan abiatzeko. Gainera foileto berdinean bertako irakaskuntza sistemari buruzko 
azalpenak ematen zaizkie, non seme-alabak “D” ereduan matrikulatu ditzaten eskatzen 
zaien.  
 
Baina halere, kontsiderazio batzuk kontutan izan beharko genituzkeen ditugun 
egoeraren aurrean. Hasteko, lan honetan gorago ere aipatua izan den moduan, guk dugu 
boterea eta guri tokatzen zaigu beraz lehen esfortzua egitea; eskua luzatzea eta laguntza 
guztiak eskaintzea, gureganatzeko, euskarara hurbiltzeko. Orain egingo duten hizkuntza 
hautaketak guztiengan izango dute ondorioak; autoktonoen geroa etorkinen geroarekin 
estuki loturik joango delako. 
 
Gauza da lortu behar dugula oraindik autoktono elebakarrekin lortu ez duguna kasu 
askotan, hots, euskarara hurbiltzea. Zera dio Amelia Barquín-ek (2004) zentzu horretan: 
 
“...Edozein modutan ere, desiragarria litzateke etorkinak euskararekiko “sinpatikoak” 
izatea behintzat- Atxagaren hitzetan esateko-. Alegia, ikasten badute ezin hobeto; baina 
hala ez bada, gutxienez jarrera positiboak izan ditzatela. Itxaropena, batez ere, 
etorkinen seme-alabengan izan beharko genuke, haiek eskolari esker euskara ikasten 
duten heinean. Horixe bera da autoktono elebakarrekin daukagun esperantza, sinple 
esanda: jarrera positiboak izan ditzaten eta seme-alabak euskara ikastera eraman 
ditzaten. 
Hori errealitate bihurtzea ez da soilik etorkinaren zeregina, autoktonook badaukagu 
beharrik. Etorri direnak “erakarri”, “interesatu”, “liluratu” beharko ditugu. Eta haien 
ikaskuntza baliabide guztiekin erraztu.” 
 
Gainera etorkinak guregana iristen direnean dituzten arazoen artean ez dago euskararik. 
Eurok beste zerbaitera etorri dira eta lehendabizi bere egoera erregularizatzea eta lana 
eta etxebizitza bat bilatzea nahi dute guk guztiok bezala. Arexolaleibak (2004) dion 
moduan: 
 
“Lehenengo oilozopia, gero filosofia” 
 
Aditu berak dio gurea, euskara, hizkuntza txiki bat dela eta horrela izaten jarraituko 
duela (“small is beautiful”), gurea ez da izango parametro kuantitatiboetan kultura handi 
bat. Mezua da txikitasunean bizitzen jakin behar dugula, eta bizitzen jarraitu nahi 
dugula: 
 
 
“...Guk nahi genuke etorkin guztiak eta bertako erdaldun(du) guztiak, estatutik 
etorritako etorkinak eta kanpotik etorritakoak, konturatzea txikitasunean eta euskaraz 
mundu eder bat eraiki genezakeela; hori ari gara aldarrikatzen herri txiki 
guztietatik.(..) Txiki gara eta txiki izaten jarraituko dugu, baina horregatik ez gara ez 
inor baino gutxiago eta ezta inor baino gehiago ere. Baina hori kostatu egingo zaigu 
oraindik “oilozopia” ziurtatu gabe daukan jendeari sinestaraztea. Errealitatea bat da 
eta bera da denontzako; baina ze begiz ikusten dugun errealitate hori, modu batera 
hautematen dugu edo bestera, eta gainera, modu batera jokatzen dugu edo bestera.” 
(Arexolaleiba, 2004). 
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Hemen bizitzeko eta integrazio osoa lortzeko nahitaezkoa da bertan hitz egiten diren bi 
hizkuntzak jakin eta erabiltzea. Horietako bat ez duenak ezagutzen (eta zoritxarrez beti 
izango da euskara ezagutzen ez duena) lurralde honetako aberastasun eta ondasun 
kulturalaren zati bateko sarbidea galtzen du. Baina halere, bertako autoktono askok 
aukera hori egin dute (integratu al dira gurengana? Kulturartekotasuna edo kultur 
aniztasuna da gurea??) euskararen normalizaziorako oztopo izanik. Horregatik diot lan 
handia dugula lehen aipaturiko “sinpatia” hura bederen lortzeko pixkanaka, bai 
etorkinekin eta bai autoktono elebakarrekin. 
 
Malerrekan dauden etorkin gehienak Hego Ameriketakoak dira eta gaztelania dute ama 
hizkuntza (edo jatorri erromanikoa bederen portugesa eta errumanieraren kasuetan). 
Zentzu horretan beraz, errazagoa dugu egitekoa: orain arte egin duguna egiten jarraitu, 
alegia, “D” irakaskuntza eredua hautatu eta bultzatu eta gureganatzeko sentsibilizazio 
kanpainak berriro ere sustatzea. Errazagoa diot, egoera zailago bihurtzen delako 
jatorrizko ama hizkuntzak ugaritzen direnean, irakaskuntza arloan horrek beste irizpide 
batzuk hartzera behartzen duelako. 
 
Malerrekan eta Euskal Herria osoan, ohiturik gaude beste hizkuntza bateko hiztunak (ia 
beti erdara dutenak) euskalduntzera. Eskarmentua badugu horretan eta badakigu zer den 
eta nola lantzen den euskara murgiltze ereduetan. Horrek ez du esan nahi egitekorik ez 
dugunik. Arexolaleibak (2004) hiru lehentasun azaltzen ditu euskararen iraupenarekin 
loturik: 
 

� Batetik euskaldun osoak behar ditu euskarak: gaitasun linguistikoaren 
terminoetan, kontzientzia linguistikoaren terminoetan, eta koherentzia 
linguistikoaren terminoetan. Beraz, euskaldun oso terminoa ez da EGA 
edukitzea. 

� Bigarrenik, proiektu erakargarriak bideratzeko adinako bizi-indarra garatu behar 
du euskal komunitateak: zein irakaskuntzan, zein, jakina, gizarte arloko beste 
eremu batzuetan. 

� Hirugarrenik, proiektu erakargarri horiek aurrera eraman ahal izateko botere 
politikoa behar du euskarak eta euskaldunak. 

 
Guztiz bat nator Arexolaleibak (2004) dionarekin:  
 
“euskaldunok, besteetan gehiegi pentsatu gabe, geuk eta geurez zer egiteko gauza garen, 

horren arabera erakarriko ditugu edo uxatuko ditugu etorkinak(..) Beraz, eska diezaiegun, 

eskatzekotan epe baten barruan, beste batzuei eskatzen dieguna; eta eskain diezaiegun 

beste batzuei eskaintzen diegun beste, eta seguraski gehiago ere bai, batzuek bestela 

pentsatzen badute ere”. 

Gure esku dago egin beharrekoa. Aipatzen duen epea gutxienez guk haina eskubide 
lortzen duten artekoa izan beharko du behintzat. Akulturazio prozesua gainditzen doan 
heinean eta guk eskaintzen diogunaren arabera erakarri edo uxatuko ditugu. 
 
Barquínek (2004) dio euskaldunok batzutan ahaztu egiten dugula etorkinak ez direla 
gure gisakoak: gutako askok ez ditugu berdinak ikusten. Gu “gu” gara eta “beraiek” 
beraiek dira. Jakina, ¿zergatik interesatu beharko litzateke “beraien” arteko bat 
euskararengatik, hori “gure” arazoa baldin bada?. Inork ez du hizkuntza bat ikasten 
beste inori gustua emateagatik. “Beraiek” izateari utzi eta denok “GU” bihurtu arte ez 
zaizkie gure gauzak guri interesatzen zaizkigun moduan interesatuko. Horrek jarrera 
kontu bat suposatzen du gure aldetik ere. 
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Luzeegia izango litzateke hizkuntzei loturiko puntu guztiak hemen azaltzea, baina 
oraingoz argi eta garbi gelditu behar zaigu gauza bat. Etorkinek ez dute euskararen 
normalizazio prozesua galarazten eta ez dira ezeren errudunak (“lehen ere nahiko arazo 
genituen eta horixe bakarrik falta zitzaigun” diote batzuk etorkinetaz); beraien etorreraz 
azaleratu dira gure gizarteko desberdintasun eta gizarte injustizia asko (baina lehenik 
ere hemen genituenak) eta bertako kulturen artean dugun (eta zoritxarrez generazio bat 
baino gehiagorentzat) gatazka zaharra, eta ausartuko nintzateke esatera, ia endemikoa. 
 
“..Bestalde, ez genuke hauxe ahaztu behar: bakarrik jarrera baikor, estrategiko eta 
solidario batetik lortuko dugu euskararekiko haien “sinpatia”. Eta sinpatia hori behar-
beharrezkoa dugu euskarak aurrera egitea nahi badugu; iraun behar badu, euskarak ez 
du soilik hemen jaiotakoona izan behar: kanpotik etorritakoena ere izan beharko du” 
(Barquín, 2004) 
  
Malerreka eta Malerrekarekin batera Euskal Herria osoa ez da homogeneoa izango, 
kontrakoa baizik. Gure atautxi- amatxiek ezagutu zuten egoera ez da berriro itzuliko; 
gaur egun jatorri ezberdinetatik gureganatutako kolore, begi forma eta kultura 
ezberdinak dituzten euskaldunak ditugu. Hasi berria den geroa plurala da, anitza zentzu 
guztietan: ohituretan, sinismenetan, ezaugarri fisiko eta azal koloreetan, erlijioetan, 
bizitza ikusi eta ulertzeko moduetan.... eta horretara egokitzen jakin, eta ez bakarrik 
jakin, baizik eta gainera gogoz ekin beharko diogu, gure euskara zahar eta preziatua 
gurekin, barne; Barquínek (2004) dion moduan:  
 
“Euskara guztiona izango da edo ez da gehiago izango”. 
 
6. JARRERAK 
 
Asko hitz egiten da jarreretaz inmigrazioa eta etorkinen gaia ukitzen denean eta ez da 
kasualitatez egiten; etorkinek gure gizartean (eta agian garbiago ikusten dugu 
konkretuki eskola eremuan) aldaketak eragiten dituzte, eta baita ere ditugun “txip” asko 
birplanteatzeko beharra.  
 
Harrera gizarte moduan, oso garrantzitsua da etorkinekin dugun jarrera, eta hobeto esan, 
portaera (jarreraren osagai konatibo-konduktuala). Etorkinei zein harrera egiten diegun 
halakoa izango da beraien erantzuna. Eskola mailan, ikaslearen integrazio bidean 
zeresan handia du irakasleak eta honek adierazitako jarrerak, eta baita ere gainerako  
 
ikasleen jarrerak ere. Eta hauek modu egokian bideratzea eta jarrera egokiak 
transmititzea da irakaslearen lanik garrantzitsuenetariko bat (Arratibel, N. 2002). 
 
Pertsona bakoitzak bere inguruko pertsonengandik jasotzen dituen informazioaz eta 
berarekin duten portaeraz osatzen du bere autokontzeptua. Beraz, etorkinak jasotzen 
dituzten guk emandako informazioaz eta portaeraz osatuko du bere autokontzeptua, 
egoera berrira eta toki berrira egokitutako autokontzeptua. Proiekzio hori ona baldin 
bada autoestimu maila altua izango da, baina jasotzen duena bere gustukoa ez baldin 
bada autoestimu maila baxua izango du. Horrek ondorioak izango ditu, bai 
autokontzeptua eta bai autoestimua oso faktore garrantzitsuak direlako pertsonen arteko 
harremanetarako, eta jarrerak eta portaerak zerikusi handia dute honetan 
guztian.(Arratibel, N. 2002) 
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Hau dena oso loturik dago lehen aipatu dugun akulturazio estresarekin, hots, 
inmigrazioaren kostu emozionalarekin. Estres horretan eragiten duten faktoreen artean 
harrera taldearen estrategia (aurreiritziak) eta pertsonak egoera berria hautemateko 
modua daude (traumatikoa edo ez). 
 
Bestalde, estereotipoak, aurreiritziak eta diskriminazioa ere askotan azaltzen dira 
inmigrazioaren gaiari loturik eta kontzeptu horiek ere estuki loturik daude jarrerekin, eta 
ondorioz gure inguruko hautematearekin eta pertsonen arteko harremanekin. 
 
6.1. JARRERA KONTZEPTUA 
 
Jarrera bat objektu baten eta ebaluazio baten arteko asoziaziotzat ulertzen da (Fazio, 
1989 in Arratibel 2002). Objektua eta ebaluazioa zentzu zabalean ulertzen dira definizio 
horretan. Hala, egoera sozialak, pertsonak nahiz arazo sozialak jarrerazko objektuak 
izan daitezke, esate baterako. Ebaluazioak, berriz, eragiten duen efektua, sortzen dituen 
emozioak, bizitzako esperientzien oroimen emotiboa eta abar adierazten ditu. 
 
Asoziazio horren indarrean hiru prozesuk eragiten dute, nahiz eta intentsitate ezberdinez 
eragin. Ondorioa da jarrera batek hiru osagai dituela: kognitiboa, afektuzkoa edo 
emozionala eta konatibo-konduktuala edo jokabidezkoa (Arratibel, 2002): 
 
Kognitiboa, pertsonak jarrerazko objektuaz dituen hautemateak eta informazioak 
osatzen du (eta hemen ditugun “imajina mentalak”, estereotipoak ere sartuko lirateke, 
sarritan gu ohartu gabe ere). 
 
Afektuzkoa edo emozionala, objektuak sortzen dituen sentimenduez osatua dago 
(aurreiritziak osagai honekin loturik doaz gehien bat). 
 
Konatibo-konduktualak,  berriz, objektuarekiko joera, xede, eta intentzioak 
barneratzen ditu, eta baita objektuarekiko akzioak ere. 
 
Hiru osagai horiek, halere, bat datoz puntu batean: guztiak jarrerazko objektuaren 
ebaluaketak dira. Horrela, hautemateak edo informazioa aldekoak ala kontrakoa izan 
daitezke, sentimenduak positibo edo negatiboak eta jokabidea edo jokabide intentzioa 
alde ala kontra egitekoa (diskriminazioa). 
  
Jarrera, bere horretan, ezin da zuzenean behatu. Aldagai ezkutua da (Ajzen, 1988 in 
Arratibel, 2002), neurgarriak diren zenbait erantzunetatik ondorioztatua izan daitekeena 
eta, azken finean, jarrerazko objektuarekiko ebaluaketa orokor positibo edo negatiboa 
islatzen duena. 
 
6.2. JARREREN FUNTZIOAK: 
 
Jarrerek zenbait funtzio betetzen dituzte (Arratibel, 2002): 
 

1. Ezaguera funtzioa. Jarreraren funtziorik funtsezkoenetakoa ingurunearen 
ebaluazioa da, eta horrela mundu sozialaren konplexutasuna laburtu, ikuspegi 
egonkorragoa izan eta aldez aurretik samurrago ikusteko bidea izaten laguntzen 
digu. Objektu batekiko jarrera bat izatea funtzionalagoa da gizabanakoarentzat 
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jarrerarik ez izatea baino. Arrazoi horregatik, bere ekintza bideratu dezake eta 
badaki zer komeni den egitea edo zer saihestea jarrerazko objektu horrekin. Era 
berean, jarrerak sistema kognitiboari koherentzia ematen dio, eta horrekin 
inkongruentea den informazioa errefusatzen du. 

 
 

2. Funtzio ego-babeslea. Jarrerak barne gatazkak erabakitzeko baliagarriak dira. 
Jarreren arabera, subjektuak bere buruari buruzko irudi positiboa eduki dezake. 
Eta subjektuari baliagarri izan dakioke jokabide arbuiagarriak justifikatzeko, 
hartara bere autoirudian eragin gaiztoa izan ez dezan (adibidez: “kanpotarrek 
lana kentzen digute”...eta horregatik ez ditugu nahi). 

 
3. Doikuntza sozialaren (errekonozimendu soziala) funtzioa. Jarrerek, talde 

sozial baten joerak islatzen dituzten heinean, joera horiek onartzen dituen 
subjektuari aukera ematen diote talde horretako kidetzat identifika dadin. 
Jarrerek uste-sistema adierazten dute gizatalde baten barnean. Subjektu 
batentzat, jarrera horien, arau horien onarpena, talde horrekiko integrazio modu 
bat litzateke; sozialki errekonozitua izateko modua, alegia. (hemen sartuko 
litzateke “presio soziala” deitzen dena: “nik nire seme edo alaba ez nuke eskolaz 
aldatuko etorkin asko etorri direlako, baina beste guztiek hori egiten badute....”) 

 
4. Balio adierazpen funtzioa. Jarreren bitartekotzaz subjektuak arauak, sistemak 

eta joerak adierazten ditu. Balioak jarrerak baino egitura intimoagoak dira, 
sakonak eta dinamikoagoak. Eskuarki, jarrerak balio horietan oinarritzen dira 
eta, balio sakonagoen adierazpen izanik, barne balio horien kanpoko adierazle 
dira.  

 
Beraz, jarrerak, modu sinplean esanda, errealitatea ikusteko betaurrekoak bezalakoak 
dira. Segun eta zein koloretako kristala duten, modu jakin batean ikusten, hautematen 
dugu errealitate hori. 
 
Jarreren ezaugarri orokorrak (Arratibel, 2002): 
 

� Guk sortutakoak dira 
� Gure esperientziaren ondorio dira 
� Motibazioaren oinarria dira 
� Ez dira errealitatea eta, beraz, aldakorrak dira (eta hor dago beraz nire ustez egin 

beharreko lana) 
� Ez dira portaera eta, beraz, ezin dira zuzenen behatu, baina ondorioztatu 

ditzakegu (eta horixe da hain zuzen ere nik lan honetan zehazki egin nahi 
dudana) 

� Inguruko errealitateak eraginda daude 
� Transmititu eta ikasi egiten dira 
� Beti daude eraldatze prozesuan, dinamikoak dira. 

 
Jarrerek portaera konkretuak eragiten dituzte eta portaera horiek gizabanakoen arteko 
elkarreraginak baldintzatzen dituzte. 
 
Beraz, azaltzen ari naizen inmigrazioaren gai honetan ikaragarrizko garrantzi handia 
dute jarrerek, eta ditugun jarrera negatiboak positibo bihurtzeko esfortzuak egitea, 
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eratorriko diren portaerak ere aldekoak eta ez kontrakoak izan daitezen. Azken finean, 
hor dago kulturarteko gizartean talde ezberdinen arteko harreman baikorrentzako giltza, 
elkarbizitza aberats batentzako giltza. 
 
6.3. JARRERA ETA PORTAERA 
 
Jarrera eta portaeraren arteko harremana Gizarte Psikologiaren gairik 
eztabaidatuenetarikoa da, eta zaila da beraz zehatza izatea.  
Argi dago adituen artean jarrera nahitaez portaerarekin erlazionatua egon behar dela, 
baina aldi berean bi entitate ezberdinak direla diote (jarrera afektuzko osagaiarekin 
lotuagoa eta portaera osagai konatiboarekin, akzioarekin). Halere, denok bat egiten dute 
suposizio batekin: 
 
“..todos los estudiosos e investigadores de las actitudes han trabajado desde el supuesto 
de que el conocimiento de la actitud de una persona servirá para conocer, cuando 
menos, el marco general de su actuación en relación con el objeto actitudinal” 
(Francisco Morales, J.1994) 
 
Nik “marco general” delako hori azpimarratzea nahi dut hori delako nire asmoa 
planteatu dudan lanarekin. Ez da nire intentzioa zorroztasun zientifikoa aplikatzea 
jarrera eta portaeraren arteko harremanetan; nire xedea apalagoa da: nahikoa dut jarrera 
orokorrak inferitzea eta horietatik eratorri daitezkeen portaerak aurreikusten saiatzea; 
dena dela, portaerak zehazteko jarraipen bat izan beharko luke lan honek eta bertan 
aztertu beharko nituzke ea orain inferitutako jarrerak bat datozen edo ez geroago 
agertuko diren portaerekin. Baina, hori, esan bezala, beste kontu bat da. Oraingoan 
Malerrekara iritsitako etorkinak eta bertan lehenagotik bizi ginen pertsonen arteko 
harremanak eta elkarrenganako jarrera orokorrak zeintzuk eta nolakoak diren da nik 
inferitu nahi dudana.  
 
Dirudienez argi dago bai badagoela konexioa jarrera eta portaeraren artean (eta hori 
demostratzen saiatu da azken urte askotan Gizarte Psikologia), baina ez beti; ez da 
zerbait matematikoa, nahitaez beti errepikatzen dena.   
Baldintza batzuk bete behar dira konexio hori eman dadin, adibidez konpatibilitate edo 
bateragarritasun printzipioa: printzipio honek adierazten du jarrera eta portaeraren 
arteko erlazioa biak orokortasun maila berean planteatzen direnean gertatuko dela. Hau  
da, adibide moduan, ez da arrazoizkoa erlijioarekiko jarrera generiko batetik igande 
konkretu baten mezatara joateko portaera zehaztea. 
 
 
7. PERTZEPZIOAK  
 
Gizarte kulturanitzetan talde etniko ezberdinek espazio bera konpartitzen dute eta 
elkarrekiko hautemate edo pertzepzioak egiten dituzte.  
Beste talde etnikoetako pertsonei buruz ditugun pertzepzio edo imajinak eragin handia 
izan ditzakete beraiei buruz eraikitzen ditugun itxaropen, juizio eta jarreretan.  
Pertzepzioak zuzenki lotuak daude talde sozialen pertenentziei. Talde konkretu bateko 
kidea izateak eragiten digu oso modu desberdinean hautematen talde bereko pertsonak 
edo talde horretakoak ez direnak. 
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Talde ezberdinetako pertsonei buruz ditugun pertzepzio eta imajina guztiak prozesu 
kognitiboen ondorio dira eta badaude hiru kontzeptu laguntzen dutenak prozesu 
kognitibo horiek ulertzen: 
 
7.1. ESTEREOTIPOAK 
 
Estereotipoak informazioa antolatzeko moduak dira eta kategoria sozial zehatz bateko 
ezaugarriak deskribatzen dituzte. Lippmanek (1922) sortu zuen terminoa eta berak talde 
edo pertsonei buruz “buruan ditugun imajinak” bezala definitu zituen (Beristain, C. 
1999). Etimologikoki grekoaren steréos, sendoa,eta typos, moldea, hitzetatik dator. 
 
“Lippmann deseaba sin duda hacer hincapié en la rigidez de nuestras creencias, en 
particular aquellas que se refieren a los grupos sociales. En cualquier caso, estimaba 
que esas “imágenes mentales” eran indispensables para hacer frente a la gran 
cantidad de informaciones que provienen de nuestro entorno. Ellas nos permiten filtrar 
la realidad objetiva. Para Lippmann, en efecto, no vemos antes de definir sino que 
definimos antes de ver”. (Yzerbyt V. eta Schadron, G. in Bourhis, Richard Y. eta, 
Leyens, J. P. 1996) 
 
Lippmanen ustez lau dira estereotipoen ezaugarri nagusienak: 
  

- Kontzeptu xinple bat da konplexua baino. 
- Faltsuagoa da egiazkoa baino. 
- Bigarren eskuz eta ez norberaren esperientzia zuzenaz jasotakoa da. 
- Aldaketaren aurrean oso erresistentea da. 

 
Allportek (1954) berriz horrela definitu zituen:  
 
“una creencia exagerada asociada con, a cerca de, las costumbres y atributos de un 
determinado grupo o categoría social: una creencia exagerada cuya función es la de 
justificar o racionalizar nuestra conducta en relación a dicha categoría de 
gente”(Malgesini, G. , Giménez, C. 2000) 
 
Eta beranduago, Leyens, Yzerbit eta Schadronek (in Bourhis eta Leyens, 1996) zera 
zioten estereotipoei buruz:  
 
“un conjunto de creencias compartidas sobre las características personales, 
generalmente rasgos de personalidad, pero también los comportamientos propios de un 
grupo de personas”  
 
Gainera, aditu berdinak estereotipoen jatorri kognitiboari buruz diotena lagungarria da 
ulertzeko zergatik erabiltzen ditugun estereotipoak: 
 
“...tendemos a funcionar sobre la base de imágenes mentales, de generalizaciones 
abusivas, de atajos mentales. En la medida en que el medio es muy complejo, se trata 
de aprehenderlo por medio de una severa selección de los estímulos. Los instrumentos 
de esta selección son las categorías y los estereotipos remiten precisamente a las 
categorías de personas. Podemos entonces dar sentido a lo que el otro hace, a lo que 
dice, a lo que observamos de él poniéndolo en relación con una categoría. Desde una 
perspectiva cognitiva de los estereotipos, se considerará que los contenidos 
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estereotipados y las etiquetas categoriales se asocian en la memoria de los individuos. 
En consecuencia, la evocación de las etiquetas categoriales deberá facilitar el acceso a 
los contenidos estereotipados.” 
Beraz, estereotipoen definizioa izan daiteke: 
 

� Talde bati ezartzen zaizkion ezaugarriak. 
� Talde bateko kideak sozialki konpartituak dituzten irudi mental sinplifikatuak 

dira. 
� Sinismenak dira, usteak, talde bati ezaugarriak ezarriko dizkionak. 

 
Mila adibide egon daitezke, baina ezagunak zaizkigun batzuk erabiltzeagatik: 
madrildarrak txuloak dira, andaluziarrak alferrak dira, euskaldunak burugogorrak dira, 
emakumeak sentiberak dira, gizonak gogorrak dira, ijitoak lapurrak dira, kolonbiarrak 
trafikanteak dira..... 
 
Horrelako definizioetan estereotipoen bi oinarrizko ezaugarri azaltzen dira: 
 

� estereotipoak konpartituak dira, ez dira pertsona bakar baten imajina mentalak. 
� pertsona bati ezartzen zaizkio talde baten parte moduan eta ez pertsona 

indibidual moduan. 
 
Estereotipoak positiboak, neutroak eta negatiboak izan daitezke. 
Hauexek dira estereotipoen ezaugarriak: 
 

� estereotipatu dudan pertsona horretaz zer espero dezakedan ideia egiten dut. 
� aldaketei erresistentzia agertzen diote, nahiz eta kontrako ebidentziak egon. 
� modu sinplista bat da errealitatetik jasotzen ditugun estimulu pila horiek 

sinplifikatzeko. 
� orokortu egiten dute (euskaldun guztiak ez dira burugogorrak). 
� errealitatea sinplifikatzen dute. 
� informazioa osatzen dute hori anbiguoa denean. 
� espektatibak norabidetzen dituzte. 
� errazago gogoratzen dugu estereotipoarekin kongruentea den informazioa. 

 
 
Estereotipoak sozializazio agenteen bitartez zabaltzen dira, bereziki familia, eskola eta 
komunikazio medioak (mass-media).  
 
“...lo que es relevante es que los estereotipos se alimentan de los valores socialmente 
compartidos y se transmiten a través de todos los canales de que dispone una sociedad 
determinada. Los estereotipos forman parte de la vida cotidiana, su significado es 
obvio para todos los que comparten un mismo humus cultural: es la forma lógica y 
habitual de pensar y de hablar, que no necesita explicación; es lo normal.(..) nos 
ahorran el esfuerzo de buscar información complementaria y de pensar de forma 
compleja; forman parte de nuestras creencias y por ello los utilizamos con frecuencia, 
incluso de forma inconsciente, y tienen por función la justificación o racionalización de 
nuestra conducta individual y colectiva. (Besalú, 2002) 
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Medioak direla eta oso adierazgarria da P. Wolfram-ek (2004) esaten duena. Bere ustez, 
hedabideek inmigrazioaz hitz egin edo idazten dutenean lehendik badauden 
estereotipoak sendotu edo indar barik utz ditzakete.  
 
“Zenbat estereotipo antzinakoak dira, arketipikoak. Jendeak, esaterako, pentsatu ohi du 
kanpotik etorritakoak bertokoak baino atzeratuago daudela. Inmigrazioari buruzko 
albisteak arretaz begiratuz gero, hala ere, askoz ere informazio gehiago lortuko dugu 
geure buruaz, geure gizarteaz eta geure buruaz dugun irudiaz, etorkinez eta euren 
errealitateaz baino. Zergatik? Geure bizimodua eta balioak hobeak direla 
azpimarratzeko premia sentitzen dugulako. Horregatik. Estereotipoak horretarako 
sortzen dira, horiei esker zera aitor diezaiokegulako geure buruari: gu haien aldean 
askoz hobeto gaudela, alegia.” 
 
7.2. AURREIRITZIAK  
 
Aurreiritziak konprobatu gabeko juizioak dira (latinezko “prejudicium” terminotik dator 
hitza eta aurre juizioa edo garaia baino lehenagoko erabakia esan nahi du) eta 
estereotipoekin alderatuz, emozioa eta akzioa sarrarazten dituzte: osagai kognitiboaz 
gain, osagai emozional eta konatiboa dituzte. 
 
Aurreiritzien definizio ezberdinak daude; Tentorik (1962, in Malgesini, G. , Giménez, 
C. 2000) zion: “percepción negativa de grupos humanos culturalmente diferentes a 
nosotros”. Hill eta Turnerrek 1992. urtean(in Malgesini, G. , Giménez, C. 2000) akzioa 
gehitu zioten: “la actitud individual de antipatía u hostilidad activa contra otro grupo”, 
eta Jary eta Jaryk (1991 in Malgesini, G. , Giménez, C. 2000), horrela definitu zuten: 
“..cualquier opinión o actitud injustificada por los hechos”. 
 
Gaur egun kulturarteko hezkuntzan erreferentea bihurtu den Amani kolektiboak (1994) 
zera dio aurreiritzietaz:  
 
“Juicio previo no comprobado, de carácter favorable o desfavorable, a cerca de un 
individuo o un grupo, tendente a la acción en un sentido congruente”. 
 
Halere, eztabaida dago aditu ezberdinen artean aurreiritziak positiboak edo eta 
negatiboak izan daitezkeen eta Cashmorek (1992, in Malgesini, G. , Giménez, C. 2000), 
definitzen ditu aurreiritziak: “...las creencias y valores aprendidos que llevan a un 
individuo o grupo de individuos a ser prejuzgados por, o contra miembros de un grupo  
en particular” , eta berak dio onartzen duela aurreiritzi positibo eta negatiboak daudela, 
baina etnia eta talde ezberdinen arteko harremanetan, aurreiritziak beti konnotazio 
ezkorrak dituztela. 
 
Estereotipoa aurreiritziaren baino lehenagoko pausua da. Xabier Besalúk (2002) oso 
modu egokian deskribatzen du estereotipotik aurreiritzira eta ondoren diskriminaziora 
iristeko egiten duen sekuentzia: 
 
“...El estereotipo es el paso previo al prejuicio, en una secuencia que se inicia en lo 
cognitivo (la imagen estereotipada), sigue en la actitud (el juicio negativo previo) y 
acaba en el comportamiento (la conducta discriminatoria). Un prejuicio sería, pues, un 
juicio, no comprobado, sobre un individuo o un grupo, que orienta y predispone 
nuestra acción en un sentido congruente con aquel juicio. Introduce en nuestras 
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percepciones elementos de emoción y de acción. El prejuicio no necesita experiencia 
real de contacto, porque trabaja con materiales imaginarios, ideas y creencias, 
aprendidas en el proceso de socialización” 
 
Aurreiritziak garrantzi izugarria dute testuinguru berdinean bizi diren talde 
ezberdinetako pertsonak mantentzen dituzten harremanak definitzerako orduan. 
Biolentzia arrazista edo xenofoboaren adierazpen guztietan beti dago aurreiritziez 
osaturiko oinarri garrantzitsua. Portaerazko dimentsio hori maila ezberdinetan gertatu 
daiteke: berbazko adierazpena (komentarioak, irainak, ele txarrak, kalumniak...); 
aurreiritzia sufritzen duen talde kulturaleko kideak saihestea; diskriminazioa; eraso 
fisikoa; edo sarraskia. 
 
Aurreiritziak aldatzea zaila da baina ez ezinezkoa. Beren osagai emozionala dela eta 
egonkorrak dira, baina eduki kontzeptualak alda daitezke. Eta nire ustez ildo horretatik 
joan behar du kulturarteko hezkuntza: estereotipo eta aurreiritziak ezagutu eta aldatzen 
saiatzea. 
 
7.3.  DISKRIMINAZIOA 
 
Aurreiritziekin loturik dago eta, hain zuzen ere, aurreiritzi negatiboen portaerazko 
osagaiari erreferentzia egiteko erabiltzen den kontzeptua da. 
Beste modu baten esanda, beste pertsonekiko kontrako portaera da. 
Zuzena (eraso fisiko edo berbazkoak) edo zeharkakoa izan daiteke; azken hori da, gaur 
egun, ohikoena, eta modu askotan adierazi daiteke (nahiz eta batzuetan oso modu 
burutsuetan): legislazioa, hizkuntza, ezkutaturiko curriculuma, jarrerak... 
 
Adibide batekin azaltzen du Amani kolektiboak (1994) orain arte aipaturiko sekuentzia.  
Aurreiritzi negatibo baten erradiografia (17. grafikoa): 
 
Beltz bat ikusten dudanean 
 

 
 
 
 

                                
 Pentsatzen dut                  Sentitzen dut        Jokatzen dut                      

      
 

 

  Zikina 
Iruzurgilea 

 
  Beldurra 

  
Alde egin 

  
          osagai kognitiboa                 osagai emozionala                          osagai konatiboa 
      

Estereotipoa Aurreiritzia  Portaera 
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Adibide bat besterik ez da baina uste dut oso lagungarria izan daitekeela kontzeptu 
horiek eta beraien arteko sekuentziazioa ulertzeko. Gutako bakoitzak horrelako adibide 
aunitz aurkituko genituzke gure barrua pixka bat aztertuz gero. 
 
Esan bezala, aurreiritzi positiboak ere ba omen daude, baina ni, nire esperientzien 
arabera, bat nator gorago aipaturiko Cashmor adituak zioenarekin; taldeen arteko 
harremanetan aurreiritziak beti konnotazio ezkorrak dituela, alegia. 
 
Egunero erabiltzen dugun hizkuntzak gure testuinguru kulturalak dituen estereotipo eta 
aurreiritzien isla dira, nahiz eta batzuetan gu horretaz konturatu ere ez garen egiten, gure 
gureak bihurtu ditugulako: 
“etorkizun beltza ikusten dut”, “gorde bizikletak, ijitoak ei dabiltza eta..”, “hori ijito 
hutsa da”, “estoy trabajando como un negro”, “deja de hacer el indio”.  
Gainera sinpletasuna edo ezjakintasunarengatik eraikitako uste okerrak ere oso 
barneratuak ditugu: txinitoa da guk baino begi forma luzatuagoa den edonor eta indioa 
hitza entzun eta lumaz jantzitako eta oihukatzen duten gizakiak datozkigu burura. Guzti 
horiek generazioz generazio mantendu eta indartzen ditugun estereotipo eta 
aurreiritzientzat “bazka” dira, eta kontu handiz ibili beharko dugu horiek aldatzea baldin 
bada – eta horrela izan behar du ene ustez inolako zalantzarik gabe- gure gizartearen 
(eta GUZTIOK osatzen dugu gizartea) erronketako bat. 

 
Bourhisek (1996) diskriminazioaz berba egiten du eta adierazgarria da esaten duena lan 
honetan, lehenago, jarrera eta portaeraren arteko erlazio berezi horretaz esan dudana 
hobe ulertzeko: 
 
“..Los prejuicios se sitúan en el nivel de los juicios cognitivos y de las reacciones 
afectivas. Cuando pasamos a los actos, estamos ya entrando en el ámbito del concepto 
de discriminación. La mayor parte de las veces, la discriminación ha de ser entendida 
como un comportamiento negativo dirigido hacia los miembros de un exogrupo hacia el 
cual mantenemos prejuicios. Aunque la discriminación emana de los prejuicios, esta 
relación resulta compleja y no se produce de modo automático. Nuestro 
comportamiento es tributario a la vez de nuestras convicciones personales y de 
circunstancias externas que pueden escapar de nuestro control personal. Por ejemplo, 
una persona puede tener unos prejuicios muy acusados contra una minoría étnica y, sin 
embargo, también puede darse cuenta de que no puede actuar en función de sus 
sentimientos negativos, ya que tales comportamientos discriminatorios son socialmente 
indeseables o están totalmente prohibidos por la ley. Y al contrario, un individuo que 
no tiene prejuicios contra las mujeres puede ser obligado a discriminarlas a causa de 
leyes o reglamentos sexistas existentes en el seno de la organización donde trabaja o en 
el país que habita.” 
 
8. METODOLOGIA: IKERKETA ETA ANALISIA 
 
8.1 SARRERA 
 
Orain azalduko dudan ikerketa honetan Nafarroako Malerreka bailarara mundu 
zabaletik bertan bizitzera etorri zaizkigun pertsonen eta gu, lehenagotik hemen bizitzen 
ginen autoktonoen artean ditugun jarrerak (zentzu orokorrean, portaeraren oinarrizko 
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markoa inferitzeko baliozkoa izan daitekeen orokortasun zentzuan) eta harremanak – 
baldin badaude- nolabait ezagutu eta zehaztu nahi ditut.  
 
Helburua, harreman eta jarrera horien zehaztapena eta diagnosia egiteaz gain, denon 
arteko elkarbizitza armoniatsuago bat izateko proposamenak azaltzea izango litzateke. 
Halaber, harrera gizarteko biztanleak eta biztanle inmigranteak topo egin, elkar ezagutu 
eta elkar aberasteko eman beharko ditugun pausuak zeintzuk diren ezagutzea; 
Malerrekan kulturarteko gizarterantz abiatzeko norabidea azaltzea, alegia. 
 
Aipatutakoaz gain, oso garrantzitsua iruditzen zaidan beste aspektu bat ere lortu nahi 
dut ikerketa honekin, eta hori da gaiarekiko hausnarketa bultzatzea, kontzientziak 
esnatzea, mugitzea, eta besterik ez bada ere, bederen, gaian pentsaraztea.  
 
Beraz, laburbilduz hiru hitz klabe izango lirateke: jarreren diagnosia, proposamenak eta 
hausnarketa. 
 
8.2 METODOA  
 
Bi informazio iturri eta modu ezberdinak erabili ditut datuak biltzeko: 
 

1. Azken urte eta erdian kide boluntarioa naizen “Bidelagun” izeneko laguntza 
emaile elkartean egindako lanean oinarriturik bildutakoa. 

2. Orain berri, 2004ko abenduan, bai etorkin nahiz autoktonoei zonaldean pasatako 
galdesortetatik jasotako informazio eta datuak. 

 
Informazio eta datu gehienak kualitatiboak dira, eta beren bitartez inferentziak egin 
daitezke; halere, galdesortetatik hainbat datu kuantitatiboak ere bildu ditut geroago 
azalduko dudan moduan.  
Aipatzea gurako nuke gainera, paperean jaso ez ditudan beste datu asko ditudala nire 
oroimenean gordeak; bai etorkinekin eta autoktonoekin egindako bileretan eta bai 
galdesortak eman eta jasotzerakoan sortu diren elkarrizketetatik hautemanekoa (sukalde 
zokotan, kalean, taberna batean, eskaileretan...), emozioak mintzatzen direnean 
jasotakoak alegia; begiak, aurpegi eta gorputz adierazpenak emandakoak. Horiek ere 
neurtu ezinezkoak dira baina inferitu daitezkeen informazio iturri dira, eta nire ustez oso 
aberatsa gainera, esan bezala emozioen mintzoa baitira. 
 
8.3  “BIDELAGUN” 
 
8.3.1. ZER DA BIDELAGUN ELKARTEA? 
 
Bidelagun, Nafarroako Gobernuak legalki onartutako eta irabazi asmorik gabeko landa 
eremuko elkarte bat da. Gobernuz kanpoko erakundea da eta boluntario bitartez 
eramaten ditu aurrera bere asmo eta proiektuak. Sortu 1999 urtean sortu zen Baztanen 
eta Elizondon du bere egoitza nagusia. Gaur egun, beharrak horrela bultzaturik, 
Donezteben (Malerreka bailaran hiriburu funtzioa betetzen duen herria) sukurtsal txiki 
bat dago bere egitasmoak bailara honetan ere ezartzeko asmoz. 
 
Bidelagun elkartea adinekoei eta pertsona eri eta ezinduei laguntzeko asmoarekin sortu 
zen Baztanen (eta gai korapilatsua da hau, ikaragarri kopuru handia baita aipaturiko 
adinekoen eta ezinduen taldeek osatzen dutena hemengo zonaldetan) esan bezala, eta 
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hori da jorratzen duen alor garrantzitsu bat. Baina duela bizpahiru urte bat-batean 
iritsitako etorkinen fenomenoa zela eta, inertziaz eta beste inor gehiago ez zelako 
pertsona horietaz arduratzen, beraien beharrak ere aztertzen hasi zen Bidelagun eta gaur 
egun bere zereginetako garrantzitsu bat da hau. Ni neu arlo honetan aritzen naiz 
Bidelagun barrenean inguruko hezkuntza munduarekin zubi lana bideratzeko 
zereginetan. 
 
Boluntario talde honek eskaintzen duen aurkezpen diptikoa eta iaz Baztan, Bortziriak 
eta Malerrekako Euskara Zerbitzuek Bidelagunekin batera argitaratutako foiletoa 
gehitzen ditut lan honetan 3. eta 1. eranskin moduan.  
 
Hirugarren eranskina elkartearen aurkezpen diptikoa da (bertan modu eskematikoan argi 
deskribatzen dira elkartearen xede eta zeregin nagusiak), eta lehenengoa pertsona 
etorkinei banatzeko liburuxka informatibo bat da. Egiteko zegoen zerbait zen hori eta 
gure bailarako jendeen, lanbideen eta ohituren nolabaiteko aurkezpena da. Kanpotik 
datorren edonori eskaini nahi zaion gure Ongi Etorria eta ez gida turistikoa, azken hau 
aspalditik argitaratua baitago. Bertan lau hizkuntzatan (euskaraz, espainolez, frantsesez 
eta ingelesez) zonaldeko hainbat informazio erabilgarri eskaintzen dira eta beste gauza 
batzuen artean (mapa, telefono erabilgarriak, datu geo-demografikoak, 10 hizkuntzatan 
dagoen hiztegitxoa....) euskararen presentzia eta erabileraren garrantzia nabarmentzen 
da, biztanleriaren % 80-90 euskalduna den Nafarroako zonalde honetan. Euskara 
jakiteak integraziorako duen garrantzia azpimarratzen da eta D ereduan 
matrikulatzearen aldeko gonbite garbia luzatzen da. 
 
Beraz, laburbiltzeko, bi eremutan lan egiten du Bidelagunek: alde batetik adineko edo 
pertsona eri edo ezinduak lagundu eta zaindu, bai beren etxebizitzetan bai bizitzen egon 
zitezkeen egoitzetan; eta bestetik eskualdeko edozein talde baztertuari borondatezko 
laguntza eskaini. Bigarren honetan kokatzen da etorkinekin egiten den lana eta horretan 
zentratuko naiz orain. 
 
8.3.2. ZER EGITEN DU BIDELAGUNEK? 
 
Etorkinekin lan egitea nahi dugu, bertan bizi eta ongi ezagutzen dugun eremu honetan 
behar hori ikusten dugulako, elkarbizitzan eta bidezkoa den kulturarteko gizarte batean 
sinesten dugulako eta horretarako urratsak lehenbailehen ematen hasi behar dela uste 
dugulako. Baina nondik hasi? Ba ezinbestekoa den lehen pausoa emanaz: elkar 
ezagutuz. 
 
Hori dela eta bilera ezberdinak izan genituen zonaldeko etorkinekin, eta horiek izan 
ziren gure asmoak eta beren beharrak zeintzuk ziren neurtzeko “barometroa”. Ez da nire 
asmoa hemen Bidelagunek egindako bilera guztien berri ematea ez delako hau bere 
tokia, baina bai orain interesatzen zaidan gaian zentratzeko, hots, taldeen arteko jarrerak 
(aurreiritziak, estereotipoak, diskriminazioa..) eta harremanak, bilera horietatik jasotako 
laburpenak eta bertako iritzi testual batzuk jasotzea, horiek izan baitziren Bidelagun 
lanean hasteko abiapuntua. 
 
8.3.2.1.ETORKINEKIN EGINDAKO LEHENENGO BILERAREN LABURPENA EDO AKTA. 
 
Malerrekan dauden etorkinetatik, erdiak baino gehiago Donezteben bizi dira. Gizonezko 
gehienek igeltserotzan, mendi lanetan eta zerrategietan egiten dute lan (zorte hori 
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dutenek) eta emakume gehienek etxeetan, zaintzak eta garbiketetan eta ostalaritzan. 
Multzo nahiko mugikorra da eta batzuk alde egiten duten neurrian beste berriak heltzen 
dira. Dena dela, egonkortasuna aurrera doala dirudi eta beren bizia antolatzea lortzen 
dutenek gelditzeko joera erakusten dute. 
 
Jatorri aldetik gehiengoa Hego Ameriketakoa da Ekuador nabarmenduz (Kolonbia, 
Venezuela, Dominikar Errepublika...), baina badira ere Errumaniakoak, Marokoar gutxi 
batzuk.... 
 
Beraien behar eta arazoak toki guztietan errepikatzen dira eta horrela laburbiltzen ditu 
Bidelaguneko kidea den eta oraintsu arte Mankomunitateko bulegoko Gizarte 
Laguntzailea izan denak: 
 
Necesidades-Problemas: 
 
� Desubicación: cuando acaban de venir se encuentran perdidos, no conocen el 

funcionamiento de esta sociedad, nuestra zona, recursos en general. 
� Falta de empleo, problemas económicos y situaciones de precariedad económica por 

empleos inestables, explotación laboral, sueldos bajos, trabajos duros, etc. 
� Desprotección total ante la situación administrativa irregular 
� Imposibilidad o mucha dificultad y esfuerzo para conseguir la situación regular. 
� Dificultad de alquilar pisos y hacinamiento. 
� Desconocimiento de la cultura y costumbres de la sociedad de acogida, y a la 

inversa. 
� Poca relaciones sociales con la gente autóctona. 
� Ante expectativas tan altas de las condiciones de vida nuestras, desilusión. 
 
� En general, en la vida de los pueblos, se respira cierto racismo hacia los/as 

extranjeros/as con forma de desprecio, desconfianza y tópicos falsos como “nos 
están quitando el trabajo”, etc.  

� Ciudadanos de segunda clase bajo la creencia de tener más derechos que ellos por 
vivir más tiempo aquí. 

� En nuestros pueblos no existen espacios físicos en los que se puedan reunir e 
intercambiar ideas entre ellos/as, contribuyendo a escasos lazos de autoayuda. Lo 
mismo ocurre con el contacto que podría darse con la gente autóctona, siendo “el 
bar” de los únicos espacios de relación. 

� En general nadie se preocupa de los sentimientos que genera la ruptura con el país 
de origen, lo que dejan atrás, las expectativas, etc.; parece como si se minusvalorara 
su vida anterior. Estamos centrados en el presente, sin pensar que son personas con 
pasado, familia, trabajos, viviendas, culturas propias, etc. Todo ello, repercute en 
que el proceso de adaptación a la nueva situación sea más costoso para ellos/as. 

 
Bilera horretako gure helburu nagusia elkar ezagutzea zen eta bide batez Bidelagun 
Donezteben kokatu berria zela eta gure aurkezpena egitea: nortzuk garen, zeintzuk diren 
gure helburuak eta geure burua aurkeztea. 
 
Bestalde, nola ez, beren premia eta behar nagusiak zeintzuk diren zuzenean jasotzea 
nahi genituen ahal den neurrian gure laguntza eskainiz. Lehenengo kontaktu zuzena zen 
eta gure nahi garrantzitsu bat beraiek ere sortu berria zen Bidelagun taldean, elkarrekin, 
parte aktiboa hartzea zen eta jarraitzen du izaten. Berehala batek baietz esan zuen; berak 
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orain denbora bazuela eta prest zegoela, gogoz, horrelako talde baten parte hartzeko. 
Hori guretzat oso positiboa da eta ezinbestekoa aurrera jarraitzeko. 
 
Lehenengo bilera izateko, ahoz aho pasatutako deialdi batez (beraiei zuzendutako 
idatzizko deialdi batek mesfidantza sortuko luke) arrakastatsua izan zela esan daiteke. 
Jatorri ezberdinetako 25 bat pertsona etorri ziren: Ekuador, Errumania, Dominikar 
Errepublika, Venezuela eta Brasil. Berandu iritsi ziren bikoteka edo hirunaka eta hasi 
ahalaz beren egoera irregularrak eragindako beldurra azaldu ziguten:  
 
“no sabíamos que sería esto y como muchos no tenemos los papeles....sino hubiera 
venido más gente”.  
 
Bidelaguneko kideok gure aurkezpena, elkartearen helburuen azalpena eta euron 
partizipazioa eskatu ondoren, isiltasuna hausteko asmoz aurkezpen txanda batekin hasi 
ginen: izena eta jatorria adieraziz. Lasaitzen joan zirenean hasi ziren gauzak berez 
ateratzen eta oso partizipazio altua izan zen; nabaria zen esaten zutena adierazteko 
gogoa zutela, eta arazo ezberdinei buruzko informazio falta eta gosea dutela. 
 
Kezka nagusiak dokumentazioa eta lana dira, hauek baitira duintasunezko bizitza 
batekin hasteko ezinbesteko lehen pausuak. Paperik gabe ez dago lanik eta alderantziz, 
hori da hausteko zaila den zurrunbiloa. Nahiz eta beste gai asko ukitu ziren, kezka hori 
behin eta berriro ateratzen da, egoera pertsonalei buruzko zalantzetan. 
 
Orokorrean gustura eta konfiantzazko giroan egon zirela zirudien eta iritzi zaparrada 
izan zen guk jasotakoa. Argi utzi behar izan genuen behin eta berriro ez zegoela gure 
eskuetan paperak ematea ez lana edo etxebizitza lortzea, baina bai guztiek horiek 
lortzeko beharrezkoa den informazioa eta laguntza pertsonala eta ez ekonomikoa 
eskaintzea. 
 
Ukitu ziren gaien artean nabarmendu ziren: dokumentazioa eta legalitate/ ilegalitatea, 
etxebizitza aurkitzeko arazoa (orokorrean zailtasunak dituzte eta galduak sentitzen dira 
ez dakitelako non informazioa lortu; sarritan bertako pertsona baten bitartez lortzen dute 
etxebizitza), bazterkeria, beraien ikasketak homologatzeko zailtasunak eta burokrazia, 
osasuna (orokorra izan zen horrekiko balorazio positiboa), hezkuntza eta eskola, eta 
herrietako elkarbizitza. 
 
Luze izango litzateke bertan azaldutako guztiak aipatzea, baina harritzeko da zenbait 
gauza atera ziren eta zein nolabaiteko lasaitasunaz botatzen zituzten esan beharrekoak. 
 
Zerbait azpimarratzekotan, eskolaz berbetan hasi ginenean Ekuadorreko gizon batek (3 
urte darama hemen) esan zuena aipatuko nuke:  
“ lo que yo no entiendo es porque a mi hija de 8 años le ponen en el grupo de español si 
casi todos los demas niños y niñas estudian en euskera, asi ¿como se van a integrar?”  
 
Ez zen bakarra izan iritzi horretakoa eta guk esan genien hori zela hain zuzen ere gure 
apustua irakaskuntzan; denok D ereduan matrikulatzea hori delako bertako hizkuntza 
nagusia. Gainera, pixkanaka eskolek badoazela eredu hautaketarako irizpideak 
finkatzen. Herrietako eskola txikietan D eredua bakarrik eskaintzen da eta 
kontzentrazioek bakoitzak bere irizpideak ditu, baina joera da idazketa prozesua 
bereganatu gabe duen ikaslea D ereduan sartzea zuzenean. Beranduago sartzen 



KARRERA AMAIERAKO PROIEKTUA: 
INMIGRAZIOA ETA KULTURARTEKOTASUNA MALERREKAN: DIAGNOSIA ETA LAN PROPOSAMENAK 
 

Mikel Gereka Zelaia  63 
2005eko otsailean 

direnentzako irizpide aldakorragoak daude. Bidelaguneko kideok uste dugu beti D 
ereduan sartu beharko lituzketela hori baita integraziorako biderik motzena irakaskuntza 
mailan, baina horrek baliabideak eta formakuntza eskatzen ditu eta “erosoagoa” da  ez 
ikustearena egin eta A ereduan matrikulatzea eta “arazoa” gainetik kentzea. 
 
Dena dela, hautaketa horien azpian beste faktore batzuek ere jokoan daude oso modu 
solapatuan, eta adibide moduan datu kurioso bat, zentro baten gertatutakoa: 8 urtetako 
bi ikasle, bat brasildarra, zuria; bestea ekuadortarra, beltzarana. Bateri ez zaio fisikoki 
“etorkina izatearen estigma” nabaritzen?? eta besteari bai. Ondorioa: brasildarra D 
ereduan matrikulatu zuten eta ekuadortarra A ereduan. Zeintzuk irizpide jarraitu ziren 
???? 
 
Horregatik Bidelagunek argi ikusi genuen hasieratik, eta hori da gure helburu 
garrantzitsuenetariko bat, ez etorkinekin soilik baizik eta gehien bat bertako 
jendearekin, autoktonookin lan egitea, azaleratzen ari diren arrazakeria eta xenofobia 
ekiditeko besteak beste. 
 
Ideiak eskatu genizkien bukaeran, zer gustatuko litzaieke denon artean egitea? Horretan 
ez zuten gehiegi hitz egin: gaztelaniazko klaseak eskatu zituzten batzuk, bekak eta 
laguntzei buruzko informazioa..... 
Oraindik lehenengo bilera zen eta beren kezkak lehenengo mailakoak izan ziren: lana, 
paperak, etxebizitza eta familia elkartzea (reagrupación familiar delakoa). Ideia gutxi 
zer egin daitekeen edo faltan botatzen duten zerbitzuei buruz... 
 
Nabaria izan zen bilera honetan Errumaniakoek Hegoamerikarrekin markatu zuten 
diferentzia. Zingaroak dira eta beraiek dira integrazio mailan arazo larrienak dituztenak 
eta hori beren planteamendu eta interesetan islatzen da. Orokorrean komunikaziorako 
gaitasun gutxiago ikusten zaie eta emakumea askoz ere bigarren plano baten dago. 
 
Ondorio garrantzitsuak atera genituen bileratik. Beraien arazoez gain, bertako 
jendearekin traturik ez edo oso gutxi duen kolektiboa da. Ez dira gehiegi kexatzen baina 
ez dituzte bertako lagunik eta etorkinen seme alabak etorkinak dituzte jolaseko lagun. 
Guk kolektibo bezala ikusten ditugu “etorkinak”, baina ez da horrelakorik; elkar lotzen 
dien aspektua marjinazio soziala da, bestelakotan, kultura, interes eta bizitzeko modu 
oso ezberdinak daude kanpotik guregana etorri diren pertsona horien artean. 
 
Gure hasierako usteak ez daude beraiek azaldutako errealitatetik hain urruti. Baina 
Bidelagunek argi du gauza bat: etorkinak hemen daude beren bizitza berrantolatu 
nahian, baina bertakook ez dira oraindik konturatu. Kultura ezberdinak daude bailaran, 
baina “arteko”-rik ez. Eta guk kulturartekotasuna bultzatu nahi dugu. 
 
 
8.3.2.2. ETORKINEKIN EGINDAKO BIGARREN BILERAREN LABURPENA E DO AKTA. 
 
Lehenengo bilerarekin zailena egina zelako ustetan, jende gehiago erakartzeko asmoz 
eta beraien eskaera hori izan zelako, bigarren bilera bat antolatu zen etorkinekin. 
Beraiek enkargatu ziren deialdia ahoz zabaltzeaz eta parte hartzea aurrekoaren antzekoa 
izan zen, batzuk errepikatu zuten, beste batzuk ez, baina berri batzuk ere etorri ziren. 
 
Hauexek ziren gure asmoak bilera horretarako: 
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� Lehenengo bilerarekiko inpresioak jasotzea. 
� Ongi etorria foiletoa banatzea eta aurkeztea 
� Gizarte eragileekin egindako bileraren berri ematea 
� Ideia berriak edo proposamenak jasotzea, beraien ekarpenak izatearen garrantzia 

behin eta berriro azalduz. 
� Gure ideien berri ematea, bai etorkinei begira : 
 

• Arreta zuzena irekitako bulegoan 
• Emakume talde baten sormena. 
• Elkartasuna, auto laguntza eta  jende berriekiko harrera bultzatuko dituen 

kulturarteko talde baten sormena. 
• Lan poltsa bat osatzea. 
• Gestio arruntetarako laguntza. 
• Arropa trukatzeko zerbitzu bat martxan jartzea 
 

� Eta bai gizarte osoari begira: 
 

• Kulturartekotasunari buruzko baloreak bultzatu eskola alorrean. 
• Sentsibilizazio kanpainak bultzatu zonaldean, media lokaletan, etab. 
• Beste elkarteekin, gizarte zerbitzuekin eskolekin...sare lana sustatzea, 

proiektu konpartituak.  
• Denok elkartu eta topo egiteko espazio fisiko berri baten beharra. 

 
Oso garrantzitsua izango litzateke bilera honetatik bozeramaile bezala arituko diren 
beraien taldeko ordezkariak ateratzea. 
Horixe izan zen bilera prestatzen genuen bitartean guk egin genuen planteamendua. 
 
Luze eta giro lasaian solastu genuen denok bigarren aldi honetan. Hasieratik aipatu 
genuen saiatuko ginela aurreko bileran aztertutako gaietaz ez berriro aritzea 
(dokumentazioa, lana eta etxebizitzaren problematika gehien bat), eta beraien 
inplikazioa eta proposamenak jasotzea zela gure helburu nagusia.  
Aurkezpen txanda motz bat egin ondoren, ordura arteko egindakoa modu laburrean 
kontatu zitzaien (aurreko bilera etorkinekin eta zonaldeko gizarte eragileekin egindako 
bilera) eta airean gelditutako ideiak izan ziren abiapuntua: 
 

• Integrazioa eta kulturartekotasunaren kontzeptuak. 
• Autoktonoen aldetik mesfidantza: elkarrekiko ez ezagutza, berria eta 

desberdinarekiko beldurra eta aspektu horiek landu beharra. 
• Eskolako jolastordutan eta kalean nabaria den mesprezua. 
• Inmigrazioa denontzako aberastasuna bezala bizitzea eta ez arazo bat 

bezala. 
• Bizipen pertsonalak 
• ......... 

 
Bilera honetara nerabe batzuk ere etorri ziren eta nire galdera bati emandako erantzuna 
izan zen jendea sentipenez, emozioez, arrazakeriaz hitz egiten hasteko, eta hortik 
aurrera bilera ildo horretatik abiatu zen. Nik denoi zuzendutako galdera izan zen: Ba al 
duzue bertako lagunik bai eskolan ala kalean? Ondoren datozenak bertan jasotako iritzi 
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testualak dira eta horietako batzuk azaltzea interesgarria iruditzen zait barrenean 
daramaten nolabaiteko errealitate gordinaren testigantza moduan: 
 
-“escucho con desprecio: “esto está plagado de sudamericanos”...si supieran de la 
realidad y del porqué de la emigración, si supieran lo que yo dejé por venir aquí, si 
supieran cuanto dolor hay detrás. No lo entiendo, si el pueblo vasco fue emigrante 
antes. Siento mucho dolor y malestar....” (Venezuelan hiru seme utzi dituen emakumea) 
 
-“la gente es muy tradicionalista aquí” (bertan hilabete eta erdi zeraman venezuelar 
bat) 
 
- “Pues entre los niños pasa lo mismo, en al escuela nos dicen que venimos a quitarles 
el trabajo, nos dicen negros, beltzak, ¿se creen más por ser blancos?, a .....le llaman 
petrolero. Yo negra y ellos blancos ¿y qué?...los padres nos tienen mucho miedo y 
cuando llegamos a algún lado dicen: aquí llegan los moros.....en la cuadrilla los chicos 
no nos quieren ver ni en pintura, con las chicas bien, pero como si están ellas los chicos 
vienen a molestar, para evitar problemas prefiero estar con éstas (aldamenean dituen 
bere lagunak seinalatuz)......Nos tratan como poca cosa, nos dicen putas y eso creen de 
todas las sudamericanas.” (nerabe mexikarra) 
 
-“No he notado rechazo, pero me miran mucho, creo que será por el color”(nerabe 
dominikarra) 
 
- “Te dicen ¡mexicana!...A mi no me molesta que me digan mexicana, pero no en ese 
tono. Hablan mal de las personas sin conocerlas...y después..” (nerabe mexikarra) 
 
- “ Hay mucha gente ignorante que no sabe de la variedad de este planeta. Todos somos 
seres humanos con nuestra propia cultura...Yo no he tenido malas experiencias, pero 
siento que hablan mal, que miran mal. Yo solo respondo de forma educada que él es 
más pequeño que yo aunque sea más grande en altura...me ha tocado mucha gente así. 
Mucho racismo, pero por la ignorancia. Oye a mi me preguntan, y en tu país ¿hay 
coches? Yo pensé que vivíais en chozas...” (gizon ekuadortarra) 
 
“...La mentalidad de los españoles es muy diferente comparando con Europa, aquí son 
más cerrados” (Europako beste lurraldetan bizi izandako  
ekuadortarra) 
 
“..En mi país no se ve que los hombres maten a las mujeres como aquí” (emakume 
venezuelarra) 
 
- “Nosotros también somos racistas y no dejamos que lleguen a nosotros. Siempre nos 
sentimos sospechosos. Venimos predispuestos a que nos traten mal” (emakume 
brasildarra) 
 
 
- “ Hay dos clases de miedo: miedo del emigrante al rechazo y miedo del de aquí al 
diferente. Debemos buscar el punto común y tratar de relacionarnos todos juntos, pues 
todos vamos a vivir aquí” (Bidelaguneko bertako emakume boluntario bat) 
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- “Mucho depende de la autoestima que uno trae. Yo sé muchas cosas de mi país que tu 
no sabes del mío y viceversa. Podemos compartir, integrarnos y ayudarnos” (emakume 
venezuelarra) 
 
- “El hijo de...le agredió a ... y su mamá le dice que le haga frente, y ella fue a hablar 
con su papá. Yo le voy a pegar a ese negro decía....A los padres de ellos les da igual, 
pero si a uno de sus hijos le ponen el ojo morado, ya no se meten más con él....Siempre 
discuten por sus territorios, ¿qué hacéis aquí?, éste es nuestro territorio: fuera, no 
queremos mierda” (nerabe mexikarra) 
 
“...les pegan patadas y tienen miedo...eran 5 contra (..) y todo ¿por que? Porque el es 
negro, y ¿qué importa que sea negro? (Nerabe mexikarra beste lagun bati buruz 
solasten) 
 
- “Por parte del profesorado todo bien, menos uno que me dice que “hablas como en 
las telenovelas” y me pegaba como un tambor” (nerabe mexikarra) 
 
 
Jendea hustu egin zen bertan eta uste dut merezi duela bi bilera horien berri ematea. 
Alde batetik abiapuntua zein izan zen jakiteko eta Bidelagun elkarteak egin beharreko 
lanaren nondik norakoak finkatzeko balio izan zutelako. Bestetik lehenengo diagnosi 
bat egiteko oso baliotsuak izan zirelako. Lehen esan bezala, gauza bat da azaldu ditudan 
iritzi pertsonal horiek irakurtzea paperean eta beste bat oso desberdina iritzi horiei bizia 
ematea eta begi batzuk eta emozioa azaleratua ikustea: haserrea, mina, bakardadea, 
mesprezua, irribarrea, konplizitatea, esker ona, .... 
 
Material guzti hori izanda nik nire ondorioak ateratzeko erabili izan dudan iturri bat. 
Beste bat oso desberdina eta akademikoagoa, serioagoa eta baita ere askoz ere hotzagoa 
jendeari pasatutako galdesortak izan dira. 
 
 
8.4 GALDESORTAK 
 
8.4.1. LAGINA ETA PROZEDURA 
  
Bi galdesorta ezberdin (4. 5. eta 6. eranskinak) prestatu, banatu eta jaso ditut 2004ko 
abenduan zehar. Galdesorta bat etorkinentzat eta beste bat autoktonoentzat. 
 
Lagina 87 pertsonek osatzen dute: 33 etorkin eta 54 autoktono. Azken hauetatik 30k 
gaztelaniaz erantzun dute galdesorta (euskaraz zekiten batzuk ere horrela hautatu dute) 
eta 24k euskaraz. 
 
Prozedura galdesorta arrunt batena izanda. Hasieran galdesorta egiten duenaren 
aurkezpena eta asmoa azaldu dut laburki. Etorkinek 38 item dituzte erantzuteko eta 28 
item autoktonoak. Kopuruaren desberdintasuna agerian dago: etorkinei buruz dudan 
informazioa askoz ere laburragoa da eta beraz pixka bat gehiago luzatu naiz 
galdesortan. Saiatu naiz gai berdinak ukitzen bi kolektiboekin baina egoera ezberdinean 
daudela kontuan izanik batzutan galderari “buelta” eman diot. Dena dela, galdera batzuk 
berdin berdinak dira bi kolektiboentzat.  
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8.4.2. ZAILTASUNAK 
 
Galdesortak jasotzerakoan egin didaten komentarioak hainbat gauzetaz “beranduegi” 
konturatzeko balio izan didate. Gauza batzuk jakintzat jo ditut, adibidez autoktonoek A, 
B eta D hezkuntza ereduei buruzko esplikazioak ez dituztela behar suposatu dut eta 
gaizki egin dut; batzuk behar dituzte.  
 
Galdesortaren formatu bera ez da jende batzuentzat oso gustuko eta mugatuegia 
iruditzen zaie lau edo bosten arteko erantzun bat hautatzerako orduan, nahiz eta 
idazkera librea duten galderak batzutan erantzunik gabe utzi. 
 
Hiru item izan dira nagusiki arazo gehien eman dituztenak: 22. 23. eta 24. itemak 
autoktonoen galdesortan eta 29. eta 32. garren itemak (besteen galdesortako 23. eta 24. 
dira.) etorkinen galdesortan. Horietako bi taula formatuan daude eta arazotsuak izan dira 
pertsona batzuentzat (etorkin askorentzat), nahiz eta nire ustez erantzuteko emandako 
argibideak nahikoak izan. Bestea, sailkapen bat egitekoa da: “markatu 1-10era 
(gutxienetik gehienera, 10 hurbilen eta 1 gutxiena izango litzateke) zein jende talderekin 
uste duzun izango zenukeela edo duzula kidetasun edo hurbiltasun gehiago” eta zaila 
egin zaio jendeari erantzutea esan didatena kontuan harturik. 
 
Autoktonoen galdesortak banatzeko prozedura hau izanda: galdesorta asko nik neuk 
zuzenean banatu ditut, herrietara joan eta kalean egon eta bertan momentuan pasatzen 
zen jendeari entregatuz. Saiatu naiz adin tarte ezberdineko jendea eta baita ere sexuen 
arteko banaketa orekatua aurkitzen. Beste galdesorta kopuru dezentea ezagun batzuek 
beren herri edo auzoetako jendeei zoriz banatu dute. Jasotzeko, banan bana jasoak izan 
dira horretarako espresuki hitzordu bat eginez. Entregatutako guztiek, hiru ezik (batek 
ukatu egin zuen betetzea irakurri ondoren eta beste biak galdu edo atzendu), jaso izan 
dira. 
 
Nik neuk galdesortak banatu eta jasotzeak ere badu bere zera (horrek suposatzen duen 
denbora piloaz aparte). Askok ezagutzen naute, badakite zein den nire lana eta batzuk 
badakite gainera Bidelaguneko kidea naizela. Aspektu horrek eragina izan dezake agian 
“politikoki zuzenki” jokatzeko joeran (gero azalduko dut gai hau berriro).  
 
Etorkinei galdesortak banatzea askoz ere zailagoa izan da, gutxiago ikusten direlako 
kaleetan eta horietako batzuk ezagutzen ez nituelako. Batzuek Bidelaguneko kide 
moduan ezagutzen ninduten aurretik egindako bileretatik eta hori izanda beren bitartez 
beste batzuk ere lortzeko “amua”. Kasu honetan ere, saiatu naiz adin tarteak eta sexu 
oreka mantentzea. Aipatu beharra dut orokorrean jende gehienak zintzotasun handiz 
jokatu duela eta ni ez ezagutu arren, beren sukaldetara ere sartu naute hainbat kasutan. 
Eskatutako guztiek bete dute galdesorta. Oso eskertua nago zentzu horretan, lehendik 
nituen azaleko harremanak pixka bat sendotzeko balio izan didalako eta gainera 
inmigrazioaren eta taldeen arteko harremanen gaiarekiko inpresio orokorra askoz ere 
objektiboagoa dudalako orain. Sahararrek diote “lau hatzen arteko distantzia” dela 
begitik belarriraino duguna; txikia izanik ere mundua erabat desberdin ikustera 
bultzatzen gaitu horrek, gauza bat da entzuten duguna (esaten dute..., entzun dut 
nonbaiten.. hala diote..) eta beste bat oso desberdina ikusten duguna, zaila baita 
ikusitakoa ukatzea. 
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8.4.3. ETORKINEI EGINDAKO GALDESORTA: EMAITZAK 
 
Esan bezala, 33 pertsonek erantzun dute galdesorta. 
Adin tarteak kontuan hartuta banaketa honako hau izanda: 
 

- 15-20 tartean: 2 pertsona 
- 21-26 : 9 
- 27-31 : 7  

- 32-36: 7 
- 37-41: 3 
- 42-46: 5 

 
Sexuaren arabera, 11 gizonek eta 22 emakumek erantzun dute galdesorta eta desoreka 
horrek esplikazio nabarmena du. Askoz ere errazagoa izanda kontaktua emakumeekin 
egitea gizonezkoekin baino. Eskola ingurua aprobetxatu dut (eta eskolara ez dira aitarik 
joaten) eta bestalde, kalean ikusgaiagoak daude emakumeak, lan ordutegiak eta etxeko 
ardurak direla eta (erosketak, haur bila joatea...) 
 
Jatorriari buruz, denetarik izan dira pixka bat, baina hasierako datuekin bat eginez, 
hemen ere Ekuador (9), Portugal (6) eta Dominikar Errepublikakoak (4) izan dira 
kopuru altuenak. Ondoren badaude Mexiko (2), Kolonbia (1), Venezuela (2), Brasil (1), 
Errumania (2), Maroko (2), Nigeria (1) eta Boliviako (3) jendeak. 
 
Bailaran aukeratutako bizitokiaren arabera, galdesorta erantzun dutenen artean 22 
Donezteben bizi dira, 3 Legasan, 2 Narbarten, 1 Iturenen eta 5 Elizondon (Elizondo ez 
dago Malerreka barrenean, baina  Bidelaguneko egoitza nagusia bertan dela eta bertatik 
luzatu zitzaien galdesorta erantzuteko gonbitea eta beraiek gogoz erantzun gainera. 
Dena dela, ez dut uste 5 pertsona 15 Km. gora behera bizitzeak emaitza aldatuko 
duenik). 
 
Denok (33) solasten dute gaztelania edo espainiera: ongi (21), nahikoa (6), pixka bat 
(6). 
 
“Gurako zenuke euskaraz solastea edo saiatuko zinateke euskara ikasten?” itemari (17) 
15ek pertsonek baietz erantzuten dute (batek baino gehiagok aukera anitza egiten du), 
lana bilatzeko erabilgarria izan daitekeelako (motibazio instrumentala); 16k baietz 
bertan integratzeko baliozkoa izan daitekeelako (identitatearekin lotutako motibazioa); 
6k ezetz erantzuten dute, ez diotelako erabilgarritasunik ikusten eta 1ek bakarrik esaten 
du ezetz, espainierarekin nahikoa dela mundu guztiak hitz egiten duelako. 
Pertsona batek gehigarri bat jartzen du eta dio: “bai, horrek beste ezagutza bat eta 
ulermen maila handiagoa emango zidalako”. 
 
“Nafarroako hezkuntza sistema ezagutzen duzu?” galderari (18. itema), 6k nahiko ongi, 
15ek pixka bat eta 12k ezer ez dutela ezagutzen erantzuten dute. 
Gehiengoa, bailaran hiri funtzioa egiten duen herrian bizi dira, Donezteben, bertan 
baitaude zerbitzu guztiak. Inguruko herrietan bizitzeak dakarren zailtasunen artean 
garrantzizko bat mugikortasuna da: bertako garraio zerbitzua ez da ia existitzen eta 
errepide jeneraletik zenbat eta gehiago urrundu orduan eta zailtasun gehiago mugitzeko. 
 
Gizonezko gehienek igeltserotzan, mendi lanetan eta zerrategietan egiten dute lan eta 
emakume gehienek etxeetan, zaintzak eta garbiketetan eta ostalaritzan. Halere, badaude 
etxekoandrea erantzun dutenak eta ikasten ari direnak ere bai. Batek bakarrik erantzun 
du langabezian dagoela. 
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Jatorrizko lekuetan zein zen bere lanbidea galdetzen zaie eta egia esan oso abaniko 
zabala atera da: ikasleak (6), irakasleak (2), abokatutza (1), gobernuko langilea (2), 
merkataria (1), meategiko zulatzailea (1), mekanikoa, margolaria, manikura, neskamea, 
garbiketak, nekazaria, lantegiko enplegatua....33 pertsonen artean eman daitekeen 
aukera zabala. Lau pertsonak ez dute erantzun eta ezta batek ere ez du esan langabezian 
zegoenik bere lurraldean. 
 
Gehienek (14) 3 urte baino denbora gehiago daramate hemen bizitzen, 7, 2-3 urte 
tartean, 4, 1-2 urte tartean eta 6 3 hilabete eta 1 urte tartean. Soilik 2 daramate bertan 3 
hilabete baino gutxiago. Beraz, nahiz eta mugikortasuna izan kolektibo hauen 
ezaugarrienetariko bat, Malerrekan nahiko talde egonkorra badagoela esan genezake. 
 
Guztietatik 25ek beren egoera erregularizatua dute eta 7k ez (batek bakarrik ez du 
erantzuten). Hori ere egonkortasunaren adierazlea izan daiteke. Eta horrekin batera, 
guztiek, batek ezik, dute beren familiako kideren bat bertan: senar emaztea (18), seme-
alabak (20), anai-arrebak (11), aita edo ama (5) edo bestelakoak (8). Datu hori ere oso 
esanguratsua da: erregularizazioa eta lanpostuaz gain (bi horiek loturik joaten dira bata 
bestea lortzeko –eta alderantziz- eskakizuna izaten baitira) familia elkartzea izaten da 
egonkortasunaren nolabaiteko adierazlea. Batek bere egoera egonkorra ikusten duenean 
erabakitzen du bere familia berriz elkartzea eta ez lehenago (eta dena dela lehenago ere 
ez dio legediak uzten). 
 
 
Hogei pertsonak diote hau izan zela beren lehendabiziko destinoa eta 13k ezetz.   
 
“Hemen gelditzea gurako zenuke?” galderari (11. itema) 20k baietz erantzuten dute, 
hemen gelditu eta nire bizitza hemen eraikitzea gurako nuke; 4k diote beste leku batean 
probatzea nahi dutela ahal bezain laster eta 9k beren sorterrietara itzultzeko gogoa ageri 
dute. 
 
8.4.3.1. HIZKUNTZAK ETA HEZKUNTZA SISTEMA: 
 
Zein hizkuntza edo hizkuntzak solasten dira zure etxean 12. itemari erantzunez, datu 
hauek ateratzen dira (kasu batzuetan hizkuntza bat baino gehiago solasten dira): 
 

- espainiera: 26 kasutan 
- portugesa: 7 
- errumaniera: 2 
- arabiarra: 2 
- ingelesa: 2 
- besterik: frantsesa 2, yoruba 1 eta euskara 8 

 
Euskararen presentzia nabarmenduko nuke goiko datu horietatik. Izan ere, oso 
garrantzitsua iruditzen zait 8 kasu horien agerraldia; horrek esan nahi euskara sartu dela 
etxe horietan eta gure erronka, harrera gizartearen erronka dela kopuru hori goitzen 
joatea. 
Guraso batek baino gehiagok azaldu zidan kezka izan zen beren seme-alabak euskaraz 
ikasten ari zirela eta beraiek ezin ziotela etxeko lanekin lagundu.  
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Galdesorta egin zuten guztiek (33) jakin badakite Nafarroako eremu honetan euskara 
nahiz gaztelania, biak ofizialak direla. Horietatik 11k euskararen existentziaren berri 
bazuten Nafarroara iritsi baino lehenago, baina 22k ez zekiten euskara existitzen zenik 
ere. 
 
Denok (33) solasten dute gaztelania edo espainiera: ongi (21), nahikoa (6), pixka bat 
(6). 
 
“Gurako zenuke euskaraz solastea edo saiatuko zinateke euskara ikasten?” itemari (17) 
15ek pertsonek baietz erantzuten dute (batek baino gehiagok aukera anitza egiten du), 
lana bilatzeko erabilgarria izan daitekeelako (motibazio instrumentala); 16k baietz 
bertan integratzeko baliozkoa izan daitekeelako (identitatearekin lotutako motibazioa); 
6k ezetz erantzuten dute, ez diotelako erabilgarritasunik ikusten eta 1ek bakarrik esaten 
du ezetz, espainierarekin nahikoa dela mundu guztiak hitz egiten duelako. 
Pertsona batek gehigarri bat jartzen du eta dio: “bai, horrek beste ezagutza bat eta 
ulermen maila handiagoa emango zidalako”. 
 
“Nafarroako hezkuntza sistema ezagutzen duzu?” galderari (18. itema), 6k nahiko ongi, 
15ek pixka bat eta 12k ezer ez dutela ezagutzen erantzuten dute. 
 
Gehienek malenkoniaz oroitzen dira beren sorterrietaz eta herrimin handia sentitzen 
dute. Familia eta lagunak dira herrimin horren adierazle nabarmenenak, baina baita ere 
klima, janaria, eta musika ere aukeratzen dituzte. Herrimina zerbait gehiagok eragiten 
dieten galdetzen zaie eta hauexek dira erantzunetako batzuk: 
 
“como es la gente de abierta y clara en mi país” 
“las personas alegres” 
“y más aun un hijo que tengo en casa” 
“mi iglesia” 
“nuestra cultura y el aprecio compatriota” 
“todo lo que conozco está en México” 
“me gustaría estar feliz de nuevo” 
“la forma tan descomplicada de vivir. Se vive y se sale adelante como sea y unos 
ayudan a otros sin ningún interés porque siempre se comparte; y sabemos que le hace 
falta a tus vecinos y si se puede ayudar se ayuda como sea. Hay bastante humanidad...” 
 
 
8.4.3.2. GIZA HARREMANAK 
 
“Nolakoa da zure bizitza soziala hemen?” galdetzen zaie (22. itema) eta dauden 
aukeretatik gehien hautatzen dutena (17) da: “lagun etorkinak eta lagun autoktonoak 
ditut, hemengoak”. Bi pertsonek bakarrik esaten dute ez dutela bertako jendearekin 
lagunen arteko harremana. 
Sei pertsona gehiago erlazionatzen dira bertako jendearekin etorkinekin baino eta inork 
ez da bakarrik sentitzen. Gutxi batzuk familiarekin soilik edo beste etorkinekin ateratzen 
direla diote.  
Niretzat oso harrigarria izan da item honetako emaitza ez datorrelako bat aldez aurretik 
Bidelaguneko bileretan azaldutakoarekin. Hori da lehen aipatzen nuen zailtasunen 
artean adieraztea nahi nuen zera: paperean askoz ere “politikoki zuzenak” izateko joera 
nabarmena da nire ustez talde ezberdinen galdesorta gehienetan. Eta zentzu horretan 
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galdesortaren egile berak, ni alegia, horiek banatu eta jasotzeak, anonimatua nolabait 
galtzeak (nahiz eta inoren izenak jaso ez izan) “politikoki zuzenki” izateko joera 
bultzatu dezake. 
 
Lan inguruko harremanei dagokionez, erdiak baino gehiagok (19) lantokian ongi 
onartuak daudela diote, beste edozein bezala; 6 pertsonek jarrera arrazistak hautematen 
dute beraiekiko eta 2k uste dute beraietaz aprobetxatzen direla eta nolabait esplotatzen 
dituztela atzerritarrak izateagatik. Gutxi batzuk ez dute erantzuten (5). 
 
“Bertako jendearekin duzun kontaktua baino gehiago izatea nahiko zenuke?” 24. itema) 
galderaren aurrean 24 pertsonek diote baietz, derrigorrezkoa ikusten dutela hori 
elkarbizitza hobeago bat izateko; 10entzat nahikoa da bertako jendearekin duten 
harremana eta 4k diote ez dutela interesik bertako jendearekin kontaktu gehiago izateko. 
 
Hurrengo itema (25) oso esanguratsua iruditzen zait. Galdera da:  
 
“Si existiera un local o centro donde pudiéramos reunirnos TODOS, autóctonos e 
inmigrantes e intercambiar experiencias y conocernos mejor: 
 

a) acudiría a gusto y trataría de participar porque veo eso como algo muy positivo 
para la convivencia. 

b) acudiría solo si me interesaran los temas que trataran. 
c) no veo necesaria la existencia de tal local; no me hace falta. 

 
33 pertsonetatik 28k (%84’8) “a” aukeratu dute, 3k “b” eta 1ek “c”. Beraz, beraien 
aldetik disposizioa egon badagoela baieztatu dezakegu horrekin. 
Izandako bileretan ere sarritan ateratzen den gaia da hori, bilgune baten beharra, 
nolabaiteko “operazio zentroa” izango litzatekeena, TOPAGUNEA. 
 
8.4.3.4. ARRAZAKERIA 
 
Eremu honetako jendeok orokorrean arrazistak garen uste duten galderari, 19k “pixka 
bat” aukeraz erantzuten dute, 5ek “bai, oso” edo “nahiko” aukeratzen dute eta 6k ezetz 
diote. Bost aukeretatik graduazioan “pixka bat” erdiko aukera dela kontutan harturik, 
hau da, izan dutela aukera kategorikoagoak izateko bi aldetara, uste dut pentsatzekoa 
dela emaitza. Lehen aipaturiko “politikoki zuzena” izateak ere agian eragina izan du 
kategorikoagoak ez izateko. Dena dela, galdesortak direla eta sortutako elkarrizketetan 
eta lehendik ere egindako bileretan gai honekin “husten” dira. Zergatik ote? 
 
Hona hemen aurreko itemaren gehigarri moduan, “zergatik uste duzu hori?” galderari 
erantzun dioten iritzi testual batzuk; ikusiko denez aukera desberdinetako arrazoiak 
ematen dituzte, bakoitzak bere ikuspegiaren araberakoa: 
 
“siento que algunas personas evitan hablar conmigo” 
“porque hay muchas personas que entienden de la situación de los emigrantes”  
“por las experiencias que he vivido...son diferentes para cada persona, así que para mí 
aquí no son racistas” 
“porque a veces nos miran con un gesto muy raro y me parece que se creen un poco 
más que uno” 
“por el color de la piel, y yo creo que piensan ser de la alta sociedad” 
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“porque muchas veces nos cuesta encontrar pisos en alquiler, trabajo, ya que 
desconfían al ver que no somos de aquí” 
“porque piensan que venimos a quitarles lo suyo: trabajo, dinero, mujeres...” 
“algunas personas me suelen mirar como si fuera un bicho raro; a veces no contestan 
cuando saludo y no aceptan venir a casa cuando los invito” 
“siempre hay alguien que no mira bien y algún comentario un tanto desagradable” 
“porque estoy muy a gusto con la gente de estos pueblos y tengo muchas amigas de 
aquí” 
“porque se creen que somos inferiores a ellos” 
“depende de la situación que vives. En una situación estable eres bien acogida, si no 
necesitas a ellos para nada...si buscas algo a cambio no hay trato. Es difícil” 
“porque cuando estoy en la calle o en la escuela, las personas hablan en euskera y no 
sabiendo hablar vasco..hay ciertas actitudes hacia mi” 
“hay personas que me parece que no les gustan los emigrantes” 
“porque en el autobús a mi hijo le dicen beltza...ahora ya va mejor porque “comen 
todos del mismo plato” 
“porque he comprobado que cuando vamos aun bar la gente nos critican o murmuran a 
nuestras espaldas” 
“porque hay gente que no nos ven bien por el hecho de ser extranjeros y creen que no 
tenemos ningún derecho” 
“por desconfianza a lo desconocido” 
“porque por ser extranjeros piensan que somos malos y que hacemos broncas; y para 
quien tiene un piso en alquiler es malo porque son muy desconfiados” 
“porque cuando lo conocen a uno lo único que primero les interesa es interrogarlo 
todo, no mirar tal y como somos, la personalidad de cada uno sino sacar información y 
luego criticar. Hay que esforzarse demasiado para que lo tengan en buen concepto, y 
no estoy de acuerdo” 
 
Goiko galderarekin loturik komentario arrazistak edo xenofoboak norberari buruz edo 
familiako beste kide edo etorkin bati buruz entzun dituen edo ez eta zer esango luketen 
orain papera aprobetxatuz  galdetzen zaie (27 eta 28 itemak) eta hemen ere denetarik 
dago, baina aipamen batzuk oso adierazgarriak dira (barra batekin  / markatuko dut 
pertsona beraren bi galderen erantzunak direnean,hots, zer entzun duzu (27)eta / zer 
esango zeniekeen (28): 
  
“con los niños en al escuela, haciendo comparaciones de extranjeros y españoles” 
“ciertas veces me han tratado mal o también nos ven como personas que no 
pertenecemos a esta sociedad  / pienso que están en su derecho” 
“no hacia mí pero si a otras personas que los tratan como si fuesen lo peor; por 
ejemplo ladrones (gitanos) borrachos a todos en general, pero los autóctonos también 
beben / Que primero se miren a ellos como son y luego hagan las críticas respectivas, 
además de un poco de comprensión” 
“que venimos a España a robarles todas las atenciones que tienen con su propia gente / 
que yo al menos me he sentido avergonzada y despreciada” 
“que qué es lo que viene a buscar aquí / el mundo no es de nadie, y todas las personas 
tenemos derecho de emigra a otros países. Me he sentido muy mal” 
“esto cada día está mas lleno de sudamericanos / me he sentido mal y les diría que 
América está llena de vascos” 
“ que solían gritarle aun niño de la escuela y le perseguían por el parque y le decían 
que se largara a su país..y le estropearon la bici / me sentí muy mal porque ese niño 
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estaba muy triste y muy mal. Es una cosa que no puedes explicar, solo cuando la vives 
sabes” 
“han llegado a gritarnos que somos ecuatorianos mierdas y que nos largáramos a 
nuestro país / Les diría que hemos venido a trabajar honradamente y que no olviden 
que ellos también emigraron a otros países” 
“ si alguien comete algún error o llega atener algún problema, por uno pagamos todos 
porque la gente generaliza mucho / que entienda que no venimos a quitarles nada sino 
todo lo contrario, a ayudarlos para que su país sea mejor y más fructífero” 
“negro, mierda, puta.../ me he sentido discriminada” 
“puto negro, los extranjeros son una mierda / que ellos no son unas personas abiertas a 
conocernos sino todo lo contrario” 
“te juzgan sin conocerte como persona...no tienes nada que comer y por eso vienes / me 
sentí mal y dolida, pero siempre pienso, y les digo, que no hay que juzgar hasta conocer 
a la persona” 
“estos emigrantes no son bien venidos a este país / me he sentido muy mal porque 
somos humanos y me parece una falta de civismo hacia los emigrantes” 
“ beltza...todo lo que ha venido de allí es una mierda, hemos venido a quitar trabajo / 
he salido a la defensiva porque todo el mundo no es igual ni tiene porque serlo y 
además primero fueron los españoles que emigraron. Lo que hace falta es educación 
en ese sentido” 
“me han faltado al respeto cuando estoy sola en la calle/ que me respeten y así mismo 
las respetaré” 
“cuando tenemos un piso alquilado, tienen miedo que no les paguemos el alquiler / que 
los portugueses no somos aquellas personas malas que ellos piensan” 
“que nos vamos con cualquiera, que somos narcotraficantes y mucho más. Si en mi país 
hay eso, pues todos no somos iguales. Dicen que venimos a robar sus cosas, sus 
hombres .../ que antes de criticar conozca a la persona y le den una oportunidad de 
expresarse; entiendo que si hemos venido de nuestros países es para querer ofrecer 
algo bueno a nuestras familias, pero con el sudor de nuestra frente y honradamente” 
 
 
Hurrengo itema (29) taula bat da eta bertan hemengo jendea definitzeko eskatzen zaie. 
Zortzi adjektibo bikote oposizioan (Osgood taula), parez pare jarririk daude taulan. 4 
zenbakiak neutraltasuna adierazten du 1etik 7 arteko graduazioan. Beraz, 3 gradu ditu 
adjektibo bakoitzak eskala hori desberdintzeko: 1, 2 eta 3, eta 5, 6 eta 7. Bata eta zazpia 
mutur bakoitzeko adjektiboaren eskala gorenak dira. 
 Emaitza orokorra nahiko “neutroa” dela iruditzen zait. Alde batetik, jasotako 
komentarioetatik, jendea ez dago sobera ohitua horrelako taulak ikustera (seik ez dute 
erantzun eta beste batzuk bakarrik batzuetan ematen dute erantzuna) eta nahiko zaila 
iruditu zaie orokorrean. Bestetik, ez dira gehiegi “bustitzen” edo definitzen. Emaitzak 
hauek dira: 
 

- Tristeak- Alaiak: 4’96 alaiagoak gehitxoago tristeak baino.  
- Edukazio onekoak- Baldarrak: 3’84 ia neutraltasunean kokatzen da. 
- Atseginak –Zakarrak: 4’04 neutraltasuna. 
- Bortitzak- Baketsuak: 5, baketsuak bortitzak baino 
- Errealistak- Ameslariak: 4’18 neutraltasuna 
- Irekiak- Itxiak: 4’62 neutraltasuna itxirako joeran. 
- Mesfidatiak- Fidakorrak: 2’91 joera garbia mesfidatirantz. 
- Barnerakoiak- Kanporakoiak: 4’20 neutraltasuna. 
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Galdetutakoek beren hitzak erabiliz horrela definitzen gaituzte: 
 
“en la mayoría es gente comprensiva que entiende la situación de otros países” 
“como personas amables, un poco gritones, con criterios muy nacionalistas; pero en sí, 
los vascos son muy atentos cuando quieren. Me gusta su forma de ser” 
“gente, pueblo normal y corriente” 
“bueno, yo al menos veo que son personas trabajadoras, respetuosas y muy poco 
alegres; hasta ahora, se que en todas partes se encuentran personas de todas las 
medidas” 
“como personas amables, educadas, abiertas pero muy desconfiadas” 
“creo que son muy tímidos pero en cuanto se toman dos tragos ya se sueltan” 
“ hay de todo, como en cualquier parte del mundo” 
“como un grupo de gente muy trabajadora que viven en torno a la familia y al trabajo” 
“ que son muy buenas personas y que si pueden ayudarte lo hacen con mucho gusto, 
pero también tienen un carácter muy fuerte y son muy cerrados” 
“que son personas muy poco comunicativas con los emigrantes” 
“personas cerradas y con muy mal vocabulario” 
“un pueblo bueno y limpio en el cual si dan ganas de vivir y trabajar” 
“ni bien ni mal, hay de todo; hay gentes que para ellos siempre vas a ser extranjero y 
se sentirán mejor si te lo pueden hacer ver. En Doneztebe me he sentido mejor que en 
Irun y Donostia” 
“después de lo que esta pasando...no lo sé” 
“son gente agradable, nada en particular; se puede convivir normal y a gusto” 
“yo los definiría a ustedes como nosotros: hay buenos y malos” 
“las personas del País Vasco son personas muy complejas” 
“son personas que pasan por delante de ti y te saludan, pero nada más” 
“ como personas muy trabajadoras y muy correctas, y como padres estupendo, nunca 
he visto cosa igual” 
 
 
Begikotasuna taldeen jatorriaren arabera neurtzen da (32. itema) eta horretarako zortzi 
talde ezberdinekiko afinitatea adierazteko eskatzen zaie gehienetik (8, oso begikoak) 
gutxienera (1, begikotasun batere ez). Azaltzen diren taldeak dira eremu honetan 
elkarbizitzen dauden nagusienak, ez bakarrik etorkinak, bertako euskaldun eta 
erdaldunak barne. Gainera ijitoak ere beste talde batean sartu ditut, nahiz eta 
autoktonoak izan beste talde kultural eta etniko bat osatzen dutelako; asiarrak oso gutxi 
daude inguruan, baina kontinente moduan besterik ez bada agertu behar dela uste izan 
dut. Jende batzuk talde batzuei buruz bakarrik erantzun dute eta aipatzen dute ezin 
dutela besteei buruz erantzun ez dutelako talde horietako pertsonarik ezagutzen. Hona 
hemen emaitzak (batazbestekoak dira, puntuazio guztien batura zati erantzun duten 
subjektu kopurua): 
 
 

- Autoktonoak, euskaldun nahiz erdaldunak: 6’32 
- Ijitoak: 2’14 
- Ipar afrikarrak edo magrebiarrak: 3’38 
- Saharaz behitiko afrikarrak: 2’95 
- Latinoamerikarrak: 6’75 
- Portugesak: 6’18 
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- Errumaniarrak: 3’00 
- Asiarrak: 3’20 
 
         (18. grafikoa)Begikotasuna taldeen jatorriaren arabera. Etorkinak 

 
 
 
Berez hitz egiten duten emaitzak dira. Etorkinen artean begikotasun gutxien duen taldea 
ijitoena da eta hurrengoak ia parekaturik Saharaz behitiko afrikarrena eta 
errumaniarrena. Begikotasun gehien azaltzen duena latinoamerikarren taldea (gehiengoa 
etorkinen artean) da; ondoren autoktonoarena eta oso gertu portugaldarren taldea.  
 
 
 
 
Bestalde, galdetutako gehienek diote beste jatorriko taldeekiko harremanak “oso onak” 
“onak” edo “normalak” direla. Hiru pertsonek diote ez dela existitzen harremanik beste 
taldekoekin. 
 
8.4.3.5. BESTELAKO DATU OSAGARRIAK 
 
Galdetutakoen artean 14k, euskalduna eta espainola bi hizkuntza eta bi kultura dituzten 
bi herri direla uste dute; 10entzat berriz denok berdinak dira guztiok baitira espainolak. 
Zazpi pertsonak “ez dakite” eta batek ez du erantzun. 
Gainera 23k diote badutela euskal gatazkaren berri, nahiz eta gutxi gora behera bakarrik 
jakin gertatzen dena; 9k berriz ez dute horren berri. 

Begikotasuna, taldeen jatorriaren 
arabera

63
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33
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67

61

30

32

Autoktono

Ijitoak

Magreb

Subsahara
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Errumania

Asiarrak

 

                        80 = oso begikoak   0 = batere ez  
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Bai/Ez hautatzeko itema zen baina halere batek azalpen bat egin du: 
 
“más o menos, pero no me interesa porque me parece una estupidez, porque yo en mi 
país digo vivo en España (azpimarratua) no en el País Vasco; para mí es igual” 
 
Jende guztiak aipatu du galdesorta hau erantzuten “ongi” edo “eroso” sentitu dela : 
 
“ Bien, porque por primera vez puedo opinar lo que siento” 
“ Me he sentido muy aliviado al poder hablar con usted” 
 
eta gainera guztiek –bi ezik- uste dute galdetegi honek balio dezakeela denok hurbildu 
eta pixka bat hobekiago elkar ezagutzen joateko (eta niretzat jarrera baikor hori oso 
garrantzitsua da). 
 
8.4.3.6. LABURBILKETA EGIN NAHIAN 
 
“¿Qué cree que nosotros deberíamos de saber de ustedes que no sepamos? galdetzen 
zaie 30. itemean eta interesgarria iruditzen zait iritzi testual batzuk jasotzea jarrera 
batzuen adierazle izan daitezkeelako: 
 
“ de la gente extranjera deberían enterarse de la cultura que proceden sus costumbres 
y también su situación económica” 
“ nuestra cultura, costumbres y forma de vivir; así se darían cuenta de muchas de las 
cosas que pasan y por las que somos juzgados de mala manera” 
“de que en mi país también hay un sistema de educación y que hay gente con su 
educación básica, y gente con muchos estudios, bien preparada para adaptarse a otras 
culturas, así como también hay analfabetos...pero no todos son incultos” 
“ yo al menos creo que no saben que vivimos en un país lleno de corrupción en el que 
todos los que tienen un cargo lo usan para sacar beneficios” 
“yo creo que no saben que en la sociedad de nuestro país es suciedad porque en vez de 
hacer un adelanto en cualquier comitiva, la echan para atrás” 
“tal vez conocer mejor o saber más a cerca de la situación económica, política y la 
cultura de los países de los que procedemos” 
“que no estamos aquí porque les queremos quitar sus trabajos sino por necesidad y por 
ayudar a nuestras familias y tener una vida mejor; y que somos personas y tenemos 
sentimientos y sufrimos mucho” 
“que la mayoría de inmigrantes que estamos aquí hemos venido a trabajar 
honradamente y que no somos personas problemáticas” 
“que somos capaces de ser y hacer todo al igual que ustedes” (ez al da hau 
asimilazioaren eredu garbia?) 
“deberían de tratar de ir conociendo también gente extranjera, intercambiar 
conversaciones y conocimiento mutuo” 
“que somos humanos” 
“que somos personas inofensivas que nos gusta hablar...resumiendo, que somos 
personas iguales a todos” 
“ me gustaría tener más comunicación con ustedes” 
“que supieran que tenemos sentimiento e intentamos convivir con los demás, que traten 
de conocernos un poco más” 
“que venimos a ganarnos la vida buenamente” 
“las costumbres de nuestro país” 
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Bukatzeko, aipatu ez den zerbaiti edo bestelakorik gehitzeko gogoari uzten zaio tokia 
galdesortan (gehiengoak ez du ezer erantzuten) eta hona hemen bildutako erantzun 
batzuk: 
 
“creo, y estoy seguro que su estudio ayudará a definir de alguna manera a toda la 
sociedad que ahora se encuentra en un solo límite geográfico, y de esta manera 
conseguir mejoramientos para una futura integración. Felicitaciones y gracias” 
 
“creo que la gente acepta más fácilmente a los sudamericanos, pero deberían de 
involucrarse más también con los africanos” 
 
“ojalá que este trabajo que realizas sirva para mejorar la relación que existe entre los 
autóctonos y los emigrantes y nosotros podamos sentirnos como en casa, ya que 
muchos venimos a trabajar, a buscar una mejor vida aquí, sin perjudicar ni hacer daño 
a nadie” 
 
“pienso que la gente de aquí tienen que confiar más en la gente extranjera y no tienen 
que rechazarlos a la primera. Tratar de intercambiar conversaciones con ellos porque 
las culturas de otros lugares también son interesantes” 
 
“que me parece demasiado importante que nos tengan en cuenta para algo, y me 
encantaría aportar. Si soy útil para algo con muchísimo gusto lo haría porque me 
parece ideal compartir ideas, porque así la gente nos puede conocer y entender un poco 
más” 
 
Badaude beste gutxi batzuk, baina, lana edo familiaren elkartzeari buruzko eskaera 
pertsonalak dira. 
 
 
8.4.4. AUTOKTONOEI EGINDAKO GALDESORTAK 
 
8.4.4.1. SARRERA 
 
Emaitzak aztertzen hasi baino lehenago erantzule batzuen kezka edo aipatu izan didaten 
“arazo” bat azaltzea gurako nuke. Marko teorikoan aztertu dut autoktonoa edo bertakoa 
eta kanpokoa izatearen muga irristakorrak eta inkestak banatzerakoan “autoktono” 
batzuk harrituta jaso dute galdesorta beren burua ez dutelako “bertako” sentitzen. Ni  
 
neuk ongi ulertzen dut sentimendu hori egunerokoan dakidalako ni ez naizela gaur egun 
bizi naizen tokiko (ez nintzen bertan jaio eta beraz bertakoentzat kanpotarra naiz), eta 
sarritan entzun behar izan dut “zu kanpokoa zara eta...”, baina nire bizitzan saiatu naiz 
lokalismo horiek baztertzen ez dutelako inora eramaten.  
Luze eztabaidatu daitekeen gaia da hori eta aipaturiko marko teorikoan  saiatu naiz 
neure jarrera definitzen: bakoitza sentitzen duen tokikoa da eta inork inori ezin dio 
inolaz ere ukatu nongoa sentitzen den; sentimendu horretan erraiak agintzen baitute.  
 
Lan honetan beraz giza taldeak sinplifikatu ditut: alde batetik “etorkinak” hitzari 
jarritako ñabardura guztiekin eta bestetik “autoktonoak” hitzari jarritako ñabardura 
guztiekin honetan ere bai. Etorkinak ez dira talde homogeneo bat, baina bai ezaugarri 
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komunak (eskubide askoren eza, lan baldintzak, pobreziaren kultura....) dituen jende 
talde bat. Autoktonook ere ez gara talde homogeneoa, baina bai eskubide batzuen jabe 
eta “hiritartasuna” errekonozitua dugun jendetza gara. Horregatik bi galde sorta 
ezberdinak.  
 
Autoktonoen artean egindako galdesorta honetan damu bat dut eta da ijitoen presentzia 
lortu ez izatea. Gutxi daude bailaran eta nahiz eta saioren bat egin kontaktatzeko, ez dut 
lortu.  Norbaitek galdesorta batean aipatzen dit badirudiela etorkin kontsideratzen 
ditudala ijitoak eta ez da hori nire asmoa izan ezta gutxiago ere. Gertatzen dena da 
begikotasunaren sailkapenean (23. itema) eta adierazpen batzuekiko adostasun edo 
desadostasun maila neurtzeko galderan (22. itema) ijitoei buruzko erreferentziak egiten 
ditudala. Batean zabalduta dagoen estereotipo negatibo baten pisua neurtzea nahi izan 
dut (Ijitoek alferrak dira eta ez dute lanik egin nahi) eta bestean ijitoak kultur talde 
desberdina moduan kontsideratzen dut, autoktono euskaldunak eta erdaldunak berezi 
ditudan moduan; azken finean, kultura eta hizkuntza desberdineko kideak baikara.  
Begikotasuna neurtzerakoan bereziki nahi izan dut horrela egitea, ijitoen talde 
kulturalaz dugun “ezikusiarena” egiteko joera nolabait agerian uzteko asmoaz.  
 
8.4.4.2. EMAITZAK. DATU OROKORRAK: 
 
Lagina: 
54 pertsonak parte hartu dute: 30 emakume eta 24 gizon. Horietatik 30ek gaztelaniaz 
erantzuteko aukera egin dute (euskaraz zekiten batzuk tartean ere bai) eta 24k euskaraz. 
 
 
Adinaren arabera honako hauek izan dira jendearen adin tarteko kopuruak: 
 
15-20: 1 
21-26: 9 
27-31:-6   
32-36: 9 

37-41: 7 
42-46: 6 
47-51: 4 
52-56: 6 

57-61: 3 
62-66: 2 
66 baino gehiago: 1

 
 
Jendearen sorterriaren arabera zerrenda zabala dago. Gehiengoak Doneztebe (14) eta 
Iruña (11, eta uste dut batzuk bakarrik jaio egin direla bertan) markatzen dute, baina 
badago Malerrekako herrietako errepresentazioa zabala ere bai: Elgorriaga, Urrotz, 
Ituren, Zubieta, Donamaria, Legasa, Sunbila.  
Horiez gain beste eskualdetakoak: Arantza, Lesaka, Elizondo, Bera, Lizarra; EAEkoak: 
Donostia, Andoain, Irun. Eta estatuko beste probintzietakoak: Albacete, Bartzelona, 
Leon, eta Madril.  
 
Gaur egungo bizitokiaren arabera horrela banatzen dira: 
 
Doneztebe: 30 
Ituren: 8 
Elgorriaga: 2 
Zubieta: 4 
Narbarte: 2 

Saldias: 2 
Legasa: 2 
Donamaria: 1 
Sunbila:3
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Lanbide desberdin asko azaltzen dira, 54 pertsonen lagin batean espero daitekeen 
moduan. Zerbait aipatzekotan, 10 irakasle atera dira (pertsonalki interesa nuen sektore 
horretako iritzia), 6 etxekoandre, eta 3 ikasle. Langabetu bat bakarrik ageri da eta kide 
bakar bateko beste lanbide asko azaldu dira. 
 
Erantzuleek egindako ikasketa maila horrelako da (batzuk aukera bat baino gehiago 
markatu dituzte): 
 

- ez ditu ikasketarik egin: 1 
- lehen hezkuntza edo primaria delakoa: 14 
- batxilerra: 14 
- ikasketa unibertsitarioak: 19 
- besterik: 9 (DBH, FP, maestria, unibertsitaterako sarbidea, interpretazioa...) 

 
Galdetutakoek hitz egiten dituzten hizkuntzen artean hau da sailkapena: 
 

- euskara: 37 
- gaztelania: 54, lagina osoak, noski. 
- ingelesa: 8 
- frantsesa: 8 
- katalana: 2 

 
Ingelesa edo frantsesa hitz egiten dutenak gehiago dira gazteen adin tartekoak (21-26 
edo 27-31). 
 

Hizkuntza horien erabilpenari buruz hauek dira ateratzen diren emaitzak 
 

 Euskara Gaztelania Katalana Ingelesa 
Bikotekidearekin    21     33   
Seme-alabekin    22     15    1  
Lagunekin    33     42    2    1 
Lantokian    33     35    1    1 
Aisialdian    35     44    1    1 

              (19. grafikoa) 
 
 
Gazteek orokorrean gehiago erabiltzen dute euskara gaztelania baino, eta jende 
dezentek, bikotekidearekin gaztelania eta seme-alabekin euskara aukera egin dute. Izan 
ere, seme-alabekin atalean soilik gainditzen dio euskararen erabilpenak gaztelaniari (D 
ereduan daude matrikulatuta bertako haur gehiengoa); beste arlo guztietan gaztelania 
aurretik doa, eta ez genuke ahaztu behar Nafarroako eremu euskaldunenetarikoan 
gaudela. 
Beste alde batetik, kuriosoa da frantsesa ez dela agertu ere egin goiko taulan, eta 
erroldak aztertu ditudanean agertzen dira frantses jatorriko jende kopuru dezentea, baina 
lehen aipatu bezala, muga inguruan gaude eta nazionalitate bikoitzeko (eta ez nahitaez 
frantses hiztunak) pertsonak daude bertan. 
Bukatzeko, badaude atal guztietan euskara hutsa aukeratu duten erantzuleak, baina bizi 
garen Nafarroako eremu honetan ere, zoritxarrez,  eta gurako nuke arrazoirik ez izatea 
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zentzu honetan, benetan zaila ikusten dut aisialdiaren atala gehien bat euskara hutsez 
bideratu ahal izatea. 
 
Seme-alabak eskolan matrikulatzeko orduan, galdetutako % 90’7k D eredua hautatzen 
du edo hautatuko luke. Eta hori egiteko arrazoien artean (10.itema) askorengatik 
nagusitzen da “euskara gure hizkuntza da eta euskaraz hezi nahi ditut nire seme-alabak” 
aukera (% 83’3). Edo “D eredua Euskal Herrian dauden bi hizkuntza ofizialak ikastea 
bermatzen duen eredu bakarra da” aukera (%22’2).  
 
8.4.4.3. INMIGRAZIOA ETA TALDEEN ARTEKO HARREMANAK:  
 
Egile guztiek (3k ez dute erantzuten) diote baietz, badakitela zer den inmigrantea edo 
etorkina. Definizioen artean denetarik dago, batzuk sinpleagoak edo zehatzagoak eta 
beste batzuk zabalagoak eta osatuagoak: 
 
“es la persona que viene, desplazada de otro lugar, con ánimo de instalarse por más o 
menos tiempo para mejorar su calidad de vida” 
“cualquier persona que venga de otro país” 
“es la persona que por motivos económicos o políticos se tiene que ir de su país para 
conseguir un futuro mejor para los suyos” 
“la persona que ha ido a vivir lejos de su lugar de origen, costumbres, idioma, 
cultura...normalmente obligado por las circunstancias: pobreza, política, paro...o por 
ambición de mejorar” 
“el que habiendo ‘vivido fuera’ se integra en otra comunidad diferente a la de origen” 
“es un señor-a que viene de fuera a vivir aquí” 
“etorkina, bizi baldintza hobeak lortzearren bere herrialdea utzi eta bertze toki batera 
bizitzera datorren pertsona bezala definituko nuke” 
“bertze herrialde batetik, arrazoiak arrazoi, bigarren lurralde batera ‘etortzen’ den 
pertsona. Turismoa alde batera utzita, prestigio altuagoa duen lurralde batera doan 
pertsona da, bere bizi kalitate maila nola hala hobetu nahian” 
“bere herrialdea, lurraldea, familia, bizia...utzi behar izaten duen pertsona. Beste 
lurralde batera joaten dena bizitza duinago baten bila eta bidean oztopo aunitz 
aurkitzen dituena” 
“etorkina bertze herrialdetatik etorritako pertsona da, beraien bizi baldintza kaxkarrak, 
goseteak, gerrak e.a. direla eta bizi hoberen bila etorritakoak” 
“bere herrialdea ez den beste herrialde batera joaten den pertsona. Bizi itxaropen 
hobearen bila etortzen dira” (DBHko ikaslea) 
“edozein lekutara bertze batetik etortzen den jendea, bertan bizitzeko denbora luzean, ez hilabete bat 
alegia. Hauek utzitako lekua zenbat eta urrunago egon kultura aldetik orduan eta “etorkinagoa” izanen 
litzateke” 
 
Galdetutako % 87ak diote beren herrietan baietz, bizi direla etorkinak, baina halere, 
beren lantokietan etorkinik ba al dauden galdetuta %64’8 ezetz diote; soilik %24 
pertsonen lantokietan dago etorkinen bat, eta kontuan hartuta galdesorta egileen artean 
10 irakasle daudela (%18) eta beraz eskola dela beren lantokia, orokorrean etorkinen 
presentzia autoktonoen lan munduan exkaxa dela esan genezake. 
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Bestalde, askok (%85) diote ezagutzen dutela zuzenean etorkinen bat herrian edo 
eskualdean, eta ezagutza horren sakontasun maila galdetzerakoan (15.itema) % 72ak dio 
ezagutzen dituztela batzuk baina azaleko harremana dutela beraiekin: agurtu,...etab. 
Ia ehuneko %15ak ez ditu ezagutzen edo ez ditu harremanik eta gainera, %16ak dio 
harreman sendoak edo lagun minak dituela etorkinen artean. 
Aipatzea nahiko nuke azken aukera horretako erantzunen galdesorta osoak 
sakontasunez aztertu ditudala eta berriro ere “politikoki zuzenki” izatearen jarrera 
agerian gelditzen dela berriro ere. Batzuk erantzuten dute etorkinak “lagun minak dira 
eta ez ditut bereizten bertakoengandik; berdintasunean oinarritzen dira gure 
harremanak”, baina ondorengo beste erantzunetan kontraesan handia dago lehenago 
emandako erantzun politikoki zuzenarekin.  
 
Etorkinak ezagutzeko interes edo gogoari buruz galdetzen zaie (16. itema) eta %56ak 
“berdin zait, ez da hori arduratzen nauen gai bat” erantzuten dute (eta tartean 
daude etorkinak “lagun minak” dituztela erantzun dutenak gorago, hiruzpalau irakasle, 
eta bere burua oso abertzalea definitu eta euskararen presentzia toki guztietan defendatu 
dutenak ere bai. Argi dago azken horiek oraindik ez dutela hauteman marko teorikoan 
azaldutako Amelia Barquínen ideia: “euskara guztiona izango da edo ezta izango”) 
Item berean % 33k prest agertzen dute beren burua etorkinekin harremanak izateko 
pausuren bat emateko, nahiz eta garbi ez izan nola egin hori. Eta %9’2k bai, prest 
daude, baina uste dute beraiek hurbildu behar direla guregana eta ez gu beraiengana. 
 
Kulturaniztasuna edo multikulturalitatea kontzeptua %83’3k noizbait entzun dutela 
diote eta kulturartekotasuna kontzeptua berriz %64k. 
 
Gune edo espazio berri bat sortzea, bertan denok, autoktono nahiz etorkinak elkartu eta 
esperientziak trukatu ahal izateko aukerari buruzko iritzia oso aldekoa da erantzuleen 
artean: %77’7ari oso ongi iruditzen zaio, %5’5ari oso ongi baina beraientzat guk 
badugulako gure elkarguneak eta %16’6ri berdin zaio, ez diote horrelako gauzarik 
arduratzen. 
 
Erantzun honetan ere aurkitu ditut kontraesanak gorago aipaturiko 16.itemeko 
erantzunarekin: oraingoan parte hartuko lukeela erantzun eta aurrekoan ez diola 
arduratzen gai hori erantzutea. 
Dena dela orokorrean oso emaitza baikorra iruditzen zait hau portzentaia altua delako 
aldekoa eta bat datorrelako etorkinen taldearen iritziarekin. Eta hori da hain zuzen ere 
“Bidelagun” taldearentzat lehentasuna duen gaia, espazio fisiko berri hori sortzea. 
 
Euskaldunok ere badakigu aspaldi zer den emigratzea eta horren froga da galdetutakoen 
%72’2ak erantzutea badutela familian emigratu behar izan duen norbait; orain gurera 
etorri direnak baino lehenago ere gu kanpora joan behar izan genuela ez ahazteko 
eskatzen digute etorkinen arteko batzuk. Emigratu duen herri batek jakin beharko luke 
kontsekuente izateagatik besterik ez bada harrera gizarte bihurtzen; eta hori ikasi (eta 
irakatsi) egin behar da. 
 
Orain dugun emigrazioaren arrazoiak azaltzerakoan (21. itema), ia erantzule guztiek  
erantzun dute eskainitako “C” aukerarekin, hots, “beren lurraldetako jasan ezinezko 
egoerari ihes egin eta bizimodu duinago bat bilatzen dutelako bai beraientzat eta bai 
beren familientzat”. 
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Hurrengo itemean adierazpen batzuekiko jendearen adostasun edo desadostasun maila 
azaltzeko eskatzen zaie (Likert eskala) eta hauek dira talde osoaren emaitza guztiak; 
batzuk adierazpen batzuei bakarrik erantzuten diote: 
 

Adostasun  edo desadostasun maila 
(20. grafikoa) 
 Guztiz  

ados 
Nahiko  
ados 

Ados Ez 
ados 

Batere 
ados 

Inola 
ere 

Egin behar den lehenengo gauza etorkin 
guztien legalizazioa da; paperak guztiontzat 

  9   11  20  9   4 

Uste dut etorkin gehiegi daudela; sarrera 
murriztu beharko litzateke 

  3   3  12  25   3  7 

Etorkin gehienak eskola gabeko pertsonak 
dira 

   4   9  27   4  5 

Munduaren antolaketa eta ondasunen 
desorekaren ondorioa da inmigrazioa 

  30   11  11  1   

Kultur eta talde ezberdinekin berdintasun 
maila batean izandako harremanak 
denontzat aberasgarriak izan daitezke 

  30    4  16  1   1 

Ijitoek alferrak dira eta ez dute lanik egin 
nahi 

  3    8  10  25   3   3 

Etorkinak gure lanpostuak kentzen digute    2   6 17   7 21 
 
Taula horretatik atera ditzakegun ondorioak baikorrak dira nire ustez. Gizartean 
zabalduak dauden estereotipo batzuk izan dezaketen pisua neurtzea zen nire helburua 
eta zera baieztatzen da: 
 

1. Etorkinak gure lanpostuak kentzera datozen ustea ez du onartzen gehiengoak eta 
gainera nahiko modu kategorikoan: inola ere da gehiengoa. 

2. Legalizazioa: nahiz eta ez oso modu kategorikoan, gehiengoa ados agertzen da 
legalizazioarekin 

3. Gehiengoa ez dator bat etorkinen sarrerak murriztearekin 
4. Gehiengoa ez dago ados etorkinak ikasketarik gabeko pertsonak direla 

adierazpenarekin. 
5. Guztiz ados dago gehiengoa adierazpenekin, hots, inmigrazioaren arrazoi 

nagusiarekin. 
6. Guztiz ados, kategorikoki, kulturartekotasunaren printzipio 

nagusienetarikoarekin. 
 
 

7. Ez ados ijitoei buruzko zabaldua dagoen estereotipo negatiboarekin. 
 
Esan bezala, orokorrean baikortasuna ondorioztatuko nuke hemendik, gizarte heldu (eta 
zoritxarrez, eta ezin hau ahaztu, adierazpenekin eta ez nahitaez portaerekin, politikoki 
zuzenkia) baten adierazlea. 
 
Galdesorta honetan ere taldeen arteko jatorriaren araberako begikotasuna neurtzen 
saiatu naiz eta oraingoan 10 talde kultural ezberdinen artean 1etik 10arteko sailkapena 
egitea eskatzen zaie: 10= oso begikoak direnak eta 1= batere ez. 
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Taldeak aukeratzeko orduan oraingoan ere eskualdean bizi garen taldetan oinarritu naiz 
eta horregatik, Europako Batasuna baino, nahiago izan dut portugesak azaltzea, eta 
autoktonoen artean euskaldunak eta erdaldunak bereiztea.  
Komentario nahiko orokorra izanda erantzun duten jendearen artean galdera honi 
erantzuteko aurkitu duten zailtasuna edo hobe esanda deserosotasuna; kosta egiten da 
sailkapena egitea eta batzuk ezagutzen dituzten taldeei soilik ematen diote puntuazioa. 
Tartean idatzizko komentarioren bat ere gehitu dute batzuek, eta politikoki oso zuzenak 
direnak eta denei 10a eman diotenak ere egon, badaude.  
Hona hemen emaitzak: 
 

- Autoktono euskaldunak: 9’65 
- Autoktono erdaldunak: 9’06 
- Latinoamerikarrak: 7’42 
- Ijitoak: 3’2 
- Ipar afrikarrak edo magrebiarrak: 4’38 
- Saharaz behitiko afrikarrak: 4’77 
- Errumaniarrak: 3’71 
- Portugesak: 6’06 
- Asiarrak: 4’61 
- Ipar Amerikako estatubatuarrak: 5’28 
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Begikotasuna taldeen jatorriaren arabera. Autoktonoak 

(21.grafikoa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begikotasuna taldeen jatorriaren 
arabera

96

90

74

32

43

47

37

60

46

52

0 50 100 150

Euskald.

Erdaldun.

Latinoak

Ijitoak

Magreb

Afrikarrak

Erruman.

Portugal

Asiarrak

EEBB

 

                            100 = oso begikoak    0 = batere ez  
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Etorkinen emaitzetan gertatzen den moduan datuak beraiek solasten dute. Oraingoan 
ere ijitoak dira begikotasun gutxien duen taldea eta ondoren errumaniarrak (3. tokian 
etorkinen emaitzetan). Bestalde, gehiengoaren taldeek begikotasun maila altuena 
azaltzen dute (etorkinen galdesortan ere, latinoamerikarrak dira gehiengoa eta lehen 
mailan daude begikotasunean). 
Argi dagoena da aspaldiko gaia konpontzear dugula taldeen arteko harremanetan: ijitoek 
bazterkeria jasaten dute toki guztietatik eta ezikusiarena egiten dugu orokorrean;  “arazo 
endemikoa” dugu eta ez dugu gauza handirik egiten konpontzen saiatzeko. 
Beste datu bat ere markatzea nahi dut eta da estatubatuarren begikotasun mailaren 
beherakada azken denboraldian. Galdesorta honetan latinoamerikarren azpitik daude eta 
nahiko gertu Saharaz behitiko afrikarrengandik edo asiarrengandik. Bushen kanpo 
politika basatiaren ondorioa dela esango nuke, horrek eragina baitauka pertsonen 
jarreretan, erreakzionatzeko ahalmenaren adierazle izan daiteke agian. 
Erantzule baten zintzotasuna azaldu nahi nukeen. Bi sailkapen egin ditu: bata “izan nahi 
nukeena” denak 10 markatuz, eta beste bat “dudana” benetan markatuz. 
Politikoki zuzenki jokatu arren ere datuak datuak dira eta hortxe daude emaitzak: 
gustukoak edo ez, baina Malerrekan ateratakoak, geureak. 
 
 
Etorkinen galdesortan 29.item berbera dute autoktonoek ere bai. “Nolakoak uste duzu 
garela gu euskaldunok?” (24. itema). Zortzi adjektibo bikote oposizioan (Osgood taula), 
parez pare jarririk daude taulan. 4 zenbakiak neutraltasuna adierazten du 1etik 7arteko 
graduazioan. Beraz, 3 gradu ditu adjektibo bakoitzak eskala hori desberdintzeko: 1, 2 
eta 3, eta 5, 6 eta 7. Bata eta zazpia mutur bakoitzeko adjektiboaren eskala gorenak dira. 
Emaitzak hauek dira:  
 

- Tristeak – Alaiak: 5’11 
- Edukazio onekoak – Baldarrak: 3’92 
- Atseginak – Zakarrak: 3’94 
- Bortitzak – Baketsuak: 4´60 
- Errealistak – Ameslariak: 4´02 
- Irekiak – Itxiak: 4´65 
- Mesfidatiak – Fidakorrak: 4’07  
- Barnerakoiak – Kanporakoiak: 3’63 

 
Emaitza nahiko lauak dira, zehaztasun gutxi ematen dituztenak. Uste dut jendeari 
orokorki kosta egiten zaiola bera kidea den taldea definitzea eta politikoki zuzena den 
posizioan gelditzen da gehiegi definitu gabe. Argi bistan daude emaitzak: adjektibo 
bakoitzeko 3 graduazio maila dituzte eta gehienak 4 neutrotasunaren inguruan gelditzen 
dira. Alaitasuna desmarkatzen da gorantz eta barnerakoitasuna ere bai, besterik ez. 
 
Etorkinen galdesorten emaitzekin alderatzen baditugu datuak: 
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     Autoktonoen autoirudia eta etorkinek duten irudien alderaketaren datuak 
 
     (22. taula) 

 
 
Bi taldeentzat alaiagoak gara tristeak baino eta baketsuak bortitzak baino. 
Nabarmentzen den datu bat azpimarratuko nuke: etorkinek mesfidatiak garela uste dute 
guk geure burua fidakorra (gorantz) azaltzen dugun bitartean. Hor hautemate ezberdina 
dago. Inferitu dezakegun oso ezaugarri garrantzitsua ezkutatzen da datu horretan: geure 
jarrera fidakorra izatekoa da (eta marko teorikoan azaldutako jarreren zatian gure 
buruarekin kongruentea izatea da jarreraren funtzioenetako bat)baina portaeran berriz ez 
dute hori hautematen etorkinek. Euron erantzunak gugandik jasotakoaren arabera 
sortutakoak dira, geure jokabideetatik. 
 
Autoktonook euren burua definitzerako orduan erabiltzen dituzten definizioak baikorrak 
dira gehienetan eta ausartuko nintzateke esatera nahiko topikoak ere bai (ez guztia, 
noski). Euskaldunei buruz dauden estereotipoekin bat datoz kasu askotan: nobleak, 
pertseberanteak, burugogorrak, arduratsuak, hasieran itxiak eta gero dena ematen 
dugunak, langileak eta oso tradizionalak, familia guretzat oso garrantzitsua da eta lurrari 
oso lotuak sentitzen gara. Nork ez du entzun gutaz berba egiten denean horrelako 
zerbait edo antzekorik? 
Hona hemen erantzun testual batzuk: 
 
“somos corredores de fondo con muchísimos valores, pero con muchos complejos 
también. Nos hace falta respirar con más libertad y vivir la vida con más sentido del 
humor” 
“gente honrada y responsable” 
“en general somos gente muy parecida al resto de los pueblos occidentales. 
Simplemente, tenemos ciertos valores ético-culturales, transmitidos de generación en 
generación que nos hacen ser diferentes al resto de los pueblos” 
“los vascos somos muy cerrados, pero cuando nos dan una oportunidad, somos muy 
abiertos y con ganas de echar una mano a quien lo necesite” 
“cordiales, picarescos, fiables, trabajadores y honestos” 
“somos como cualquier persona del universo, eso sí, con las raíces y el sentimiento 
muy profundo de nuestro lugar de origen, la tierra que nos cría” 
“gente inteligente, trabajadora, no muy abierta y buena gente” 

 Nolakoak ikusten 
gaituzte etorkinek? 

Nolakoak uste duzue 
garela euskaldunok? 

Tristeak - Alaiak            4’96            5’11 
Edukazio ona- Baldarrak            3’84            3’92 
Atseginak- Zakarrak            4’04            3’94 
Bortitzak- Baketsuak            5            4’60 
Errealistak- Ameslariak            4’18            4’02 
Irekiak- Itxiak            4’62            4’65 
Mesfidatiak- Fidakorrak            2’91            4’07 
Barnerakoi.- Kanporakoi.            4’2            3’63 



KARRERA AMAIERAKO PROIEKTUA: 
INMIGRAZIOA ETA KULTURARTEKOTASUNA MALERREKAN: DIAGNOSIA ETA LAN PROPOSAMENAK 
 

Mikel Gereka Zelaia        87   
2005eko otsailean 
 

“que somos gente trabajadora que amamos a la familia, nos gusta vivir en paz y somos 
bastante bondadosos” 
“trabajadores, prácticos, leales, tradicionales” 
“personas trabajadoras con un gran sentimiento de las raíces y cultura de su pueblo” 
“gente noble, aunque un poco bruta, con buen corazón, orgullosa y especial, 
trabajadora” 
“los vascos son gente abierta, solidaria, muy cerrada y profunda en sus convicciones, 
preocupada por la libertad y el avance social, y muy introvertida en su condición 
cultural y social” 
“bastante cerrados, no nos gusta que nos molesten. ‘No somos racistas, pero que no 
estén cerca” 
“de ser gente muy querida en todas partes hemos pasado al otro extremo” 
“gente maja pero a la vez cerrada, que no demuestra lo que siente” 
“jatorras” 
“gente acogedora, trabajadora, humilde y honrada” 
“uste dut nahiko deskonfiatuak garela egoera/pertsona berrien aurrean eta irekitzea 
kostatzen zaigula, baina behin lortuta leialak eta atseginak garela. Aunitzetan ere asto 
xamarrak garela formetan iruditzen zait” 
“nik jende ona garela uste dut, baina gure burua sobera begiratzen dugunak. Askok 
ere, gure kultura besteak baino gehiago dela uste dugu” 
“lagunaren lagun onak, bestazaleak, langileak, kanpotarrekin nahiko itxiak” 
“geurekoiak, itxi xamarrak, juergistak, langileak, buru gogorrak, bihotz onekoak, 
lagunen lagunak....mundu bat” 
“nahiko itxiak garela, konfiantza hartzea kostatzen zaigula, baino hartzen dugunean 
nahiko leialak garela, nahiz eta leku guztietan bezala jende desberdinak izan gure 
artean” 
“pertsonalitate gogorreko pertsona itxiak hasieran baina dena ematen duguna 
konfiantza izatekin” 
“imajinazioz aberatsa eta laguna, konfiantza galduz ordea gogorra” 
“ahalmen handia daukagun herria garela, baino ez hain ongi bideratua” 
“atseginak, indartsuak, inseguruak, barnerakoiak, bakartiak, hotzak harremanetan...” 
“hitz gutxikoak, harroak eta fidatzekoak” 
“itxiak, indibidualistak eta lehiakorrak” 
 
 
8.4.4.4. DATU OSAGARRIAK 
 
Galdesorta erantzun duten ia pertsona guztiek (%5’5 ezik) diote ongi edo eroso sentitu 
direla galdetegia betetzen eta % 83k uste dute galdetegi honek balio dezakeela guk 
etorkinei buruz eta geure buruarekiko ditugun iritziak ezagutu eta baloratzeko. Bestalde, 
%12’9k ez dio baliorik ikusten edo alferrekoa dela uste dute. 
 
Laburbilketa egin nahian 
 
Beste galdera bat egiten zaie bukaera aldean (27. itema) : “Zer dela esango zenuke 
etorkinek gutaz jakin edo ohartu ez baina jakitea komeniko litzaiekeena?” Orain arte 
azaldu ez diren aspektu berriak azaldu dira: herriaren kontzientzia, lurraldetasuna, 
euskararen aldarrikapena, ondasunen banaketa desorekatua...Gure jarrera zein den 
jakiteko iritzi osagarriak, alegia. 
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Hona hemen erantzun adierazgarri batzuk (komentario pertsonal batzuk gehitu dizkiet 
batzuei, lan honekin lortu nahi dudanaren aldarrikapen gisa): 
 
“Que valoramos mucho su acercamiento a nuestra cultura” ..(eta non gelditzen da gure 
hurbilpena beraien kulturetara?) 
“nuestras costumbres” 
“debieran de saber que deben de tratar de vivir aquí como la harían en sus respectivos 
países, tratando de respetar también las costumbres de aquí e intentando también 
integrarse en ellas” (integrazioa edo asimilazioa proposatzen du?) 
“ tanto ellos como nosotros deberíamos de saber más de todos” 
“que no les van a regalar nada, que tienen que dar pasos poco a poco para ir 
integrándose” (pausuak denok eman beharko ditugu, guztiok integratu behar baitugu) 
“nuestras costumbres y modo de comportarnos, muy diferentes a su manera de ser y 
expresarse” (eta guk beraienak) 
“deberían de saber realmente como somos, para poder adaptarse y que no se sientan 
extraños, o lo menos posible” (eta guri tokatzen zaigu hori erakustea) 
“que no estan tan rechazados como lo parece” (eta zergatik dirudi orduan?) 
“que nos parece bien que vengan a vivir aquí, pero que nos gustaría que respeten 
nuestra cultura y nuestras costumbres y ellos se apliquen a ellas” (errespetua 
elkarrekikoa izan behar du, eta guk ere gure aldetik esfortzua egin beharko genuke) 
“que respeten nuestra cultura sin tratar de imponer la suya; que haya espacio para las 
dos culturas” (kulturarteko espazioa denon ardura da) 
“interesarse más por la lengua y la cultura de los vascos” (eta eskatzen zaien hori ez al 
diegu eskatu behar vascos horietako zati garrantzitsu bati? Guk beraien hizkuntza eta 
kulturarengatik interesik ez badugu azaltzen zergatik egin beharko dute beraiek 
kontrakoa? Interes hori bi norabidekoa izan behar du) 
“aprender nuestro idioma para comunicarnos y respetar unas mínimas costumbres” 
(eta zein da “nuestro idioma” ??) 
“que nos cuesta mucho abrirnos a los demás. Que posiblemente tengan que hacer un 
mayor esfuerzo que si estuvieran en otras zonas, y que todo esfuerzo tiene su 
recompensa” 
“que vienen a un contexto al que se deben integrar” (hori ez da integrazioa, asimilazioa 
baizik) 
“bertzeekin erlazionatzea aunitz kostatzen zaigula gure kulturangatik eta izakerangatik. 
Eta horrelakoak garela etorkinekin eta autoktonoekin baita ere.” 
“nire ustez gauza garrantzitsuena hasieran itxiak garela jakitea da; mutilek behintzat, 
hemengo neska batekin harremanetan jarriko nahiko balukete, poliki joan beharko 
dutela uste dut” 
“orokorrean barnerakoiak, itxiak garela. Pazientzia edukitzeko eta integratzen 
saiatzeko (nahiz eta zaila izan). Uste dut oraindik ere gaur egungo pertsonak arrazakeri 
puntu bat dutela; ez dute gauza natural bat bezala ikusten” (eta nola egiten da 
integratzen joateko?) 
“ batez ere hizkuntzaren kontua, nola komeni zaien hobe gizarteratzeko euskara 
jakitea, belaunaldi berriei bederen” (bai, bai etorkinei nahiz autoktonoei, ezta?) 
“euskaldunak garela gure berezitasunarekin eta ez gaudela Espainian” (eta nola lortu 
daiteke hori jakinaraztea? Sentimendu hori euskaldun guztiona ote da?) 
“gure bizimodua, kultura, harremanak izateko era. Gutako edozeinek jakin beharko 
lukeen bezala bertze herrialde batetara joanez gero bizitzera” (bai, baina modu 
desberdinak daude beste leku batera bizitzera joateko: legalitatean edo ilegalitatean, 
eskubide guztiekin edo lege batek ukatzen dituen eskubiderik gabe, eta bestalde, 
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herrialde guztien harrera egiteko moduak ez dira berdinak, batzuk errazten dituzte eta 
beste batzuk oztopatu bertara egokitzen joateko baldintzak.) 
“jende ona garela eta gure kultura berezia dela” (kultura guztiak ez al dira bereziak? 
Zerk egiten du kultura bat beste bat baino bereziago izatea?) 
“ Euskal herrian euskara hitz egiten dela, herri bat garela nahiz eta estatu 
espainiarren menpe egon” (Hori jakinarazteak denbora eskatzen du eta Euskal Herrian, 
euskaraz gain gaztelania ere hitz egiten da, euskaraz baino gehiago, beraz, esfortzua 
egin beharko dugu guk euskaldunok etorkinak eta Euskal Herriko elebakarrak 
gureganatzeko, euskararekiko beraien interesa pizteko, Atxagak zion moduan 
“sinpatikoak” izateko) 
“Beurek talde bezala baldin badira gu ere taldea garela ohartu beharko lukete, gure 
errealitateaz jabetu: kulturala, hizkuntza, politikoa....Batzutan iruditzen zait lana 
bertzerik ez dutela buruan eta ez direla integratzen, ez hemen bakarrik, Katalunian, 
Andaluzian...” (lana ezinbesteko baldintza da hemen bizi ahal izateko eta 
integratzeko...Arexolaleibak (2004) dion moduan: “lehenengo oilzopia eta gero 
filosofia”. Bestalde jabetza hori bai eman behar da, baina gure laguntza ezinbestekoa da 
horretarako, eta gainera guk geuk ere beren errealitateaz: kulturala, hizkuntza, 
politika...jabetu beharko genuke) 
“Herri bat garela eta horrela onartu behar gaituztela” (baina hori ez lukete etorkinek 
soilik jakin behar) 
“gure ohiturak, bizimodua jakitea, ez harritzeko jendearen jokabidearekin” 
“ Gure bizimodua “onegia” dela gu haiengana hurbiltzeko beharra sentitzeko eta 
behar baino denbora gehiago beharko dugula beraietaz ohartzeko eta kontutan 
hartzeko hor daudela eta gu bezalako “gizakiak” direla. Pazientzia beharko dute!” 
(guztiz bat nator) 
 
 
Bukatzeko, aipatu ez den zerbaiti edo bestelakorik gehitzeko gogoari uzten zaio tokia 
autoktonoen galdesorta honetan ere bai.  
Erantzun batzuk laburpen gisa interesgarriak direlakotan hemen azaltzen ditut testualki: 
 
“por como está enfocado el cuestionario he de entender que no se considera inmigrante 
a un europeo, ni a un andaluz...pero yo, aún siendo “de aquí” me siento inmigrante en 
muchas ocasiones. Todo depende, supongo, de qué fronteras dibujemos” 
“el problema no está en que se tienen que acercar ellos a nosotros o nosotros a ellos, 
sino en que tiene que ser un acercamiento mutuo” 
“de 11 hermanos 9 tuvimos que emigrar a otros países temporalmente, menos uno que 
lleva 50 años en Chile” 
“debería haber ayudas económicas para los inmigrantes que aprendan el euskera” 
“las personas que vivimos aquí de hace tiempo, ya tenemos nuestra vida organizada y 
ocupada de mil maneras, cuesta encontrar ratos para dedicarlos a otras cosas. No 
obstante, lo veo muy positivo y necesario para una convivencia más armoniosa” 
“ante todo les respeto, a los inmigrantes” (erlatibismo kulturala) 
“que en buena parte considero que el sudamericano se adapta mejor que otros 
inmigrantes por motivos de lengua” 
“entiendo la problemática social de los inmigrantes pero la realidad de la inmigración 
me ha hecho cortarme en mis convicciones sociales solidarias, cayendo en unas 
contradicciones muy fuertes; pero tengo muy en cuenta no perder el norte porque tengo 
en cuenta que hay un solo país, el planeta Tierra, y todos somos ciudadanos del 
mundo” 
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“que vengan todos con contrato de trabajo” 
“galdesorta honetan, ijitoak etorkinak bezala kontsideratuak daudela pentsatzera iritsi 
naiz (nire pertzepzioa da). Ijitoak inoiz ez dute estaturik izan, baina mendeak dituzte 
gure artean bizitzen dihardutela. Niretzako ez dira etorkinak, autoktonoak baizik” 
“arazo hau kulturala da, eta kultura ez dago bakarrik gure eskuetan (noren eskuetan 
dago edukazio sistema?). Bertze aldetik, etorkinak onartzetik aparte bere jatorrietan 
egin beharko genuke lana, munduko ondasuna behar den bezala banatuz” 
“inmigrazioaren kontrola” 
“ez guk ezta heurek ere, ez dezagun batengatik – hau da, batek erran edo egiten 
duenagatik- taldea epaitu eta, bertzetik, konszienteak izan gaitezen aurrejuzko aunitz 
ditugula, sobera.”  
 
 
9. ONDORIOAK 
 
Orain arte azaldutako guztian ondorio batzuk agerian gelditu dira datuak hor daudelako 
hitz egiten. Lehen ere aipatu izan dut ondorio horietako batzuk inferituak direla, hots, 
jarrerei buruz bildutako informazioagatik inferitu ditzakegunak. Dena dela, ikerketa hor 
dago egina eta ziur aski nire balorazioa edo beste pertsona batek datu berdinekin egingo 
lukeena desberdina izango zitekeen; horregatik azaldu dut nik nire inferentziak egiteko 
oinarritu naizen marko teorikoa; horren inguruan baieztatzen dut baieztatuko dudana. 
 
Nire ustez ikerketa honetako ondorio nagusienak eta lanean jarraitzeko baliozkoak 
egiten zaizkidanak, eta norabidea markatuko dizkidatenak hauexek dira: 
 

� Etorkinek, orokorrean, autoktonoekin topo egiteko jarrera baikorra agertzen 
dute, nahi dute topo egin eta beharrezko ikusten dute hori elkar bizitzarako.  

 
� Autoktonoek, orokorrean, “toleratzen” dituzte etorkinak (eta ez dugu ahaztu 

behar boterea duenak, ahal duenak bakarrik toleratu dezakeela). Ez dute 
kontzienteki oztoporik jartzen, hots, ez dute oso jarrera ezkorrik beraiekiko, 
baina ez dira kezkatzen ere ez; askok azaldu duten moduan “berdin zait, ez da 
hori arduratzen nauen gai bat” 

 
� Gure autoirudia orokorrean, baikorragoa da  etorkinek gutaz duten irudia baino. 

 
� Taldeen jatorriaren araberako begikotasun datuak benetan kezkagarriak dira 

ijitoen taldearekiko eta errumaniarren taldearekiko. Bestelakotan, nahiko antza 
dute EAE orain dela gutxi ateratako emaitzekin (Berria, 2005/1/11). 

 
� Autoktonoak beren burua definitzerakoan eta etorkinak autoktonoak 

definitzerakoan ez dira oso zehatzak eta  “4” puntuazioan, neutraltasunaren 
inguruan mugitzen dira gehien bat. Neutraltasuna da “politikoki zuzenki” 
jokatzeko modurik erosoena. 

 
� Gaztelania da eremuan nagusitzen den hizkuntza eta datuen arabera, erantzun 

dutenen artean %68’5ek euskaraz ere hitz egiten du. Halere, erabilera horretan, 
“seme-alabekin” aukeran soilik gailentzen dio euskarak gaztelaniari; beste arlo 
guztietan gaztelania da nagusi.  
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� Seme-alaben kasuan, autoktonoek “D” ereduaren aldeko irizpide  garbia dute; 
eta etorkinek gura dute beren seme-alabek eskolan euskara ere ikas dezaten. 

 
� Etorkinek euskararekiko jarrera baikorra erakusten dute eta kasu gehienetan 

berba egitea gurako luketela edo ikasten saiatzeko prest egongo liratekeela 
erantzuten dute. Orain arteko portaera kontuan harturik baina, ez dator bat 
horrekin. Bizpahiru soilik joaten ziren iaz euskaltegira, nahiz eta batek baino 
gehiagok klaseak dohainik izango balira joango litzatekeela esan behin baino 
gehiagotan beraiekin izandako bileretan.  

 
� Euskararen presentzia etorkinen etxeetan hazten ari da “D”ereduko matrikulazio 

kopurua hazten ari den heinean, eta hori oso datu garrantzitsua da, hori baita 
integrazio osorako ezinbesteko baldintza, gurasoena ez baldin bada seme-
alabena, bigarren generazioarena bederen. 

 
� Eskualdeko etorkinen taldea ez da homogeneoa, jatorri eta kultura ezberdinetako 

kideez osatua baitago, baina bai da nahiko talde egonkorra. Denbora luzez daude 
hemen, askok 3 urte baino gehiago daramate bertan eta egoera legalizatua dute 
ia guztiek. Horren froga da familiak ekarri dituztela. Gainera, gehiengoak hemen 
bizi eta gelditzeko gogoa agertu dute.  

 
� Ez da nahikoa eskualde honetan euskaldun asko gaudelako euskararen erabilera 

ziurtatua dagoenik suposatzea. Gaztelania gailentzen da datuen arabera. Beraz, 
zaila izango da, ez badugu deus egiten, etorkinek euskarara hurbiltzeko beharra 
sentitzea. 

 
� Erantzule gehiengoari, etorkin nahiz autoktonoei, ONGI iruditzen zaie 

GUZTIOK elkartu eta esperientziak trukatu eta ezagutu ahal izateko GUNE 
berri baten sorrera. Hau da taldeen artean kontsensu gehien lortu duen itema eta 
nire ustez garrantzitsuenetarikoa egin beharreko ibilbidearen norabidea 
markatzen duelako. 

 
� Autoktonoen lan testuinguruan ez daude etorkinik %64’8k dioenez. 

 
� Ez dira nahastu behar pobreziaren kultura eta etorkinen kulturak. Pobreziaren 

kultura unibertsala da. 
 

� Paperaren gainean orokorrean “politikoki zuzenki” jokatzeko joera nabarmena 
dago kasu batzutan eta kontraesanak gelditzen dira agerian. Gainera, baieztatu 
ahal izan dut, aurrez aurreko giro lasai eta zuzenean egindako adierazpenak, 
askoz ere zehatzagoak direla. 

 
� Autoktonoek duten integrazioaren kontzeptua norabide bakarrekoa da, etorkinak 

integratu behar dira guregan, alegia. Eta marko teorikoan azaldu dudan moduan, 
integrazioak norabide bikoitza du: guztiok integratzen gara. 

 
� Etorkinei adierazpen batzuekiko adostasuna edo desadostasuna maila eskatzen 

zaien itemaren emaitzaren arabera orokorrean nahiko gizarte “osasuntsua” 
dugula baieztatuko nuke. Bertan zabalduak dauden estereotipo negatibo eta 
aurreiritziak agertzen dira (“ijitoak alferrak dira eta ez dute lanik egin nahi”, 
“etorkinak gure lanpostuak kentzen digute”, “etorkin gehienak eskola gabeko 



KARRERA AMAIERAKO PROIEKTUA: 
INMIGRAZIOA ETA KULTURARTEKOTASUNA MALERREKAN: DIAGNOSIA ETA LAN PROPOSAMENAK 
 

Mikel Gereka Zelaia        92   
2005eko otsailean 
 

pertsonak dira”) eta orokorrean desadostasuna agertzen dute horiekiko. Bestalde, 
adostasuna agertzen da inmigrazioaren legalitateari, eta kultura eta talde 
ezberdinekin berdintasun maila batean izandako harremanak denontzat 
aberasgarriak izan daitezkeela diote, eta hori da hain zuzen ere 
kulturartekotasunaren printzipio garrantzitsuenetariko bat. 

 
� Etorkinek ez dute gure hezkuntza sistemari buruzko nahiko informazio eta hori 

argi eta garbi izatea eta azalpen guztiak ematea nahitaezkoa da gureganatzeko, 
“D”eredura hurbiltzeko. 

 
� Gure gizartearen funtzionamenduari buruzko informazio orokorra exkaxa dute 

etorkinek: zerbitzuak, diru kredituak, giza- harremanak, hizkuntza politika, 
tradizioak eta ohitura arruntak. Informazio hori gure kontaktuaren ondorioz 
inferitu behar dute eta autoktonoek etorkinekin duten kontaktua, orokorrean, oso 
azalekoa da: norbait ezagutu, batzuk agurtu, baina ezin esan daiteke 
berdintasuna mailan oinarritzen direnik gure harremanak (salbuespenak 
salbuespen). 

 
� Euskaldunak badakite zer den emigratzea eta galdetutakoen % 72’2k badute edo 

izan dute familian kanpora joan behar izan duen kideren bat. 
 

� Kulturari buruz dagoen kontzeptua oso orokorra eta zabala da. Sarritan gauza 
abstraktu bat bezala agertzen da; ohiturak, sinesmenak, tradizioak eta kultura 
aipatzen dira, bata bestearen ondoan jarririk, erlaziorik izango ez balute moduan, 
eta izatez kulturak berak bere baitan ditu besteak. 

 
� Jarrerak (politikoki zuzenki izatea) ez du nahitaez portaera berdintsua (zuzena) 

ziurtatzen. Galdetegi hauetan jarrera txarrik esateko ez dira agertzen 
(autoktonoenak etorkinekiko), baina horrek ez du ziurtatzen emango den 
portaera aldekoa izango denik. Denborak erakutsiko du hori. Momentuz ditugun 
datu zehatzak (begikotasuna, elkar ezagutzeko intentzioa edo intentzio eza..) eta 
beste iritzi eta adierazpenak (bai ahoz entzundakoak eta bai idatzikoak) kontutan 
harturik zera esatera ausartzen naiz: ez datoz bat jarrerak eta portaerak; orain 
arteko jarrerak baikorragoak dira portaerak baino. Esan esaten dira gauzak 
(jarrerak agertu) baina egin beste modu batera egiten ditugu orokorrean. 

 
� Nahiz eta autoktonoek beren burua ez mesfidatia ikusi, horrela sentitzen gaituzte 

etorkinek: gure jarrera bat da, baina bestelakoa da beraiek gugandik jasotakoa 
(gure jokabidetatik). 

 
� Erantzun askeetan emandako azalpenetatik nire helburuenetako bat lortu dudala 

uste dut: hausnarketa eragin du galdetegiak. 
 

� Galdesortaren formatu berak zalantzak sortu ditzake: batzuentzat murritza 
gelditzen da eta beste batzuetan zabalegia. Ohitura falta edo nork bere 
buruarekiko hausnarketaren eragina izan daiteke. 

 
� Taldeak ez dira “per se” elkartuko; guk sustatu beharko dugu elkartze hori. 

Modu naturalean, bakoitzak hurbiltasun kulturaleko kideekin elkartzeko joera du 
eta hori baieztatu da begikotasuna neurtzean; talde gehiengoak dira kasu 
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bakoitzean begikotasun maila handiagoa azaltzen dutenak. Beraz, kulturak 
hurbiltzean datza kontua. 

 
� Ijitoak dira eskualdeko “pariak” kastarik gabeko lurralde honetan. Premiazkoa 

da begiak irekitzea eta ezikusiarena egiteari behingoz uztea. 
 

� Etorkinak hemen daude beraiek horrela erabaki dutelako eta guk beraien beharra 
dugulako. Ezin ditugu ahaztu ez bata zein bestea. 
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10. PROPOSAMENAK 
 
10.1 SARRERA 
 
Proposamenekin hasi baino lehenago esan nahi nuke, lan honen helburu 
garrantzitsuenetariko bat niretzat diagnosia bera egitea zela. Egina dut eta hor gelditzen 
da ikerketa datu eta emaitza konkretu batzuekin. 
 
Lan guztian zehar esandakoari buruz eta ikerketaren emaitzak ikusi ondoren 
proposamenak eskaintzeko denbora da orain.  
Azaldua gelditu den moduan, kulturartekotasun gizartea eraikitzen joateko, kultur 
aniztasunetik kulturartekotasunerako bidea jorratzen joateko, gizarte eragile guztien 
parte hartze eta konpromisoa nahitaezkoa da. Halaber, gizartea osatzen dugun 
gizabanako guztiok, hiritartasuna “eskubidez” lortua dugunok eta hiritartasun hori 
“legez” ukatzen zaienek baita ere, denok, kontzientziatu behar dugu konpromiso hori 
garrantzizkoa eta posiblea den ideiarekin. Aldaketak beharrezkoak dira; aldaketak lortu 
behar ditugu eta bide horri ekingo diogu: erronka berriak aro berri batentzat. Esaldi 
ponpoxo bat baino gehiago da hori. Baloreei egiten dio erreferentzia. Baloreen galera da 
egungo gizarteari leporatzen zaion gaitza eta horixe izan daiteke gatazka askoren iturria. 
Ditugun baloreak berraztertu behar ditugu. Desoreka, solidaritatea, injustizia, 
eskubideak, berdintasuna, legalitatea, hiritartasuna....baloreekin estuki loturik doaz.  
Giza harremanak horietan eusten dira, eta horietako batzuk fosilizatuak daude agian. 
 
Xabier Besalúk (Besalú, 2002) horrela definitzen ditu baloreak: 
 
“ los podemos definir como principios éticos con los que las personas sienten un fuerte 
compromiso emocional y que emplean para juzgar las conductas. Son los ideales o los 
modelos que definen su visión del mundo y que orientan la formación de actitudes” 
 
Kulturartekotasunaren printzipioetako bat da baloreen hezkuntza. Ni horrekin gelditzen 
naiz: mundua ulertzeko modua eta jarreren formazioa orientatzen dituzten eredu edo 
ideialak dira baloreak. Horixe da oinarria, jokabideak juzgatzeko erabiltzen ditugun 
printzipio etikoak (hori ez da justua edo beste hura ongi ala gaizki dago, edo pertsona 
horrek egin edo esan duena ez dator bat nire printzipioekin).....baina nola eragin 
horietan aldaketak bideratzeko? Nola eragin mundua eta inguru hurbila beste 
modu baten ulertzeko? Nola eragin giza harremanetako jarrera baikorragoak 
osatzen? 
 
Gorago aipatu dudan moduan, denon ardura da eta bakoitzak bere jardueran bilatu 
beharko dio bere tartea. Nik lan honetan ezin dut gizarte eragile guztientzako 
proposamenak zehaztu; luzeegi joko luke eta ez da hori egindako ikerketaren asmoa. 
Aipamen batzuk egingo ditut hezkuntza mundua eta administraziorako, baina nire xedea 
beste bat da. Jatorri eta kultura desberdinetako taldeen arteko pertsona helduen 
harremanak neurtzea eta baloratzea izan da nik egindako ikerketa, eta hortik abiatuko da 
nire proposamen zehatza. Horretarako, “Bidelagun” laguntza elkartean egindako lanean 
eta bertan ditugun asmotan zentratuko naiz, hots, gizarte eragileen artean kasu honetan 
gobernuz kanpoko elkarte baten jardueran. 
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10.2 ADMINISTRAZIOA 
 
Administrazioa zabala da, eta nahiz eta batzutan eskuraezineko zera dirudien, hortxe 
dago eta azalpenak eskatu behar zaizkio.  
Urrutiko Administrazioari (urruti espazio fisikoan diot, Nafarroako Gobernua, alegia) 
zera eskatuko nioke: 
 

� Atzerritarren Legea birplanteatzea eta berritzeko pausuak ematea. Lege hori 
baita bazterkeriaren instrumentu legala: “la ley de extranjería sigue siendo el 
elemento que refleja la concepción que tiene el Gobierno sobre la inmigración, 
siendo su característica fundamental la de ser el instrumento normativo que 
organiza la desigualdad y la discriminación legal de la inmigración 
extracomunitaria”(Unzurrunzaga, A. 2004) 

 
� Euskarak eta euskaldunok ditugun hizkuntza eskubideak errespetatzea eta bete 

araztea. Bestalde, babes ofiziala duen euskararen berreskuratze eta normalizazio 
prozesua sustatu eta bultzatzea, horretarako beharrezkoak diren giza eta material 
baliabideak eskainiz. 

 
� Berak idatzitako konpromisoak bete arazteko tresnak eta baliabideak eskaintzea: 

“Nafarroan bizi diren etorkinek Foru Komunitateko gainontzeko biztanleek 
dituzten eskubide berak dituzte. Administrazio Publikoen erantzukizuna da 
etorkinen beharrei erantzutea, gizarteratzea, laneratzea eta etxe bizitza dela eta 
inmigrazio irregularra ezereztuko duten ekintzak egitea..” (Nafarroako Foru 
Komunitateko Herritarren eskubideen aldeko gutuna, in Herguedas eta Gereka, 
2004). 

 
Bertako edo gertuko administrazioari, udaletxeei eta mankomunitateei zera eskatuko 
nieke (aipatuko ditudan gauza batzuk egiten direla erantzungo zidaten ziur aski, baina 
hemen berriro aipatzen baditut esan nahi dut egiten dena ongi egon daitekeela baina 
nahikoa ez dela agian): 
 

� Inmigrazioaren gaia beren agendan eta plangintzetan sartzea eta gaia jorratzeko 
borondatea agertzea. 

 
� Bazterketa jasaten duen edonori babesa eta laguntza eskaintzea. 

 
� Euskara sustatu eta bultzatzeko kanpainak martxan jartzea; bai erabilera 

sustatzeko eta bai euskara ikasteko kanpainak.  
 

� Etorkinak lan mundura txertatzeko programak martxan jarri edo bultzaraztea. 
 

� Etorkinentzako harrera, mota guztietako informazioa eta laguntza protokolo bat 
aurrera eramango duen zerbitzua sortzea, horretarako beharrezko den formazioa 
eta medioak eskainiz. 

 
� Etorkinak (eta autoktonoak) euskara ikastera animatu eta horretarako dohaineko 

ikastaroak antolatu. Gurea izan beharko baita esfortzua eta lehenengo pausua 
etorkinak (eta autoktonoak....eta parentesi artean jartzen dut nahita gai hau 
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korapilatsua izan daitekeelako batzuentzat) gureganatzeko, euskarara 
hurbiltzeko. 

 
� Alokairuko etxebizitzen eraikuntza bultzatzea edo eta etxebizitza hutsen jabeen 

eta interesatuen arteko bitartekari lanak aurrera eramatea. Etxebizitza izatea 
eskubide bat da eta arazo larria da hori, bazterketa jasaten dutenen artean gehien 
bat. 

 
� Inmigrazioaren gaia edo eta beste gizarte gaiekin lan egiten duten talde, elkarte 

eta gobernuz kanpoko erakundeekin harremanak izatea eta elkarlan posible 
baterako aukerak aztertu eta aurrera eramaten saiatzea. 

 
� Eta nire ustez oso garrantzitsua eta beharrezkoa den azken bat: eskualdeko 

jatorri eta kultura ezberdinetako talde guztiak elkartu, berdintasun mailan 
TOPO EGIN eta elkar ezagutu eta esperientziak trukatzeko aukerak izateko 
espazio fisiko berri baten sorkuntza bermatu eta finantzatzea. Espazio berri 
hori KULTURARTEKOTASUNAREN gunea izango litzateke, berria 
Malerrekan, aberatsa denontzat. 

 
Eskakizun maila handia baldin bada ere, egin, egin daitezke, eta bete beharko lirateke. 
Gainera, kulturarteko gizartea ezartzen joateko ibilbidea, iparra zein izan daitekeen 
irudikatzeko baliozkoa izan daiteke eskakizun zerrenda hori. 
 
 
10.3. HEZKUNTZA MUNDUA 
 
Luze joko luke kulturarteko hezkuntza EUSKARAZ  gure eskoletan ezartzen joateko 
eman behar diren pausu guztiak hemen adieraztea eta bestalde lan honen marko 
teorikoan saiatu naiz kulturartekotasun hezkuntza zer den azaltzen.  
Bestalde, bibliografia ugari dago gaiaren inguruan (nik neuk lan hau egiteko erabili 
dudan bibliografia oso lagungarria izan daiteke eta bertan aurkitzen diren erreferentzi 
batzuk, nire ustez, ezinbestekoak gainera gaia tratatzeko) eta bai Nafarroako Hezkuntza 
Departamenduak bai Euskal Gobernuak gida, material, harrera planak eta proposamen 
ugari argitaratu dituzte.  
Oso lan osatua, erabilgarria eta praktikoa eta gaian murgiltzeko benetan gomendatuko 
nukeena da Marije Fullaondoren “Etorkinak eskolan. Aniztasunaren trataeran eta 
Kulturarteko Hezkuntzan sakontzeko beste arrazoi bat”(azalpen guztiak lan honetako 
bibliografian daude). 
 
 
Gutxienezko hiru aldez aurreko baldintza bete behar ditugu ene ustez kulturartekotasun 
hezkuntzari bidea zabaltzeko: 
 

• behar horren kontzientzia izatea, gura izatea. 
• zentzuzko sentsibilitate bat 
• formazioa 

 
Kulturartekotasunaren trataera egokia lortzeko proposamenez josia dago bibliografia, 
eta adibide esanguratsu bat izan daiteke Jaussi Nievak proposatu eta Amelia Barquínek 
(Hik Hasi 2002) ekartzen diguna: 
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� Mota guztietako gaitasunak sustatzea 
 
� Mota guztietako edukiak lantzea eta, ikuspegi ugari erabiliz, aintzat 

hartzea kultura desberdinen planteamenduak, balioak, mundu ikuskera 
eta harremanak izateko modua. 

 
� Abiapuntutzat ikasleen esperientziak hartzea 
 
� Ikaslearen jatorrizko komunitatearen igurikapen eta nahiak, edota 

edozein erabaki ikasle horrengan izan ditzakeen ondorioak aintzakotzat 
hartzea. 

 
� Irakasleek eta hezkuntza komunitate osoak dituzten kulturarteko joerak 

eta ezagutzak sakontzea. 
 

� Hainbat baliabide eskaintzea (metodologikoak, antolakuntzari 
dagozkionak...) 

 
� Egoera baztertzaileak saihestea 

 
� Ikasleen interesak errespetatu eta haiei erantzutea, aldi eran, igurikapen 

eta interes berriak sortuz 
 

� Kultura desberdinetako ikasleen arteko harremana sustatzea 
 

� Harreman horretan desberdintasunaren alderdi aberasgarria eta batzen 
dituena nabarmentzea. 

 
Bestalde, irakaslearen rolaz, eta egile beraren hitzetan (Jaussi Nieva in Barquín, 2002), 
kulturartekotasunari dagokionez, irakasleak bitarteko lana egiteko ondokoak bete 
beharko ditu: 
 

� Kultur ikuspegitik aberatsak eta askotarikoak diren estimuluak eta 
informazioa eskaintzea. 

 
� Ikasleen eta irakaslearen beraren ezagutzak, balioak eta sinesmenak 

zalantzan jartzea. 
 

� Ezagutzazko gatazka sustatzea, kultur erreferentziak eta egoerak 
aintzakotzat hartuta. 

 
� Kultura desberdinak batzen dituena nabarmentzea. 

 
� Ikasle minoritarioekin harreman afektibo positiboa ezartzea. 

 
� Arrakasta ikasle guztien artean banatzea. 
 
� Ikasleek ikasteko duten gaitasunean sinestea. 
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� Ikasleei erabakiak hartzen, arazoak konpontzen laguntzea 
 

� Orientazio lanean etiketak eta estereotipoak gainditzea. 
 

� Ikasle eta irakasle guztien komunikazio gaitasunak areagotzea, ez soilik 
talde minoritarioena. 

 
Aholku guzti horiek edo gehienek formazioa eskatzen dute. Kontuan edukitzekoak dira 
eta beste aspektu oso garrantzitsu bat dute: iparra zein den markatzen dute; 
kulturartekotasunaren ibilbideko balizak izan daitezke. 
 
Kulturarteko hezkuntza mundu kulturanitz batean hiritar solidario eta arduratsu izateko 
hezkuntza da. Denontzako hezkuntza, kulturarteko konpetentziak elkarbizitzarako 
ekarriko digun hezkuntza.  
 
Kulturarteko hezkuntzarako oso marko aproposa izan daiteke “hezkuntza globalak” 
eskaintzen duena. Hankaz gora jartzen du egungo hezkuntza sistema, baina gure 
ikuspegia eta funtzionatzeko modua bakarra ez dela ikusteko oso baliozkoa da; 
hezkuntzaren beste ikuspegi bat da. Xabier Besalúk (Besalú, 2002) oso modu erraz eta 
argian azaltzen du zer den kontzeptu hori: 
 
“  La Educación Global plantea la enseñanza y el aprendizaje a partir de unidades 
didácticas globalizadas, que tienen siempre en cuenta a las diversas áreas geográficas 
y culturales del mundo, porque consideran que, en todos los casos, estas partes 
interactúan constantemente. Este descentramiento supone el abandono de las visiones 
euro céntricas que pueblan los manuales escolares y que difunden los medios de 
comunicación de masas. Esta mentalidad supone además la revisión de los propios 
valores y comportamientos, al tomar conciencia de que las posibilidades y las acciones 
de la vida cotidiana de los ciudadanos de Occidente producen consecuencias en otras 
partes del mundo. Es una buena manera de generar empatía hacia otros pueblos y de 
relativizar la propia realidad. 
La educación global pretende, pues, relacionar lo local con lo planetario, piensa 
globalmente y actúa localmente, y para ello no sirve el currículum estructurado en 
materias disciplinares y complementado por una serie de temas transversales: exige un 
replanteamiento de la propia selección, secuenciación y organización de los contenidos 
escolares” 
 
Oso interesgarria da hezkuntza globalak planteatzen dituen eduki blokeak (Besalú 
2002): 
 

• Conceptuales: funcionamiento de los sistemas, interdependencia, formas 
de desarrollo, colonialismo, alfabetización, ecosistemas, recursos 
naturales, paz, armamento, derechos humanos, discriminaciones, 
opresión, etc. 

• Procedimentales: recepción, expresión, organización y procesamiento 
de la información; relaciones interpersonales de cooperación, de 
negociación, etc,...toma de decisiones, evaluación ética; pensamiento 
creativo, imaginación... 
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• Actitudinales: autoestima, curiosidad, valoración del otro, respeto por 
la justicia, tolerancia, capacidad de asumir riesgos, pensamiento 
global.. 

 
Bestalde, baloreen hezkuntzak (bere helburua jarrera eta portaera solidarioen garapena 
da) honako hiru eduki bloke zabalak proposatzen ditu (Paniego, 1999, in Besalú 2002): 
 

• El desarrollo personal y grupal de valores, actitudes y normas: 
autoestima, razonamiento moral, empatía, coherencia entre lo que se 
piensa y lo que se hace; comunicación, confianza, cooperación... 

• Las habilidades instrumentales básicas para enfrentarnos a las 
realidades sociales: conciencia y superación de los estereotipos y 
prejuicios; regulación de los conflictos; la crítica, la desobediencia y la 
insumisión constructivas como forma de hacer frente a las injusticias; la 
toma de decisiones. 

• Las realidades sociales: análisis de los medios de socialización, 
especialmente de los medios de comunicación social, y análisis de los 
grandes problemas sociales. 

 
Oso interesgarria iruditu zait ekarpen hauek egitea erreferentziazko marko bezala erabil 
ditzakegulako. Hezkuntza munduan gabiltzanok, gehiago ala gutxiago, baina ohituak 
gaude curriculum ofizialak markatzen dizkigun garatu beharreko “ezagutzekin”, 
ezagutzaren transmisorea izatea baita egungo hezkuntzaren zereginetako 
handienetarikoa. Baina hainbeste ezagutzen artean, bada garaia baloreen hezkuntzari 
aurre egiteko: bere helburua jarrera eta portaera solidarioen garapena da. Bihar 
gizarteko hiritarrak izango diren gure egungo ikasleek behar beharrezko izango dituzte  
matematika eta hizkuntzak jakitea, noski, baina hori bezain garrantzitsua – edo are 
gehiago- izango zaie baloreen hezkuntzan “adituak”izatea: hiritar osoak, zentzu 
zabalenean.  
 
Erronka berriak planteatzen dira bere bidea jadanik hasia duen kulturarteko gizartean, 
kulturarteko hezkuntzan. 
 
 
10.4. BIDELAGUN 
 
Bidelagun elkartea zer den eta zeintzuk diren beren egitasmo nagusiak azaldu ditut 
lehen lan honetako ikerketa egiterakoan. Hau kale mailako gizarte eragile baten adibide 
bat besterik ez da, baina edozein izan zitekeen. Hau aukeratzen badut, hurbiltasunagatik 
da. Dena dela, garbi utzi nahi dudana zera da: kulturartekotasunaren inguruan eta balio 
eta sinismenei buruz aipaturiko egin beharreko lana denon ardura dela azaldu dut 
gorago eta hainbat alditan lan honetan zehar. Honekin azpimarratu nahi dut 
gizabanakoak egin beharreko lanaren ardura eta garrantzia; nik Bidelagunen 
egitea aukeratu dut baina bideak eta moduak anitzak dira eta gauza da bakoitzak bere 
modua aurkitzea. Ezin daiteke aitzakia izan “bai, baina nik bakarrik ezin dut ezer egin”; 
bai, ahal da eta ezinbestekoa da horren kontzientzia izatea.  
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Elkarte horretako kide naiz orain dela bi urte eta esan bezala, inmigrazioaren gaiaren 
inguruan lan egiteko eta hezkuntza munduarekin nagusiki baina baita ere beste gizarte 
eragileekin zubiak eraikitzeko asmoekin eskaini nuen nire burua, borondatez, elkarteari.  
Bertan egin nituen Hizkuntzen Psikopedagogiako lizentzia ikasketetako praktikak eta 
hor piztutako gogo eta interesean oinarriturik burutu dut orain karrera amaierako 
proiektu hau. 
 
Azaldu dudan moduan ikerketa bat burutu dut eta baita ere ondorio batzuk atera. Eta 
orain, zer egiten dut guzti honekin? Ba egindako lan guzti honek lagundu dit 
lehentasunak ezartzen joateko, eta egin beharrekoak proiektu honetan zehar azalduak 
gelditu baldin badira ere, proposamen batek du nire ustez garrantzi nagusia; ardatza da, 
giltza, eta bere inguruan mugituko lirateke beste proposamen guztiak: 

 
 

 
10.5. KULTURARTEKOTASUNAREN GUNEA 
 
10.5.1. ZER DA? 
 
Kulturartekotasun gunea deituko diodan hori gaur egun oraindik Malerrekan ez dagoen 
espazio berri bat izango litzateke. Bertan eskualde osoko biztanle guztiok, nahi duen 
orok, berdintasun mailan, topo egin eta elkar ezagutu eta esperientziak trukatzeko 
aukera izango genuke. 
Kulturartekotasun gunea deituko da kultura guztiak, talde etniko guztiak, hizkuntza 
guztiak, pertsona guztiak tokia izango dutelako.Berdintasun mailan, bakoitza bere 
berezitasunetatik abiatuz berdintasunak bilatuko dira. Topo egiteaz gain, norbera eta 
bestearekiko errespetuan oinarriturik, trukea, norabide bikoitzeko giza harreman 
baikorrak sustatu eta bultzatuko dira. 
Kulturartekotasun gaiaren inguruan eskualdeko erreferentzia izango den gunea da. 
 
Gune horrek bulego bat edukiko luke alde batetik antolaketa administratibo guztia 
eraman ahal izateko, eta gela edo sala bat (erabilera anitzekoa) edo gehiago ahal izan 
ezkero: harrera eta informazioa emateko txokoa, denda, areto nagusia, hitzaldi gela.. 
 
10.5.2. ZERGATIK? 
 
Behar hori sentitzen dugulako. Etorkinekin izandako bilera guztietan kezka hori azaldu 
da behin eta berriro: topo egiteko gune fisiko bat ez izatea. Bestalde, ikerketa hau 
burutzeko egindako galdesorten ondorio komun bat izan da begi onez ikustea horrelako 
gune baten sorkuntza, bai etorkinen aldetik nahiz autoktonoen aldetik. Gainera 
galdetutakoen pertsona gehienak azaldu dute prest egongo liratekeela bertan parte 
hartzeko. 
 
Kulturarteko gizarte bat eratzen joateko eta integrazioa bultzatzeko nahitaezko lehen 
baldintza delako TOPO EGITEA. Kontaktu hutsak ez du elkarbizitza suposatzen; 
baldintza batzuk eta ahalegin bat derrigorrezkoa da, intentzio bat. Baina halere, 
kontaktua da lehen pausua beste guztia bultzatzen joateko.Intentzioa eta gogoa 
baditugu. 

     Kulturarteko gune fisiko berri baten sorkuntza 
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Kultura desberdinetako gizataldeak elkarrekin bizitzea aberatsa izan daiteke guztiontzat 
gauzak modu egokian eginaz eta horren konbentzimendu irmoa dugulako. 
 
Gure gizartea osatzen dugun kide guztion integrazio prozesua errazteko lagungarria  
izan daitekeelako. 
 
Elkartasunean, solidaritatean, justizian, orekan, baikortasunean eta elkarbizitza 
armoniatsuago baten sinisten dugulako. 
 
Ditugun baloreak berraztertzea beharrezkoa delako. 
 
Euskara eta gure kultura etorkinei hurbiltzea nahi dugulako eta etorkinen kultura eta 
hizkuntzetara hurbildu nahi dugulako. 
 
Euskaldunok solidaritatea garrantzizko balore bat bezala dugulako eta hori erakutsi nahi 
dugulako. 
 
Kultura eta toki desberdinetako jendeak eta kulturak ezagutzea begiak zabaldu eta 
etnozentrismoa gainditzen laguntzen duelako. 
 
Euskaldunok badakigulako zer den emigratzea eta horren lekukotasuna eskain 
dezakegulako. 
 
Gizaki guztion berdintasunean sinisten dugulako eta horren alde lan egiteko prest 
gaudelako. 
 
Munduko –eta Malerreka ere munduren zatia da- antolamendu ekonomiko eta soziala 
beste modu batekoa izan daitekeela sinisten dugulako. 
 
Izpiritu kritikoa erne mantendu nahi dugulako. 
 
Pertsona guztiak eta gizabanako bakoitza garrantzikoak garela sinesten dugulako. 
 
 
10.5.3. NON? 
 
Arrazoi logistikonengatik gune hau eskualdeko hiriburu funtzioa egiten duen herrian 
joan beharko litzateke, Donezteben, alegia. Bertan daude zerbitzuak kokaturik eta 
bertan bizi da jende kopururik altuena. 
 
10.5.4. FINANTZIAZIOA 
 
Horrelako proiektu batek finantziazioa eskatzen du. Ez naiz ni ekonomista eta ez nago 
ohitua diru gaiak kudeatzera, baina argi dut gauza bat: lehentasun kontua da. 
Bidelagunek proiektu hau aurkeztuko du eskualdeko udaletxeetan, mankomunitatean, 
Nafarroako Gobernuko departamendu desberdinetan: gizarte zerbitzuak, hezkuntza 
(honen barruan sail berri bat dago, Kulturaniztasuna eta Inmigrazio Saila: Inmigrazio, 
Aniztasun eta Kulturaniztasunaren Arreta Zerbitzua) eta ohiko laguntzaileei : Caixa,  
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CAN (Caja de Ahorros de Navarra).... 
 
Gainera, eskualdeko hedabideetan publiko egiteko asmoak ditu edozein motako 
laguntza eskatzeko, diru laguntza nahiz lan egiteko prest dauden pertsonak. 
 
Nire ustez, lehentasuna duen gaia da eta aipatu ditudan eragile guztiak parte hartu  
beharko lukete, baina arrazoi gehiagorekin eragile lokalak, hots, udaletxe eta 
mankomunitateak. Beraiek dirurik ez badute ere, ate gehiago jo ditzateke guk baino. 
 
 
10.5.5. HELBURUAK 
 

� Eskualdeko kultura eta talde desberdinetako pertsona guztien “integrazioa” 
bultzatzea eta edozein motako bazterkeria saihestu eta arbuiatzea. 

� Etorkinei harrera, informazioa eta edozein motako laguntza eskaintzea edo eta 
hori bideratzea. 

� Eskualdeko biztanle guztiak inmigrazioaren gaiaz sentsibilizatzea, eta gai horren 
erronka eta problematika ezagutaraztea. 

� Harrera gizarteko pertsonak gutxiengo beste taldeekiko ditugun estereotipo eta 
aurreiritziak ezagutu eta aldatzea. 

� Etorkinek harrera gizarteari buruz dituzten aurreiritzi eta estereotipoak ezagutu 
eta aldatzea. 

� Euskaldunok gure kultura ezagutaraztea eta gutxiengo beste kulturetara hurbildu 
eta ezagutzeko aukera izatea. 

� Mundu justu eta solidarioago baten beharraren kontzientzia bultzatzea. Aldaketa 
beharraren kontzientzia suspertzea. 

� Etorkinekiko harremanetan, haiekin aliantzak sortzea gu guztion eskubideak 
babesteko. 

� Euskaldunen inmigrazioaren lekukotasunak bere tokia izatea besteen artean. 
� Etorkinak eta autoktono elebakarrak euskarara hurbiltzea, horretarako jarrera 

baikor, estrategiko eta solidarioak agertuz. 
� Gaiarekin lan egiten duten beste talde eta instituzioekin harremanak mantendu 

eta elkarlanerako bideak irekitzea. 
 
 
10.5.6. JARDUERAK 
 
Ezinezkoa izango litzateke orain eta hemen azaltzea helburu horiek guztiak betetzeko 
jarduerak zeintzuk izango liratekeen. Mota askotakoak eta batzuk puntualak eta beste 
batzuk permanenteak izan zitezkeen.  
Hau oraindik eratzen ari den proiektua da, lehen pausuak ematen ari dena baina 
heldutasunera iritsiko dena. 
Kulturarteko gune horretan egin zitezkeen jarduera batzuk hauen ildoan joan zitezkeen: 
 

� Hitzaldi edo eta mahai inguruak: gai desberdinak antola daitezke interesgune 
ezberdinak ukituz. Besteak beste: kanpo zorra, globalizazioa, euskaldunak 
munduan, boluntariotza, etxebizitzaren arazoa, kulturartekotasuna Malerrekan 
eta munduan, Atzerritarren Legea, dolua kultura ezberdinetan....Izan ere, 
Bidelagunek antolatzen ditu horrelako hitzaldiak, baina momentuz egin dituenak 
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etorkinen interesekin loturik gehien bat: legedia, etxebizitza.... Proposatzen den 
jarduera posible hau biztanleri guztiari zabaldua izango litzateke, etorkin nahiz 
autoktono.  

� Kulturartekotasuna eta gaiarekiko kontzeptualizazioa lantzeko eta horretan 
formatzen joateko lan talde egonkor bat edo mintegi egonkor bat sortzea. Ideala 
izango litzatekeen egoera batean talde ezberdinetako ordezkariak egon beharko 
lirateke talde egonkor horretan, eta guztiona ezinezkoa baldin bada, ahalik eta 
zabalena, heterogeneoa izan dadila behintzat. Ezinbestekoa, etorkinen aldeko 
ordezkariak  (eta agian lortzeko zailagoa baina ijitoen ordezkariak ere bai) izatea 
tartean. 

� Biztanleria osoari eta konkretuki hezkuntza munduari bideratutako 
sentsibilizazio kanpaina bat abiatzea, ditugun estereotipo eta aurreiritziak 
ezagutu eta aldatzeko asmoarekin gehien bat. Horrelako jarduerekin ere hasia 
dago jadanik Bidelagun eta abiapuntu moduan Bakerako Lankidetza Batzordeak 
eskaintzen duen “Ikusi Makusi” erakusketa interaktiboa eskualdera hurbiltzeko 
asmotan dago euskaraz aurkezteko egokitzapenak egiten direnean. “Ikusi 
Makusi” ez da ohiko erakusketa bat. Zirkuitu eran eta txokoka dago antolatua.  
Bertan gaztetxoei (10-14 urtetako haurrei zuzendua dago, baina berdin balio 
dezake helduengan hausnarketa bultzatzeko bederen) arazo edo eta egoera 
ezberdinen aurrean jartzen zaie eta, beraiek konpontzen saiatu behar dira. Mota 
ezberdinetako hainbat baliabide didaktiko erabiltzen dituzte.Txoko bakoitzean 
gauza bat lantzen da: “no todo es como parece”, “verdadero o falso”, “Hecho u 
opinión”, “todos menos yo”, “prejuicios”, “el chivo expiatorio”, 
“discriminación” eta “los periodistas”.  

� Kontzertu eta jaialdiak antolatzea: erakusketak, gastronomia, dantza.... 
� Formakuntza ikastaroak antolatzea edo formazio zentro horietara bideratzeko 

laguntza eskaintzea. 
� Artisau tailerrak egitea. 
� Euskarazko klaseak dohainik eskaintzea. 
� Emakumeen problematika bereziari aurre egiteko emakume talde bat sortzea. 
� Merkatu txikia antolatzea: altzairuak, arropak, etxeko tresnak...diru edo truke 

sistema erabiliz. 
� Egokitze prozesuan dauden etorkinen seme-alabei eskolako etxeko lanetan 

laguntzea (berdinen arteko tutoretza). Hau gazteek egingo lukete.  
� Lan poltsa bat osatzea. Denon artean nork zer egiten dakien jakin eta zerbitzu 

horiek eskaini eta erabili ahal izateko. 
� Egunkari edo aldizkari bat argitaratzea kulturartekotasunaren inguruan. 
� Eskualdeko ikastetxeekin batera ekintzak antolatu: kirolak, diru ateratzeko 

tonbolak....seme-alaben bitartez hurbildu daitezke gurasoak elkarren artean. 
� Bideoteka, fonoteka, ludoteka, izateko aukera. 
� Boluntariotzarako formakuntza ikastaroak. 
� Aholkularitza psikopedagogikoa 
� Gune berarekiko autokritika egin eta ideia berriak edo aldaketak proposatzeko 

aldiroko bilerak. 
 
Jarduera guztietan azaltzen ez bada ere, guztiak biztanleri osoari zuzenduak izango 
liratekeen (nahiz eta adibidez euskarazko klaseak etorkinetan pentsatuz antolatuak 
izango liratekeen, “suposatzen delako” –komatxoen artean- autoktonoek eduki 
dituztelako ordura arte nahi izan hainbeste aukera euskara ikasteko...).  
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Edozein herritako “kultur etxeak” antolatzen dituen ekintza guztiak biztanleri osoari 
zabalduak diren moduan, horrela izango da, proposatzen den “kulturarteko gune” 
honetan ere bai. Eta arrazoi handiagoz gainera, denon parte hartzea eta denok topo 
egitea baita gune horren  zeregin nagusienetarikoa. Jarduera batzuk gazteei 
zuzenduagoak izango dira adibidez (fonoteka edo ludoteka), baina talde guztietako 
gazteek kontuan hartuta. Gauza bera emakumeei zuzendutako ekintzekin....eta abar. 
 
Zerrenda luzea izan daiteke...oraindik egiteke dagoen zerbaitentzat. 
 
Garrantzizkoa da azpimarratzea jarduera horien guztien atzean bilatu nahi dena 
harremanak bultzatzea dela. Elkar ezagutzea, elkar ikastea, aberastea eta elkarbizitza 
armoniatsua eta baketsua bultzatzea.  
 
 
10.5.7. ZAILTASUNAK  
 
Noski ez da planteatzen dudana arrosez beteriko bidea; zailtasun eta oztopo asko 
aurkituko ditugu ziur aski, baina hori ezin da aitzakia izan atzera botatzeko. 
 
Finantziazioaren arazoaz gain, kudeaketarena ikusten dut zailenetakoa. Nork eta nola 
kudeatuko du gune hori? Norainoko autonomia izango du funtzionatzeko? Nork 
markatuko ditu irizpideak, bultzatzaileak, kasu honetan Bidelagunek edo 
finantziatzaileak? Nola ziurtatu etorkin nahiz autoktonoen presentzia nolabait 
deitzeagatik “zuzendaritza taldean”? 
 
Formazioarenak ere badu bere zailtasuna. Zailtasuna baino ezinbestekoa dela ibiltzen 
hasteko, eta aldi berean, mugitzen hasi behar da gunea, formazioa sendotzeko, puntu 
ahulak identifikatu eta indartzeko.... 
 
Esfortzu handia egin beharko dugu gune hau “etorkinen txokoa” edo ghettoa bihurtu ez 
dadin, bestela gure helburuak lortu beharrean, gauzak okertu besterik ez ditugu egingo; 
hori bai da benetan arriskutsua eta tinko ibiltzea exijitzen digun erronka. Ikerketan 
azaldu den moduan, predisposizio hobea erakusten dute etorkinek, beharra ere 
handiagoa baita beren aldetik, baina erakarri talde desberdinetako mota guztietako 
pertsonak erakarri behar ditugu; ez soilik batzuk, ezta ere batzuk ezik. 
 
Erronka handia da, baina esfortzuak merezi duelakotan nago. Malerrekak erreferentzi 
hori behar duela konbentzitua nago. 
 
Antzeko proiektuak (eta handiagoak ere) egon badaude (ez asko nik dakidanik), eta 
funtzionatzen ari dira; beraz nahi izan ezkero badugu non ikasi. Oliten “Afrika etxea” 
dago orain dela bizpahiru urte martxan. Etorkinentzako harrera eta formazio etxe bat da 
eta begiak irekitzen zaizkit han egiten dutena ikusterakoan. Bere informaziorako 
diptikoan dio: 
 
“Nuestra meta ha sido siempre la de abrir una casa para la acogida y formación de los 
inmigrantes, de forma que conviviendo con ellos, puedan aprender nuestra lengua, 
asimilar hábitos culturales y aprender un oficio que les permita adaptarse e integrarse 
mejor en nuestra sociedad” 
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Gure proiektua baino aberatsagoa da baina halere helburu batzuk konpartitzen ditugu. 
Gurea etxea baino “gunea” da, txikiago tamainan baina handia baita ere gogoan. 
 
Afrika Etxeko bisita txartelean irakur daitezkeen hitzekin gura dut hau bukatzea; 
bakoitzak jakingo du bere burua non kokatzen den...: 
 
“Si estas entre los que piensan que una persona vale más que todo el dinero del mundo; 
que una sociedad es humana cuando respeta a las personas y atiende a las necesidades 
de los empobrecidos, explotados, y oprimidos, que la sociedad tiene que llegar a ser 
como una inmensa familia.... 
 
Si te preocupa la causa de la paz, de la justicia, de la solidaridad, y de la armonía 
de la gente entre si y con la naturaleza...Si crees en la noble lucha  por el respeto a 
los derechos humanos...Seguro que estás abierto a la solidaridad con los 
trabajadores inmigrantes y con el pueblo africano” 
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11. LANAREN BALORAZIOA 
 
Egindako proiektu honen azken balorazioa oso baikorra da nire aldetik. Aspekturik 
garrantzitsuena nire hazkunde pertsonala da: asko ikasi dut eta orain baieztatu dezaket 
inmigrazioa eta kulturartekotasunaren gaiekiko ezagutza maila askoz ere sakonagoa 
dela eta jantziago dudala nire burua, beraz, suposatu duen erronka akademiko aldetik 
oso balorazio positiboa dut. 
 
Bestalde, hasieran proposaturiko helburuak bete direla uste dut. Alde batetik diagnosi 
bat egin dut eta datu nahiz proposamen zehatzak eskaini ditut. Eta bestetik, gaiarekiko 
hausnarketa bultzatzeko baliozkoa izan dela eta izango dela uste dut, eta aurrekoa 
bezain helburu garrantzitsua iruditzen zait bigarren hau niri; behar beharrezkoa da 
inmigrazioa eta kulturartekotasunaren gaia gizarteratzea, eremu guzietan azaleratzea. 
 
Bukaera eman nahi nuke lan honi gairekin loturik dagoen kanta polit baten letrarekin. 
Egilea, Afrika Bibang, 28 urteko gazte algortarra da. Ekuatore Gineako etorkinen alaba 
da eta berak dio beltza, euskalduna eta emakumea izateaz harro dagoela (AIZU, 290 
zb.). Gainera, azalduko dudan kantan, azala ilunago izan arren “pertsona normala” dela 
aldarrikatzen du eta oraindik ere hori aldarrikatu beharra dagoela uste du, aipaturiko 
aldizkariko elkarrizketan erantzuten duenez: 
 
“Gero eta gehiago.Nik uste nuen denborarekin gauzek hobera egingo zutela, baina gero 
eta aurreiritzi eta mesfidantza gehiago ikusten dut. Jendea itxuraz oso modernoa eta 
irekia da, baina itxuraz bakarrik.” 
 
AZALA ILUNAGOA 
 
Ikusten duzuenez agerian pertsona normal bat naiz 
Pixkat txoratuta esan behar, 
Modu berezi batean. 
Akatsak bai ditudala, etxe guztietan bezala, 
Itxura serioa baina dakart, bihotz haundi bat nire gorputz beltzean. 
Ez naz besteon bizitzen zalea, horregatik ez dut ulertzen 
Zer daukadan interesgarria nitaz horrenbeste susmo dira entzuten 
Ezta zer dagoen nire aurpegian, jentiak arraro begiratzeko 
Hainbat gauza ez ditugu ulertzen, baina segitu behar dugu. 
 
Etzazu begiratu atzetik 
Extralurtarra izango banintz bezala  
Azala ilunagoa daukat bai 
Hori da ezberdintasun bakarra; 
Zuk bezala negar egiten dot 
Zu bezalako animalia naiz 
Zuk bezala dut sentitzen (bis) 
 
Ez naiz etorri honera zu izorratzeko 
Gauza inportanteagoak ditut nire buruan egiteko... 
Beltza, lodia, homosexuala edo gorra 
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Guztiontzat eginak daude oportunitateak... 
Hain handia den mundu batean 
Gutxi batzuek jarraitzen dute diferentziak markatzen, 
Ezberdintasunak ezartzen. 
Horrek inkonformismoa sortaraziko du  
Zapaldutakoen ordua ailegatzear dago 
 
 
Etzazu begiratu atzetik 
Extralurtarra izango banintz bezala 
Azala ilunagoa daukat bai 
Hori da ezberdintasun bakarra..... 
..... 
(Hitzak: Afrika Bibang, “Entzun” diska) 
 
 
Mezuarekin bat egiten dut. Baikortasuna dario eta baikortasunez bukatzea nahi dut lan 
hau, gauzak hoberako aldatuko ditugun itxaropenaz.  
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13. ERANSKINAK 
 
Lehenengo hiru eranskinak atxikiak doaz karpeta batean, ez baitira nik egindako 
dokumentuak, beste erakundeetako foiletoak baizik. Beste eranskinak hauexek dira: 
 
4. ERANSKINA: Etorkinei pasatako galdesorta. 
 
 
BREVES CONSIDERACIONES A CERCA DE ESTE CUESTIONARIO. 
 
Hola a todos y todas, 
 
Me llamo Mikel Gereka  y vivo en Ituren. Soy maestro de inglés en las escuelas de 
Ituren y Legasa y algunos de ustedes me pueden conocer por ser miembro de 
“Bidelagun”. 
 
En primer lugar quiero darles las gracias por acceder a contestar a este cuestionario. Eso 
me ayudará en gran medida a recabar datos para poder llevar a cabo el trabajo que 
quiero realizar. Estoy finalizando mis estudios y quiero presentar un proyecto que 
tratará de medir las relaciones entre las personas que han venido a vivir a este valle 
procedentes de otros lugares del mundo y las personas que ya vivían aquí. El objetivo 
sería  precisamente el tratar de impulsar esas relaciones o de fortalecerlas con vistas a 
una relación lo más positiva, fructífera y cordial entre todos los que ahora vivimos en 
este valle y en estos pequeños pueblos. 
 
Les quiero recordar que los cuestionarios son anónimos, es decir, no necesito saber sus 
nombres pero si sus opiniones. Les recuerdo asimismo la confidencialidad de sus 
respuestas. 
 
Esperando que compartan mis objetivos y agradeciéndoles nuevamente su participación, 
les invito  pues a contestar las preguntas siguientes de una manera sincera. Ante 
cualquier duda o información que necesiten, el teléfono de mi casa es: 948451787. 
 
Eskerrikasko   Gracias   Obrigado    Multumesc 
 
 
Diciembre 2004 
 
 
 
Nota: En las preguntas que tengan más de una opción (a, b, c...) marquen con un circulo 
la respuesta elegida (en algunos casos podrían ser más de una las respuestas elegidas). 
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1. Edad (redondee con un circulo la franja de edad a la que pertenece):  15-20 /  21-
26 /  27-31 /  32-36 /  37-41  /  42-46  / 47-51 /  52-56 /  57-61  /  62-66  /  más 
de 66 / 

 
2. Sexo: HOMBRE / MUJER 

 
3. País del que procede: 

 
4. Lugar de residencia actual: 

 
5. Ocupación actual: 

 
6. Ocupación en su país: 

 
7. ¿Cuanto tiempo lleva aquí? (marque con una X la opción elegida): 

 
� MENOS DE TRES MESES 
� ENTRE 3 MESES Y 1 AÑO 
� ENTRE 1 AÑO Y 2 AÑOS 
� ENTRE 2 AÑOS Y 3 AÑOS 
� MÁS DE 3 AÑOS (indique cuantos por favor)________ 

 
 
8. ¿Fue este su primer destino?: 
 
� SI    � NO 
 
9. ¿Tiene su situación regularizada aquí? 
 
� SI    � NO 
 
10. ¿Tiene algún miembro de su familia aquí? 
 
� SI    � NO 

 
      ¿A quién? 
 

�  ESPOSO-ESPOSA 
� PADRE-MADRE 
� HIJOS 
� HERMANOS-AS 
� OTROS 

 
 

CUESTIONARIO 
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11. ¿Le gustaría quedarse aquí?: 
 

a. si, me gustaría quedarme y construir mi vida aquí 
b. en cuanto pueda me gustaría probar en algún otro lado 
c. quiero regresar a mi país 

 
 

12. ¿Qué lengua o lenguas se hablan en su casa? 
 
� ESPAÑOL  � PORTUGUES  � RUMANO  � ARABE 
� INGLÉS  � OTRAS__________ 

 
13. ¿Sabe que en esta zona de Navarra se hablan y son oficiales dos lenguas, el 

euskara o vasco y el castellano o español? 
 
� SI    � NO 
 
14. ¿Conocía la existencia del vasco o euskara antes de vivir aquí? 
 
� SI    � NO 

 
15. ¿Habla castellano o español? 
 
� BIEN 
� BASTANTE 
� UN POCO 
� NADA 

 
16. Si no lo habla, le gustaría aprenderlo? 
 
�SI  � NO  � NO ME HACE FALTA 

 
 
17. ¿Le gustaría hablar o intentaría aprender el vasco o euskara?: 
 

a. Si, porque creo que puede ser útil para buscar trabajo 
b. Si, porque creo que me ayudaría a integrarme aquí 
c. No, porque no le veo gran utilidad 
d. No porque con el español es suficiente porque todo el mundo lo 

habla. 
 

18. ¿Conoce el sistema educativo de Navarra? 
 
� BASTANTE BIEN 
� UN POCO 
� NADA 
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19. Si tiene hijos o los tuviera, le gustaría que aprendieran en la escuela: 
 

a. euskara (vasco) y castellano porque son las dos lenguas oficiales de aquí. 
b. creo que solo el castellano o español es suficiente ya que estamos en 

España. 
c. me da igual, no es un tema que me preocupe. 

 
20. ¿Añora su país? 
 
� SI, MUCHO 
� BASTANTE 
� UN POCO 
� NADA 
 
21. ¿Qué es lo que añora de su país?: 

 
a. mi familia y mis amigos 
b. la comida 
c. el clima 
d. la música 
e. Añadiría algo más? __________________________ 
__________________________ 

 
 

22. ¿Cómo es su vida social aquí?: 
 

a. cuando salgo lo hago con mi familia 
b. mis amigos aquí son la gente de mi mismo país 
c. mis amigos son gente inmigrante como yo 
d. tengo amigos inmigrantes y amigos autóctonos, de aquí. 
e. me relaciono más con gente autóctona, de aquí. 
f. no tengo trato de amistad con gente de aquí 
g. siento que no tengo amigos, me siento solo/a 
 
 

23. ¿Cómo es su vida laboral aquí?: 
 

a. en mi trabajo me siento bien aceptado, como uno más 
b. siento actitudes racistas hacia mi persona 
c. creo que se aprovechan de mi y en cierta medida me explotan por ser 

extranjero. 
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24. ¿Le gustaría tener más contacto que el que tiene con la gente de aquí? 
 

a. si, creo que es primordial para una convivencia mejor y más fluida 
b. tengo el contacto suficiente con la gente de aquí 
c. no me interesa tener más contacto con la gente de aquí 

 
 
 
 

25. Si existiera un local o centro donde pudiéramos reunirnos TODOS autóctonos e 
inmigrantes e intercambiar experiencias y conocernos mejor: 

 
a. acudiría a gusto y trataría de participar porque veo eso como algo muy 

positivo para la convivencia. 
b. acudiría solo si me interesaran los temas que trataran. 
c. no veo necesaria la existencia de tal local; no me hace falta 

 
26. ¿Cree que la gente de estos pueblos en general somos racistas hacia las personas 

inmigrantes? 
 
� SI, MUCHO 
� BASTANTE 
� UN POCO 
� NO 
� NO, EN ABSOLUTO 

 
¿Por qué lo cree asi? 
………………………………………………………………………………………
…… 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

 
27. ¿Ha escuchado personalmente comentarios racistas o xenófobos hacia su 

persona, hacia sus familiares o hacia los inmigrantes en general? 
 
� SI    � NO 
 
¿Cuáles en concreto?................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 
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28. Si  es que los ha escuchado, ¿como se ha sentido en ese momento y qué le diría a 

la persona que los dijo aprovechando este papel ahora? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
 
 
 

29. Si tuviera que definirnos o si le preguntan como nos siente a la gente de aquí 
diría que somos: (En esta tabla el 4 es el punto neutro entre los dos polos 
expresados en los adjetivos de los extremos. De manera que si por ejemplo 
opinara que los vascos somos muy tristes debería de marcar el nº 1 y  si pensara 
que somos muy alegres sería el nº7, el 6 no tan alegres, el 5 menos todavía, el 4 
es el neutro y de ahí para abajo entra la escala dentro de triste de menor a mayor 
hasta el 1) 

 
 
Tristes 1 2 3 4 5 6 7 Alegres 
Educados 1 2 3 4 5 6 7 Groseros 
Amables 1 2 3 4 5 6 7 Toscos 
Violentos 1 2 3 4 5 6 7 Pacíficos 
Realistas 1 2 3 4 5 6 7 Soñadores 
Abiertos 1 2 3 4 5 6 7 Cerrados 
Desconfiados 1 2 3 4 5 6 7 Confiados 
Introvertidos 1 2 3 4 5 6 7 Extrovertidos 
 
¿Cómo nos definiría usted personalmente? 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………. 
 
 

30. ¿Qué cree que nosotros deberíamos de saber de ustedes que no 
sepamos?..................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

31. ¿Cómo es la relación que tiene con otros grupos de inmigrantes de otros países 
distintos al suyo? 

 
� MUY BUENA  � BUENA   � NORMAL  � MALA 
� MUY MALA  � NO EXISTE 
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32. Trate de numerar del 1 al 8 (de menor a mayor, el 8 sería el grupo que más cerca 
siente y el 1 el que menos) el grado de afinidad hacia los distintos grupos, es 
decir, con que grupo cree que usted se puede llevar mejor o peor: 

 
___  autóctonos (de aquí), vascos y españoles 
___  gitanos 
___  norteafricanos (Marruecos, Argelia...) 
___  africanos subsaharianos ( Nigeria, Angola..) 
___  latinoamericanos (Ecuador, Perú, Colombia..) 
___  portugueses 
___  rumanos 
___  asiáticos 

 
 

33. ¿Siente alguna diferencia entre vascos y españoles?: 
 

a. si, creo que son dos pueblos con dos culturas y dos lenguas 
b. todos son lo mismo pues todos son españoles 
c. no lo sé 

 
34. ¿Ha escuchado hablar del “conflicto vasco”? 
 
� SI  � NO 

 
35. ¿Sabe a qué se refiere? 
 
� SI, BASTANTE BIEN 
� MAS O MENOS 
� NO MUCHO 
� NO TENGO NI IDEA 

 
 

36. ¿Cómo se ha sentido contestando a este cuestionario? 
 
� BIEN    �MAL  � COMODO  � INTIMIDADO 

 
 
 
 
 

37. ¿Cree que este cuestionario?: 
 

a. puede servir para tratar de acercarnos y conocernos un poco mejor 
b. a mi no me dice gran cosa y no entiendo bien para que puede valer. 
c. es inútil pues con esto nada va a cambiar 
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38. ¿Le gustaría añadir algo que crea importante y no se cite aquí?............. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
ESKERRIKASKO 
 
                                     GRACIAS 
 
                                                                   OBRIGADO 
 
                                                                                                  MULTUMESC 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Diciembre 2004 
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5. ERANSKINA: Autoktonoei pasatako euskarazko galdesorta. 
 

GALDERA-SORTARI BURUZKO KONTSIDERAZIO LABURRAK 
 

Kaixo guztioi, 
 
Mikel Gereka naiz, eta Iturenen bizi eta lan egiten dut eskolan. 
 
Lehenengo lana galdera-sorta hau erantzungo duzuenoi nire eskerrik beroena ematea da. 
Hizkuntzen Psikopedagogiako lizentzia bukatzeko proiektua burutzen ari naiz eta, hori 
egiteko nahitaezkoa da zuen laguntza. 
Proiektu honetan gure bailarara mundu zabaletik bertan bizitzera etorri zaizkigun 
pertsonen eta gu autoktonoen artean ditugun jarrerak eta harremanak - baldin badaude- 
nolabait ezagutu eta neurtu nahi ditut. 
Helburua, harreman horiek neurtu eta diagnosia egiteaz gain, denon arteko elkarbizitza 
baikor eta armoniatsuago bat izateko proposamenak azaltzea izango litzateke. Halaber, 
harrera gizarteko biztanleak eta biztanle inmigranteak topo egin, elkar ezagutu eta elkar 
aberasteko eman beharko ditugun pausuak zeintzuk diren ezagutzea. 
 
Zuen arreta eta interesa piztu eta hausnarketa bultzatzeko baliozkoa izango delakoan eta 
proiektu apal honetako xedearekin bat etorriko zaretelakoan, hementxe aurkezten dizuet 
ba galdetegi hau. 
 
Norbaitek zalantzaren bat izan edo argibide gehiago nahi izanez gero, nire telefonoa 
hauxe da: 948451787. 
 
 
 
Oharra: Galdetegiak anonimoak izango dira; ez ditut zuen izenik behar baina bai zuen 
zintzotasuna. Erantzun anitzeko galderetan  
(a, b, c....) egokiena edo egokienak iruditzen zaizkizuenak markatu. 
 
 
 
                                MILA ESKER GUZTIOI 
 
 2004ko abendua 
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GALDERA-SORTA 
 

 
1. Adina (bildu zirkulu batez zuri dagokizun adin tartea): 15-20 /  21-26 /  27-31 /  

32-36 /  37-41  /  42-46  / 47-51 /  52-56 /  57-61  /  62-66  /  66tik gora . 
 
2. Sexua: GIZONA /EMAKUMEA 

 
3. Jaioterria: 

 
4. Gaur egun bizi zaren herria: 

 
5. Lanbidea: 

 
6. Zeintzuk dira eginak dituzun ikasketak: 

 
a. ez ditut ikasketarik egin 
b. lehen hezkuntza edo primaria delakoa 
c. batxilerra 
d. ikasketa unibertsitarioak 
e. master eta doktoratuak  
f. besterik 

____________________  
 
 
 

7. Zein hizkuntza edo hizkuntzak hitz egiten dituzu:  
 

a. euskara 
b. gaztelania 
c. ingelesa 
d. frantsesa 
e. besterik (mesedez aipatu zein edo zeintzuk): 

 
 
 
 
 
 

8. Zein hizkuntza /ak hitz egiten duzu normalean? (goiko galderako a, b, c, d, e, 
hizkuntzak adierazteko letrak erabili ondorengo erantzunetan ere): 

a. gizon, emazte edo bikotekidearekin?  ____ 
b. seme-alabekin?  ___ 
c. lagunekin?  ___ 
d. lantokian?  ___ 
e. aisialdia edo denbora librean?  ___ 
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9. Seme-alabak baldin badituzu edo edukiko bazenituen, zein hizkuntza ereduan 
matrikulatzen dituzu edo zenituzkeen?: 

 
a. A ereduan 
b. B ereduan 
c. D ereduan 

 
10. Eskualdeko % 90 baino guraso gehiagok aukeratzen dute D eredua beren seme-

alabak matrikulatzeko. Zuk zeuk zein arrazoiengatik hautatzen duzu edo 
hautatuko zenuke hori?: 

 
a. euskara gure hizkuntza da eta euskaraz hezi nahi ditut nire 

seme-alabak. 
b. eredu hori hautatzen du gehiengoak 
c. D eredua Euskal Herrian dauden bi hizkuntza ofizialak ikastea 

bermatzen duen eredu bakarra da. 
d. ez dakit  
e. beste arrazoi bat, zein?.......................................................... 
………………………………………………………………………
………………………………… 
 

 
11. Ba al dakizu zer den inmigrantea edo etorkina?  BAI / EZ.  Bai baldin bada zure 

erantzuna, nola definituko zenuke zure hitzekin “etorkina” zer edo zein den?: 
……………………………………………………………………………………
……… 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

 
12. Zure herrian bizi al dira pertsona inmigrante edo etorkinik?  
� BAI             � EZ  � EZ DAKIT  
 
13.  Zure lantokian ba al daude pertsona inmigrante edo etorkinik?      
� BAI  � EZ .  

 
 
14. Ezagutzen al duzu zuk zuzenean pertsona etorkinak zure herrian edo 

eskualdean?  
� BAI  � EZ .  
 
 
 
 
 
 



KARRERA AMAIERAKO PROIEKTUA: 
INMIGRAZIOA ETA KULTURARTEKOTASUNA MALERREKAN: DIAGNOSIA ETA LAN PROPOSAMENAK 
 

Mikel Gereka Zelaia        122   
2005eko otsailean 
 

 
15.  Herrian edo eskualdean bizi diren etorkinak: 

 
a. ez dut bat bera ere ezagutzen 
b. ezagutzen ditut batzuk baina ez ditut harremanik 
c. ezagutzen ditut batzuk eta herritarren arteko ohiko harremanak ditugu 

(agurtu,... etab.) 
d. ezagutzen ditut batzuk eta harreman sendoak ditugu. 
e. lagun minak dira eta ez ditut bereizten bertakoengandik; berdintasunean 

oinarritzen dira gure harremanak. 
 

16. Pertsona inmigrante edo etorkinak ezagutzeko interes edo gogorik ba al duzu?: 
 

a. bai, gustura emanen nuke pausuren bat beraiekin harremanak izateko, 
nahiz eta garbi ez izan nola egin. 

b.  bai, baina uste dut beraiek hurbildu behar direla guregana eta ez gu 
beraiengana. 

c.  berdin zait, ez da hori arduratzen nauen gai bat. 
d.  ez, ez dut interesik etorkinik ezagutzeko 
e.  ez, gorroto diet eta ez ditut ikusterik ere nahi. 

 
 

17. Noizbait entzun al duzu “Multikulturalitatea” edo “Kultur aniztasuna” hitza edo 
kontzeptua?   

� BAI  � EZ .  
 
 
18. Noizbait entzun al duzu “Kulturartekotasuna” hitza edo kontzeptua?  
� BAI  � EZ .  
 
19. Zer irudituko litzaizuke autoktonook edo bertakook eta etorkinak, DENOK 

elkartu eta esperientziak trukatu ahal izateko gune edo espazio berri bat sortuko 
balitz herrian edo eskualdean?: 

 
a. oso ongi, behar beharrezkoa da talde guztiak topo egin eta elkar 

ezagutzea, elkarbizitza armoniatsu eta baikorra bultzatzeko eta parte 
hartuko nuke horretan. 

b. oso ongi baina beraientzat. Guk badugu gure elkarguneak. 
c. ez naute horrelako gauzarik arduratzen, berdin zait. 
d. gaizki iruditzen zait; hemengook hemengoekin ibili behar dugu eta 

etorkinak etorkinekin. 
 

20. Zure familian ba al dago edo egon al da orain baino lehenago emigratu edo  
kanpora joan izan behar duen norbait?  

 
� BAI  � EZ .  
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21.  Zergatik uste duzu urrutiko beste lurraldetatik datozela pertsonak gurera 

bizitzera? 
 

a. bidaiatzea gustatzen zaielako. 
b. beren lurraldetatik bota dituztelako 
c. beren lurraldetako jasan ezinezko egoerari ihes egin eta 

bizimodu duinago bat bilatzen dutelako bai beraientzat eta bai 
beren familiarentzat. 

d. errefuxiatu politikoak edo iheslariak direlako. 
e. ongi tratatzen ditugulako 

 
22.  Markatu zure adostasun edo desadostasun maila hurrengo adierazpen hauekin: 

 
 
 Guztiz  

ados 
Nahiko  
ados 

Ados Ez 
ados 

Batere 
ados 

Inola 
ere 

Etorkinak gure lanpostuak kentzen digute       
Egin behar den lehenengo gauza etorkin guztien 
legalizazioa da; paperak guztiontzat 

      

Uste dut etorkin gehiegi daudela; sarrera murriztu 
beharko litzateke 

      

Etorkin gehienak eskola gabeko pertsonak dira       
Munduaren antolaketa eta ondasunen 
desorekaren ondorioa da inmigrazioa 

      

Kultur eta talde ezberdinekin berdintasun maila 
batean izandako harremanak denontzat 
aberasgarriak izan daitezke 

      

Ijitoek alferrak dira eta ez dute lanik egin nahi       
 
 

 
23. Markatu 1-10ra (gutxienetik gehienera, 10 hurbilen eta 1 gutxiena izango  
litzateke) zein jende talderekin uste duzun izango zenukeela edo duzula kidetasun 
edo hurbiltasun gehiago: 
 
 
 

a. Autoktono euskaldunak ____ 
b. Autoktono erdaldunak   ____ 
c. Latinoamerikarrak ____ 
d. Ijitoak ____ 
e. Ipar afrikarrak edo magrebtarrak ___ 
f. Saharaz behitiko afrikarrak ____ 
g. Errumaniarrak ____ 
h. Portugesak ____ 
i. Asiarrak ___ 
j. Ipar Amerikako estatubatuarrak ___  
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24.  Nolakoak uste duzu garela gu euskaldunok? (beheko taulan 4a neutroa izango 
litzateke, ez bata ez bestea. Beraz, adibidez, uste baldin baduzu oso tristeak 
garela, ba 1 markatu beharko zenuke; 2 ez hain tristeak, 3 gutxiago. Eta 7 oso 
alaiak. 6 ez hainbeste eta 5 gutxiago): 

 
Tristeak 1 2 3 4 5 6 7 Alaiak 
Edukazio 
onekoak  

1 2 3 4 5 6 7 Baldarrak 

Atseginak 1 2 3 4 5 6 7 Zakarrak 
Bortitzak 1 2 3 4 5 6 7 Baketsuak 
Errealistak 1 2 3 4 5 6 7 Ameslariak 
Irekiak 1 2 3 4 5 6 7 Itxiak 
Mesfidatiak 1 2 3 4 5 6 7 Fidakorrak 
Barnerakoiak 1 2 3 4 5 6 7 Kanporakoiak 

 
 
Nola definituko gintuzun zuk zeure hitzak erabiliz?........................................ 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………... 
 
 
25.  Nola sentitu zara galdetegi hau erantzutean:  
 
� EROSO  � DESEROSO   � ONGI  � GAIZKI 
 
26.  Uste duzu galdetegi honek: 
 

a. balio dezake guk etorkinei buruz eta gure buruarekiko dugun iritziak 
ezagutu eta baloratzeko. 

b. nik neuk ez diot balio handirik ikusten eta ez dut ulertzen zertarako izan 
daitekeen.  

c. alferrik da; honekin ez da deus aldatuko. 
 

27.  Zer dela esango zenuke etorkinek gutaz jakin edo ohartu ez baina jakitea 
komeniko litzaiekeena? 
……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
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28.  Galde-sorta honetan aipatu ez eta aipatzea komenigarria den zerbait ikusten al 
duzu?  � BAI   � EZ   

 
Zer?................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.. 

 
 

 
 Nire eskerrik beroena. 
 2004ko abendua 
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6. ERANSKINA: Autoktonoei pasatako gaztelaniazko galdesorta. 

 
 

BREVES CONSIDERACIONES A CERCA DEL CUESTIONARIO 
 
Hola a todos y todas, 
 
Soy Mikel Gereka, vivo en Ituren y soy profesor de inglés en las escuelas de Ituren y 
Legasa. 
 
En primer lugar, me gustaría expresaros mi más sincero agradecimiento a todas las 
personas que vais a contestar a este cuestionario. 
Estoy realizando el proyecto de fin de carrera de Psicopedagogía de las Lenguas y me es 
imprescindible vuestra ayuda para recabar ciertos datos. Este proyecto tratará de medir 
y valorar las relaciones - si es que las hay-entre las personas inmigrantes llegadas a vivir 
a este valle de Malerreka y las personas autóctonas que ya vivían aquí.  
El objetivo, además de medir y hacer un diagnostico inicial de esas relaciones, sería el 
formular propuestas válidas para una convivencia más armoniosa y positiva entre todas 
las personas que ahora vivimos aquí. Además, trataría de conocer o perfilar cuales 
deberían de ser los pasos a dar para lograr que las personas de la sociedad receptora y 
las personas inmigrantes se encuentren, y traten de conocerse y reconocerse en términos 
de igualdad para un enriquecimiento mutuo. 
 
Esperando captar vuestra atención e interés por los objetivos del trabajo, y creyendo que 
esto sirve al menos para una reflexión sobre el tema, aquí os presento este cuestionario.  
 
Si alguien tiene alguna duda al respecto o quisiera alguna aclaración, mi número de 
teléfono es : 948451787 
 
 
Nota: Los cuestionarios son anónimos; no necesito vuestros nombres pero si vuestra 
sinceridad. En las preguntas con varias respuestas posibles (a, b, c...) se deberá marcar 
la más adecuada o las más adecuadas según el caso (podrían ser más de 1 respuesta). 
 
 

MUCHAS GRACIAS      ESKERRIKASKO 
 

 Diciembre 2004 
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CUESTIONARIO 
 

1. Edad: (redondee con un circulo la franja de edad a la que pertenece):   15-20 /  
21-26 /  27-31 /  32-36 /  37-41  /  42-46  / 47-51 /  52-56 /  57-61  /  62-66  /  
más de 66 / 

 
2. Sexo: HOMBRE / MUJER    

 
3. Lugar de nacimiento:  

 
4. Lugar de residencia actual:      

 
5. Profesión:    

 
6. Estudios realizados: 

 
a. no tengo estudios 
b. educación primaria o básica 
c. bachiller 
d. estudios universitarios 
e. postgrados o doctorados 
f. otros 
     __________________          

 
7. ¿Qué lengua o lenguas hablas? 

a. euskara 
b. castellano 
c. inglés 
d. francés 
e. otras (indica cual o cuales): 

_________________________________ 
 
 

   
 



KARRERA AMAIERAKO PROIEKTUA: 
INMIGRAZIOA ETA KULTURARTEKOTASUNA MALERREKAN: DIAGNOSIA ETA LAN PROPOSAMENAK 
 

Mikel Gereka Zelaia        128   
2005eko otsailean 
 

 
 

8. ¿Qué lengua o lenguas hablas habitualmente? ( utiliza las opciones de la 
pregunta anterior; a, b, c, d, e, para indicar la lengua de la que se trata): 

 
a. con tu esposo, esposa o pareja? ___ 
b.  con tus hijos /as? ___ 
c. con tus amigos y amigas? ___ 
d. en tu lugar de trabajo? ____ 
e. en tu tiempo de ocio? ___ 

 
9. Si tienes hijos o los tuvieras, en que modelo lingüístico los matriculas o los 

matricularías? 
 

a. en el modelo A 
b. en el modelo B 
c. en el modelo D 
 

10. Más del 90% de los padres de la comarca eligen el modelo D para matricular a 
sus hijos/ as. ¿Cuáles son las razones por las que tú has elegido o hubieras 
elegido ese modelo? 

 
a. el euskara es la lengua de este pueblo y quiero que mis hijos/as se 

eduquen en euskara. 
b. la mayoría elige ese modelo 
c. porque el modelo D es el único que garantiza el aprendizaje de las dos 

lenguas oficiales de Euskal Herria. 
d. no lo sé 
e. alguna otra razón, ¿cuál? .......................................................... 
................................................................................................................. 
 

11. ¿Sabes lo qué es  “inmigrante”? SI / NO. Si tu respuesta es Si, ¿cómo definirías 
con tus propias palabras qué o quien es “inmigrante”? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.... 
 

12. ¿Hay personas inmigrantes viviendo en tu pueblo?  
 
� SI          � NO � NO SE 

 
13. ¿Hay personas inmigrantes en tu lugar de trabajo?   
 
� SI � NO  
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14. ¿Conoces tu personalmente personas inmigrantes en tu pueblo o comarca?  
 
� SI � NO 
 
15. Las personas inmigrantes que viven en tu pueblo o comarca: 

 
a. no conozco ni una sola persona inmigrante. 
b. conozco algunas pero no tengo trato con ellas. 
c. conozco algunas y tengo el trato habitual de entre personas del pueblo 

(saludos,.. etc.) 
d. conozco algunas y tengo relaciones firmes 
e. son mis amigos y no los distingo de la gente del lugar; nuestras 

relaciones se basan en la igualdad. 
 

 
16. ¿Tienes interés o ganas de conocer a algunas personas inmigrantes? 
 

a. si, daría algún paso para acercarme a ellas gustosamente, aunque no lo tengo 
claro cómo lo haría. 

b. si,  pero creo que son ellas las que se deben de acercar a nuestro grupo y no 
al revés. 

c. me da lo mismo, no es un tema que me preocupe. 
d. no, no tengo interés en conocer a inmigrantes. 
e. no , los odio y no los quiero ni ver 

 
17. ¿Has escuchado alguna vez el concepto o la palabra “Multiculturalidad”?  
 
� SI                       � NO 

 
18. ¿Has escuchado alguna vez el concepto o la palabra “Interculturalidad”?  
 
   � SI                            � NO 

 
19. ¿Qué opinión te merecería la posible creación de un nuevo espacio físico en tu 

pueblo o comarca en el cual TODOS, tanto los autóctonos como los inmigrantes 
pudiéramos juntarnos e intercambiar experiencias y conocimientos? 

 
a. muy bien; es realmente necesario que todos los grupos nos 

encontremos y nos conozcamos mutuamente para potenciar una 
relación más armoniosa y positiva, y participaría en ello. 

b. muy bien, pero para ellos. Nosotros ya tenemos nuestros espacios de 
reunión. 

c. no me preocupan esas cosas; me da lo mismo 
d. me parece mal; la gente de aquí tiene que andar con los de aquí, y los 

emigrantes con otros emigrantes. 
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20. ¿Hay o ha habido en tu familia algún miembro que haya o hubiera emigrado y 

hubiera tenido que irse fuera?  
 

� SI                            � NO 
 
 
 

21.  ¿Por qué crees que gente de otras tierras lejanas viene a vivir entre nosotros? 
 

a. porque les gusta viajar 
b. porque los han echado de su tierra. 
c. porque huyendo de la situación insostenible de sus lugares de origen, 

tratan de buscar una vida más digna para ellos y para su familia. 
d. porque son refugiados políticos o perseguidos. 
e. porque los tratamos muy bien. 

 
 

22. Marca tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes manifestaciones :  
 
 
 Totalmente 

de acuerdo 
Bastante       
de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

      En 
desacuerdo 

Muy  en 
desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

Las personas emigrantes 
nos quitan nuestros puestos 
de trabajo 

        

Lo primero que hay que 
hacer es legalizar la 
situación de todos los 
emigrantes: papeles para 
todos. 

      

Creo que hay demasiados 
emigrantes; habría que 
reducir las entradas. 

      

La mayoría de los 
emigrantes son personas sin 
estudios. 

      

La inmigración es 
consecuencia del 
desequilibrio en la 
organización mundial y en 
el reparto de las riquezas. 

      

Las relaciones de igualdad 
entre grupos y culturas 
diferentes pueden ser muy 
enriquecedoras para todos. 

      

Los gitanos son vagos y no 
quieren trabajar. 
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23. Trate de numerar del 1 al 10 (de menor a mayor, el 10 sería el grupo que más 
cerca siente y el 1 el que menos) el grado de afinidad hacia los distintos grupos, 
es decir, con que grupo cree que usted se puede llevar mejor o peor:  

 
a. autóctonos vasco parlantes ____ 
b. autóctonos castellano parlantes ____ 
c. latinoamericanos ____ 
d. gitanos ____ 
e. norteafricanos o magrebí es ____ 
f. africanos subsaharianos (nigerianos, angoleños...) ____ 
g. rumanos ____ 
h. portugueses ____ 
i. asiáticos _____ 
j. estadounidenses _____  
 

24. ¿Cómo crees que somos nosotros los vascos? (En esta tabla el 4 es el punto 
neutro entre los dos polos expresados en los adjetivos de los extremos. De 
manera que si por ejemplo opinas que los vascos somos muy tristes deberías de 
marcar el 1 y si piensas que somos muy alegres sería el 7, el 6 no tan alegres, el 
5 menos todavía, el 4 es el neutro y de ahí para abajo entraría la escala dentro de 
triste de menor a mayor hasta el 1): 

 

 
     ¿ Cómo definirías tu a la gente vasca utilizando tus propias palabras?........ 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
... 
 

25. ¿Cómo te has sentido contestando este cuestionario?  
 
� COMODO  � INCOMODO   � BIEN  � MAL 
 
 
 
 
 
 

Tristes 1 2 3 4 5 6 7 Alegres 
Educados 1 2 3 4 5 6 7 Groseros 
Amables 1 2 3 4 5 6 7 Toscos 
Violentos  1 2 3 4 5 6 7 Pacíficos 
Realistas 1 2 3 4 5 6 7 Soñadores 
Abiertos 1 2 3 4 5 6 7 Cerrados 
Desconfiados 1 2 3 4 5 6 7 Confiados 
Introvertidos 1 2 3 4 5 6 7 Extrovertidos 
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26.  ¿Crees que este cuestionario: 
 

a. puede servir para conocer y valorar las opiniones que tenemos de los 
emigrantes y de nosotros mismos. 

b. no le veo gran utilidad y no entiendo para qué puede servir 
c. es inútil; con esto nada va a cambiar 

 
27. ¿ Que crees que los emigrantes debieran de saber o les convendría saber de 

nosotros y no lo saben?..................................................................... 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
... 

 
 

28. ¿Hay algo que no se haya dicho en este cuestionario y que te gustaría añadir?  
   
� SI  � NO 

 
¿Qué?.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..   
 
 
 
 
 
 

                     ESKERRIKASKO 
 
 

                      MUCHAS GRACIAS   
 

 
 Diciembre 2004 
 


