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Artikulu honen helburua da Euskadiko gazte
migratzaile tutelatu ohien gizarte errealitatera
gerturatu eta euren gizarteratze oso bat lortzeko
hobekuntzarako bideak proposatzea. Espainia
zein Euskal Herrira adingabeko izanik iristen
diren mutikoak dira hauek, baldintza horrek
babesa ematen dielarik 18 urte bete arte; adin
horretara iristean ordea babesgabetasun egoeran
aurkitzen dira bat batean. Horri, gaur egun gizartea
murgilduta dagoen krisi ekonomikoa gehitu behar
zaio, gazte hauei zuzenean eragiten dien gertaera.
Euren gizarteratzea neurtzeko eredu analitiko bat
proposatu ostean, gazteei eurei, euren hezitzaileei
zein gaian adituak diren pertsonei burututako
elkarrizketen azterketatik abiatuta, kolektibo honek
emantzipazio zein gizarteratze prozesuei aurre
egiterakoan pairatzen duen gizarte kalteberatasun
egoera aditzera eraman nahi da; baita gazte horiei
baliabide gehiago eskaintzeko eta gizarte egoera
berrira egokituko diren gizarteratze estrategiak
sustatzeko dagoen beharra adierazi ere.

El objetivo del presente artículo es realizar una
aproximación a la realidad social de los jóvenes
migrantes extutelados en Euskadi y proponer
mejoras para su integración. Se trata de chicos que
llegan a España o al País Vasco siendo menores de
edad, lo cual que les proporciona protección hasta
cumplir los 18 años, a partir de los cuales quedan
desamparados. A ello hay que sumar el contexto
actual de crisis económica, que les perjudica
gravemente. Después de proponer una herramienta
analítica para su medición, se pretende mostrar la
situación de vulnerabilidad que presenta el colectivo
a la hora de afrontar su proceso de emancipación e
integración social, y la necesidad de proporcionarles
más recursos y cambiar las estrategias de
integración, de tal modo que éstas se adapten a
la nueva situación social. Todo ello, a partir del
análisis de entrevistas realizadas tanto a jóvenes, a
educadores como a expertos en la materia.
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1
Artikulu honetako ideia eta ekarpenak prozesuan dagoen Euskadiko IKEDAM ohien gizarteratzeari buruzko tesiaren parte dira. Tesi hau
Euskal Herriko Unibertsitateko Soziologia 2 Sailean kokatzen da, Benjamín Tejerina Montañaren zuzendaritza eta Euskal Herriko Unibertsitateko
diru-laguntza jasota.
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1. Sarrera
Azkenaldian, bizitza hobeago baten bila beste
herrialde batetara bakarrik emigratzeko erabakia
hartu duten adingabe atzerritarrak agertu dira mapa
migratorioan; aurkezten duten egoerarengatik
herrialde hartzaileek inoren kargura ez dauden adingabe migratzaile (IKEDAM) izendatu dituzte. Fenomenoa Europako toki ezberdinetan nabarmendu da,
horien artean Espainian, eta baita Estatu Batuetako
zenbait herrialde edo Argentinan ere. Espainiako
kasuan, adingabe hauen banaketa desberdina da,
eta hartzaile nagusien artean Euskadi aurkitzen da.
Hainbat izan dira azken urteetan aipaturiko fenomenoaren inguruan ikertu eta idatzi duten autoreak.
Violeta Quiroga izan zen estatu mailan gai honetaz
tesi doktoral bat burutu zuen lehendabiziko antropologoa, honek ikuspegi trasnazionala bereganatu
zuen, gazte hauek Katalunian zein euren jatorrizko
gizarteetan agertzen zuten errealitatea ikertu zuelarik
(Quiroga, 2003). Autore berak gertaera ikertzen
jarraitu zuen, eta denobra gutxi barru, inoren kargura
ez dauden adingabe migratzaileek Europar Batasuneko zortzi herrialdetan bizi zuten egoeraren berri
ematen zuen txosten konparatibo bat zuzendu zuen,
berriro ere ikuspegi trasnazionalaz baliatuz (Quiroga,
Alonso eta Armengol, 2005). Beranduago, IKEDAMek
estatu mailan aurkezten zuten egoeraren berri ematen zuen txostena burutu zuen, kolektiboaren baitan
azaleratzen ari ziren talde berrietan arreta jarriz,
jatorrietan aldaketak eta fenomenoaren baitan feminizazio bat azpimarratuz (Quiroga, Alonso eta Sòria,
2010). Gertaerak Espainian izan duen bilakaera estatistikoaren inguruko analisiak ere egin dira, berriena
2011 kaleratutakoa (Quiroga, Alonso eta Sòria, 2011).
Beste organismo batzuek ere burutu dituzte ikerketak gai berari buruz, horien artean 2009an (Unicef
España, Consejo General de la Abogacía Española
eta Fundación Cultural Banesto) argitaratu zena, adingabe hauen gizarte errealitatea ezezik euren egoera
juridikoa ere aztertzen zuena.
Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) harrera egindako
IKEDAMen egoerak lehentasunezko arreta berezia
jaso du Ararteko erakundearen eskutik (Euskal
Herriko herriaren defendatzailea), 2005 eta 2011ko
txosten bereziak horren adierazgarri direlarik, lehendabizikoa IKEDAMen errealitatearen ingurukoa eta
bigarrena arrisku egoera berezietan dauden adingabeen ingurukoa, horien artean IKEAMk nabarmenduz.
Horiez gain, jarraipen eta urtekariak ere burutu ditu
erakunde berak. 2010etik, Haur eta Nerabeentzako
Bulegoak Eusko Legebiltzarrarentzako txosten berezi
bat burutzen du urtero, beste gai batzuen artean
Euskadiko IKEDAMen errealitatea lantzen delarik
(Ararteko, 2010, 2011b, 2012 eta 2013a). Entitate
honek berak, lagundu gabeko adingabe atzerritarren
gaineko eskuartze politikak aztertzeko ikerketa bat
burutzeko dirulaguntza ere eman zuen (Gonzalo,
Jiménez eta Vozmediano, 2010). Estatuan bezala,
Quirogak, IKEDAMen baitan sortzen ari ziren talde
berriak ezagutzeko ikerketa burutu zuen maila autonomikoan ere (Quiroga, Alonso eta Sòria, 2009).
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Aldiz, Arartekoaren (2013a, 2013b) txosten edo
gomendio orokorren bat salbuetsita, ez da gehiegi
ikertu gazte hauek adin nagusitasunera iristean bizi
duten errealitatea. Euskadin aurkitzen diren akonpainamendurik gabeko gazte atzerritarren kopurua
esanguratsua izanik, agerian geratzen da herrialde
hartzaileko gizarteratze prozesuan zein egoeratan
aurkitzen diren ikertzea garrantzitsua dela, kontutan
izanik heldutasunera bidean etapa trantsitorio zailean aurkitzen direla, non adingabeko ziren bitartean
eskura zituzten dispositiboak bukatu egin zaizkien.
Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, kolektibo
honi eskaintzen zaion arretan pausu esanguratsuak
eman dira azken urteetan. Estatuko beste leku askotan ez bezala, hiru euskal probintziek emantzipazio
errekurtsoak dituzte, nahiz eta batetik bestera ezberdintasunak hauteman. Aitzitik, eta hipotesi modura,
emantzipazio errekurtsoak kudeatzeaz arduratzen
diren entitateak ez direla ari gaur egungo testuinguru sozioekonomikoak eskatzen duen norabidean
lan egiten uste da. Horrela bada, ikerketa honen
helburua gazte tutelatu ohiek agertzen duten gizarteratze egoera aztertzea izango da, euren integrazioa
modu egokian lantzen ari ote den jakiteko. Lehenik
eta behin egoera hori aztertzeko tresna analitikoa
eratuko da, eta analisitik eratorritako emaitzetatik
gazte hauek gizarteratze xedea lor dezaten hobekun
tzak proposatuko dira.

2. IKEDAMen fenomenoa eta euren
bilakaera estatu zein erkidego mailan
Bizimodu hobe baten bila euren herrietatik alde
egitea erabakitzen duten adingabeak dira IKEDAM
deritzonak. Estatu zein erkidego mailan gehiengo
nagusia sexu maskulinokoak dira, eta jatorri gisa
Afrika Iparraldea nagusitzen da, Magrebeko estatuak
batik bat, non horien artean Maroko gailentzen den
(Quiroga et al., 2011). Zailagoa suertatzen da adinari
buruzko datuak ematea, izan ere askotan IKEDAMek
ez dute hori ziurtatzen duen dokumentaziorik izaten,
eta kasu gehienetan adin frogak burutzen zaizkie,
hainbatetan zehatzak ez direnak. Espainian gehiengoa 16 eta 17 urte bitartean aurkitzen direla esan
daiteke (Quiroga et al., 2010 eta 2011). Euskadin ere
antzeko errealitatea aurkitzen dugu, 2007an Araba
eta Bizkaian IKEDAMen % 69 16-17 adin tartean
aurkitzen zen. Gipuzkoan ere gehiengoa adin tarte
berean aurkitzen bazen, zenbatekoa txikiagoa zen
(%51). Lurralde historiko honetan 12-15 urte bitartekoen kopurua ere esanguratsua zen (%45) [Quiroga
et al., 2009].
Giza migrazioak ez dira berriak, betidanik gertatu
dira, gizateriaren funtsezko ezaugarria izanik. Espainia, tradizionalki emigrazio herrialde izan dena, XX.
mende amaieratik emigranteen estatu igorle izatetik
immigranteen hartzaile izatera pasa da. (Accem,
2008; Blanco, 2000; Colectivo Ioé, 2008). EAEko
kasua ezberdina izan da, autonomia erkidegoak ezagutu zuen industrializazio prozesuak, estatutik zein
Euskadiko probintzia ezberdinetatik zetozen barne

Espainian agerpena izan zutenetik, adingabeko
hauen kopurua haziz joan da, nahiz eta hazkunde
hori ez den izan uniformea, ezta jarraitua ere (Quiroga et al., 2011). 2008. urtetik aurrera beherakada
erregistratu zen, eta ez dira 2009a geroztiko daturik
ezagutzen2. Adingabe etorkin hauen banaketa ez da
berdina izan autonomia erkidego ezberdinen artean,
EAE 1993 eta 2009 artean IKEDAM gehien jaso eta
arreta eman dien laugarren autonomia erkidegoa
izan delarik, Andaluzia, Valentziako Erkidegoa eta
Kataluniaren atzetik (Quiroga et al., 2011). Euskal
Herriko egoera berezia da, izan ere, ez da mugako
herrialdea Andaluzia edo Kanarien kasuan gertatzen
den moduan, eta zer esanik ez Melilla edo Ceutarenean. Bestalde ez du Madril edo Bartzelona gisako
hiriburu handirik ere, non IKEDAM kopuru handiago
bat aurkitzea errazagoa izan daitekeen. Etorri direnak
espresuki etorri dira bertara. EAEen jasotzen duten
arreta edo bertan aurkitzen duten egoera sozioekonomikoa beste leku batzuetan baino hobea dela
pentsarazi dezake errealitate horrek.
Euskadiko probintzia bakoitzean ere ez du inpaktu
bera izan fenomenoak. Bere agerpenetik (1996)
Bizkaia izan da adingabe hauen jasotzaile nagusia,
Araban eta Gipuzkoan beranduago nabarmentzen
da euren etorrera eta kopurua txikiagoa da. Estatu
mailan bezala, Haurtzaroko Gizarte Zerbitzu Foralek
abegi emandako adingabe berrien kopurua handituz
doa 2008 arte, ordutik 2011 bitartean jaitsi egiten da,
eta 2012an berriro hazkunde txiki bat hautematen da.
Edozein kasutan euren presentziak esanguratsua izaten jarraitzen du, 2012. urtean 537 adingaberi arreta
eman zitzaien Euskadiko Gizarte Zerbitzu Foralen
eskutik (Ararteko, 2013a).
2
Violeta Quirogak, IKEDAMen fenomenoaren inguruan erreferentea den antropologoak, estatu mailan existitzen diren daturik berrienak 2009koak direla jakinarazten dit. 2011an datu berriak eskatu
baziren ere Gobernu aldaketarekin eta horretatik eratorritako kargu
politiko eta teknikoen aldaketarekin ez zen posible izan.

Haurtzaroaren babeserako sistemak, abegi emanda
dauden adingabekoen oinarrizko beharrak asetzen
ditu 18 betetzen dituzten arte. Espainiar Konstituzioak honela jasotzen du 39.4 artikuluan “haurrek euren eskubideak artatzen dituzten hitzarmen
internazionaletan aurreikusitako babesaz gozatuko
dute”. Nazioarteko araudi garrantzitsuena 1989ko
Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmen Internazionala da, zeinetan edozein kasutan adingabeen
interes gorena lehenetsiko dela ezartzen den, eta
ondorioz zenbait eskubidez gozatuko dutela, besteak
beste babesgabetasun egoeretan zainduak izateko
eskubideaz, euren kondizioa edozein delarik ere
inolako diskriminaziorik egin gabe. Printzipio hori
estatu zein erkidego mailako araudietan jasotzen
da ondoren3. Atzerritartasun legediak4 ere babesten
ditu bakarrik dauden adingabe atzerritarrak, 35.
Artikuluan IKEDAM bat hautematen denean aurkitzen
den autonomia erkidegoko adingabeen babeserako
eskumena duten zerbitzuen esku jarriko dela, eta
adingabeko izateagatik dagozkion eskubide guztiak
aitortuko zaizkiola ezartzen da.
Adingabetasuna ordea, ez da betiereko egoera. Euren
perfilak aztertzerako orduan ikusi da gehiengoa 16-17
urterekin iristen direla Espainiara, 18 urtetik gertu aurkitzen dira beraz. Adin nagusitasuna betetzen duten
unean gazte hauek gaitasun juridiko osoa eskuratzen
dute automatikoki, eta administrazioek hein handi
batetan utzi egiten diote baliabideak eskaintzeari.
Horrela bada, gauetik egunera euren errealitatea
guztiz aldatzen da, guztizko babes legal eta instituzionala izatetik, kalteberatasun sozial, instituzional eta
legalean egotera pasatzen direlarik, euren gizarteratze
prozesua erabat oztopatzen duelarik.

Euskadiko gazte migratzaile tutelatu ohien emantzipazio prozesuak krisi…

Lan honetan interesatzen diren subjektuak gazte
etorkin tutelatu ohiak dira, bere garaian espainiar
estatura edo Euskadi bertara adingabeko izanik iritsi
zirenak eta ondorioz administrazio publikoak tutelatuta egon zirenak, baina denbora pasa ahala 18 urte
bete eta adingabe izateak ematen zien babesetik at
geratu direnak.
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Euren familiak jatorrian utzita emigrazioari bakarrik
ekiten dioten gazteen desplazamendua aipaturiko
migrazio internazionalen testuinguruan ulertu behar
da (Quiroga et al., 2010). 90. hamarkadaren erdialdean Inoren Kargura Ez Dauden Adingabe Migratzaile
gisa definitu diren subjektuen migrazioa gizarte
fenomeno gisa nabarmentzen hasten da. Ez da estatu
espainolean hautemandako gertaera bakartua,
herrialde aberats eta txiroen arteko muga existitzen
den beste puntu geografiko batzuetan ere agitu dena
baizik. Fenomeno berberaren hartzaile dira Europako beste zenbait nazio, besteak beste Frantzia,
Italia edo Ingalaterra; baita Estatu Batuetako zenbait
herrialde edo Argentina ere amerikar kontinenteari
dagokionean.

3. Babestutako IKEDAMetatik babesik
gabeko IKEDAM ohietara

Coronil, Guerrero eta Muñizek (2014) MEnoS delako
kontzeptu berritzailea proposatzen dute, termino
horren siglek ondorengo esanahia dutelarik: mayores
extranjeros no socializados, euskaraz adin nagusiko
etorkin ez sozializatuak lirateenak. Kontzeptu horrek
IKEDAM ohiak bazterkeria eta marjinazio arriskuan
dauden kolektibo gisa nabarmentzea du helburu,
bere garaian euren tutore izan ziren instituzioen
laguntzarik eza dela eta.
3
1/1996 Lege Organikoan, urtarrilaren 15ekoa, Adingabearen Babes Juridikoari buruzkoa, eta Kode Zibilaren eta Prozedura Zibilaren
aldaketa partziala burutzen duena Estatu mailan; eta 3/2005 Legean,
otsailaren 18koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babestekoa erkidego mailan.
4
4/2000 Lege Organikoa, urtarrilak 11koa, Atzerritarrek Espainian dituzten Eskubide eta Askatasunei, eta euren Gizarteratzeari
buruzkoa.
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migrazioen hartzaile bilakatu zuen (Ruiz eta Blanco,
1994). Hala ere, 90. hamarkada amaiera arte ez zen
etorkin atzerritarren migraziorik hauteman. Pixkanaka, barne migrazioak indarra galduz joan ziren, eta
internazionalak gailendu.

Maddalen Epelde Juaristi
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4. Emantzipazio programak Euskadin
Aipatzekoa da kolektibo honen errealitatea ziurrenik
ez dela hain okerrekoa EAEko kasuan, estatuko beste
zenbait lekutan ez bezala gazte hauen emantzipaziora bideratutako programak existitzen baitira, baita
horien akonpainamendua ematean lan egiten duten
entitate ezberdinak ere. Esfortzu horiek goraipagarriak dira etorkin gazte hauen gizarteratze prozesuari
dagokionean, are gehiago adingabeko ziren bitartean
jasotzen zituzten laguntzak bukatu egin zaizkien
etapa zailean aurkitzen direla kontutan izanik.
Fenomenoaren hartzaile nagusi izanik, Bizkaia izan
zen halako programak abian jarri zituen aurreneko
probintzia. 2004an Foru Aldundiak MundutikMundura5 izeneko programa jarri zuen martxan,
gaur egun funtzionatzen jarraitzen du, eta adingabe
ziren bitartean gutxienik urtebetez instituzionalki
babestuta egon ziren 18 eta 23 urte bitarteko gazte
etorkinei bideratuta dago. Geroago, elkarte ezberdinen eskutik Hemen deritzon programa sortu zen
probintzia berean, arrazoi ezberdinengatik MundutikMunduran parte hartzeko aukerarik izan ez zuten
zenbait IKEDAM ohiek bizi zuten gizarte bazterkeria
egoerari erantzuna emateko helburuz. Bi programen
xede nagusia gazteoi erresidentzia eta dokumentazioarekin laguntzea eta prestakuntza ematea da, lan
merkatuan ahal bezain azkarren txertatzeko asmoz.
Beste prestazio ekonomiko batzuk jasotzeko ezintasuna dela eta, Foru Aldundiak gizarte inklusiorako
laguntza berezi bat ere kudeatzen du, gehienez 30
hilabetez jaso dezaketena eta gazteari hilero 331,25 €
ahalbidetzen dizkio (Bizkaiko Foru Aldundia, d.e.).
Diru sarrerak Bermatzeko Errentak (DBE) 23 urtetan
ezartzen du laguntza hori jaso ahal izateko gutxieneko adina, ordura arte aipaturiko laguntza ekonomikoa eskuratu ahal izango dute.
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Gipuzkoako kasuan Lortuz6 izeneko programa bat
abiarazi zen gazte hauen emantzipazioari begira.
Foru aldundiak jarri zuen martxan eta IKEDAM ohiekin
lan egiten duten erakunde ezberdinek kudeatzen
dute. Bizkaiko programen antzera erresidentzia
erraztea eta lan munduan txertatzea ditu helburu
nagusitzat. 2013ko abuztutik hilean 633 €ko7 diru
laguntza izateko aukera ere eskaintzen zaie gazte
etorkin tutelatu ohiei, zeinarekin kontratu eta erroldadun gela baten alokairuari aurre egin beharko dioten
beste zenbait gasturen artean. Aipaturiko laguntzak
5
Mundutik-Mundura gazte migratzaileen emantzipaziorako
programa izaera iragankorreko ekintza desberdinek eratzen dute (laguntza pertsonala, egoitza gaietan laguntzea helburu dutenak zein
lan txertaketa sustatzen dutenak), eta pertsona bakoitzaren beharren
arabera eskaintzen dira (Bizkaiko Foru Aldundia, d.e.).
6
Prestakuntza eta egokitze etapa balorazio positiboaz gainditu
duten eta euren emantzipazioa eta autonomia ekonomikoa lortu arte
prestakuntza prozesuan arduratsuki jarraitzera konprometitzen diren
gazteei zuzenduta dago. Bizi duten gizarte kalteberatasun egoera
dela eta heldutasunerako igarobidean eta gizarteratze prozesuan laguntza eta/edo akonpainamendua behar dutela uste delako sortzen
da programa (Kolore Guztiak elkarteko hezitzaileek ahalbidetutako
informazioa).
7
Laguntza honi buruzko informazioa Kolore Guztiak Kulturarteko
Elkarteko teknikoak ahalbidetzen dit. Foru Aldundiko webgunean ez
dago halako informaziorik eskuragai.
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jasotzeko alabaina baldintzak ezartzen dira, horien
artean entitate kolaboratzaileetariko baten jarraipena
izatea 6 hilabetez, eta jarrera egokia agertzea.
Azkenik Arabako kasua da nahasiena, harrera
erresidentzial eta familiarraren ondorengo jarraipen
programa bat existitzen da, eta laguntza ekonomiko
bat ematea oinarri du, aldiz eskuratzeko betekizunak
ez daude argi. Gasteizko udalak ere eskaintzen ditu
laguntza ekonomikoak etxebizitzaren alokairuaren
gastuei (230 €)8, janariari (jangelarako bonoak) eta
gastu pertsonalei (75 €) aurre egiteko. Horiek jaso
ahal izateko ordea zenbait helburu betetzea eskatzen
da. Administrazio publikoaz gain bestelako entitateak ere badaude, horien artean Itaka Fundazioa,
ekintza desberdinen artean Aukera proiektua gara
tzen duena, gazte etorkinen emantzipazio prozesuak
laguntzea duelarik helburu.

5. Krisi ekonomikoa. Emantzipazio
programen egokitzapen eza?
Adin nagusitasuna bete izanagatik pairatzen duten
gizarte kalteberatasun egoera areagotu egiten da
gaur egun espainiar gizartea murgilduta aurkitzen
den krisi ekonomikoaren eraginez, eta krisia baino
lehenagoko gizarteratzeko tresna edo estrategiak
egoera berrira ez direla egokitu dirudi. Krisi finan
tzario eta ekonomikoak 2007 erdialdean egin zuen
eztanda Estatu Batuetan, geroztik ia mundu osora
zabaldu delarik eta fenomeno internazional gisa definitu daitekeelarik. Toki guztietan izan duen ondorio
nagusietariko bat enpleguen galera eta prekarizazioa
izan da, baita gizarte politiken murrizketa ere. Horrek
guztiak immigranteak maila laboral, ekonomiko zein
sozialean txertatzea zailtzen duelarik.
Espainiako Estatistika Institutu Nazionalaren (EIN)
arabera langabezia tasa 2005-2007 bitartean % 8-8,5
bitartekoa izatetik, 2013ko lehendabiziko hiruhilekoan % 26,94 izatera pasa zen (EIN, Biztanleria
Aktiboaren Inkestako datuak). Gaur egun apur bat
jaitsi egin da, 2014ko lehendabiziko hiruhilekoan
portzentaje hori % 25,93koa izan delarik, baina
hala eta guztiz ere, krisia hasi zenetik ezagutu den
gorakada garrantzitsua izan da eta oraindik asko falta
da lehengo balioetara itzultzeko, itzultzerik badago
behintzat. EAEren kasuan hazkundea ez da hain
nabarmena izan, baina bai adierazgarria, 2006-2008
urteen bitartean langabezia tasa % 6-6,5 artekoa izatetik (tasarik baxuena 2008ko bigarren hiruhilekoan
atzeman zen: % 5,77), 2014ko lehendabiziko hiruhilekoan % 17,36 izatera pasa da, orain arteko tasarik
altuena delarik.
Aipaturiko gertaerak orokorrean biztanleria osoari
eragin badio, gazte etorkinengan izan duen inpaktua
esanguratsuagoa izan dela esan daiteke. Komunikazio honen autoreak aurretiazko beste artikulu batean
8
Kopuru ekonomikoak Itaka Fundazioko hezitzaile batek ahalbidetzen dizkit. Foru Aldundiko webgunean ez dago halako informaziorik eskuragai.

Bizkaiko Mundutik-Mundura programan helburu
orokorren artean lan munduko txertaketarengandik ezberdina den beste bat ere aipatzen da, gaur
egungo testuingururako egokiago dirudiena: “erreferentzia taldetik at harreman eta lotura sozialei dagoz
kien sareak zabaltzea, gizarte isolamendua ekidinez
eta heldutasun eta emantzipaziorako prozesuetan
lagunduko duten afektu, laguntza eta akonpainamenduzko esperientzia eta prozesuak ahalbidetuz” aipa
tzen da (Gizarte Ekintza Saila, 2007: 6). Aldiz ez da
helburu hori gauzatzeko aurrera eraman beharreko
jarduerarik deskribatzen, ildo hori gehiegi lantzen ez
den seinale izan daitekeelarik.

9
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Gizarteratzea tradizionalki lan merkatuan txertatzeari
lotuta egon da, enplegua gizarteratze mekanismo
nagusi gisa kontsideratua izan delarik (Subirats,
2004). Hori dela eta, lan bat eskuratzea helburu
duten ekintza eta politikak sustatu izan dira, garrantzitsuak diren beste aspektu batzuk gehiegi landu
gabe. IKEDAM eta IKEDAM ohien kasua ez da bestelakoa izan, eta iristen direnetik euren txertatze laboral azkarrari eman izan zaio garrantzia; ikusi denez,
emantzipazio baliabideek helburu berberak dituzte.
Alabaina, azpimarratu behar da integrazio laborala
ez dela gizarte integrazioaren sinonimo, azken hori
orokorragoa delarik eta bere baitan onuragarriak
izan daitezkeen beste zenbait alderdi ere kontutan
izan behar direlarik. Blancorekin (1993) bat etorriz,
gizarteratzea ez da dimentsio bakarreko prozesua,
beharrezkoa da dimentsio ezberdinetan bereiztea,
gizarteratze prozesua ez baita beti bizitzako alderdi
ezberdinetan aldi berean gertatzen.
Gizarteratze kontzeptua lantzerako orduan beharrezkoa da berriagoa den beste bat kontutan izatea,
gizarte bazterkeria hain zuzen ere. Biek harreman
estua gordetzen dute, Robert Castelek (1992 eta
1995) dioen modura prozesu berberaren muturreko
adierazpenak lirateke. Lehendabiziko autore europarrentzat ‘baztertuak’ biztanleriaren zenbateko txiki
bat ziren, gizarteak bizi zuen aurrerabide orokorretik
at geratu zirenak.
Castelek (1992 eta 1995) gizarte kohesioari dagozkion
hiru eremu bereizten ditu, eta gizarteratzea eta bazterkeria prozesu gisa ikusteko aukera ematen dute
ondorengo hauek: gizarteratze eremu bat, gizarte
kalteberatasunaren beste bat, eta bazterkeriari dagokion hirugarren bat. Eremuak bereizterako orduan bi
ardatzetan oinarritzen da: lan munduan integratuta
egotea edo ez egotea, eta inguru sozial eta familiarrean zein harremanen sisteman integratuta egotea
edo ez egotea. Horrela bada gizarteratze eremua lan
egonkor batek eta harreman sare sendo batek ezaugarrituko du. Gizarte kalteberatasun eremua gune
ezegonkorra litzateke, prekarietate laboralak eta
langabeziak, eta harreman sare ahul batek xedatuko
luke. Azkenik, gizarte bazterkeriaren eremua enplegurik ezak eta isolamendu sozialak bereiziko luke.
Aipaturiko autoreak lanaren eta harremanen esparruak ezartzen ditu gizarteratzea xedatzen duten
oinarrizko dimentsio gisa. Beste autore batzuk
sailkapen zabalagoak eskaintzen dituzte, baina
guztietan ageri dira Castelek aipatzen dituen bi
ardatzak (Blanco, 1993; Tezanos, 2001; Subirats,
107
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‘Gizarteratzea’, erdarazko integración social deri
tzona ulertzeko eta neurtzeko eredu analitiko berezi
bat proposatzen da lan honetan, eta IKEDAM ohien
errealitatera egokitzea eta gaur egungo krisi egoera
kontutan hartzea helburu du. Eredu horrek gazte
hauek herrialde hartzailean aurkezten duten gizarteratze maila neurtzeko bidea emango du.
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Emantzipazio baliabideak eskaintzeak gazte hauen
egoera hobeagoa izan dadin laguntzen badu ere,
murriztapenak izan dira aurrekontuetan, eta kasu
guztietan emantzipazio errekurtsoen xede nagusia IKEDAM ohien txertatze laborala eta sostengu
ekonomikoa direla nabarmendu da aurreko atalean.
Lan merkaturako sarbidea lantzea oso onuragarria
zen gazte hauen autonomia lortzeko oraintsu arte,
enplegu egonkor bat eskuratzean bizitzako gastu
ezberdinei aurre egiteko nahikoa baliabide ekonomiko zituztelako, beste langile batzuekin erlazionatzen zirelako, eta lan eta egoitzarako baimenak
eguneratuta izan zitzaketelako. Azken batean,
lanbideak euren gizarteratze prozesuan egokitasunez
aurrera egiteko aukera eskaintzen zieten. Gaur egun
gizartea murgilduta aurkitzen den krisi ekonomikoa
dela eta ordea, baliteke gazte etorkin horiek enplegu
bat eskuratzeko zailtasun handiak izatea. EDE Fundazioaren txosten batetan esaten den moduan “lanak
gizarteratzea sostengatzen den bektore nagusia
errepresentatzen badu, krisi garaian bere kalteberatasuna gehitu egiten da”9 (EDE Fundazioa, 2012:
14). Hori dela eta, egoera sozioekonomikoa aldatu
egin den une honetan beharrezkoa litzateke gizarte
egoera berrira egokitzen diren aukeretan pentsa
tzea, gazte tutelatu hauen gizarteratzea beste bide
batzuetatik ere bermatze aldera. Horrek ez du esan
nahi euren merkatu laboralerako sarbidea lantzeari
utzi behar zaionik, baina bai bide osagarrietan
pentsatzeari ekin.

6. IKEDAM ohien gizarteratzea lantzeko
dimentsio nagusiak
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aipatzen zuen zenbait datuk gazte hauek lan merkatura sartzerako orduan izan zitzaketen zailtasunen
berri ematen. Izan ere, Espainian, langabezia tasarik
altuenak gazteenek pairatzen zituzten, 16 eta 24 urte
bitartekoek, eta horien artean jatorri afrikarrekoek,
IKEDAM eta IKEDAM ohien profilarekin bat etorriz
(Epelde eta Mazkiaran, 2014). Estatuan bezalatsu,
Euskadin ere langabezia tasa gorenenak Magreb,
Senegal eta gainontzeko Afrikari zegozkion jatorrietako pertsonek erakusten zituzten, gazte hauen
jatorrizko herrialdeetakoek hain zuzen.
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2004). Horrela bada, argi dago esparru ekonomiko
eta laboralaz gain harremanenak ere garrantzia
handia duela, are gehiago gaur egungo krisi ekonomikoaren testuinguruan. Lanbidea tresna egonkorra
izatetik ezegonkor eta ziurtasun gutxikoa izatera
pasa da; pertsona batek izan ditzazkeen harremanak berriz askoz iraunkorragoak eta egonkorragoak
dira. Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo (Pérez de Armiño, 2000) hiztegian aipatzen denez “kapital sozialak10 pertsonen
harreman sozialetatik eratortzen diren eta denboran
nolabaiteko iraunkortasuna duten zenbait baliabide
eragiten/osatzen ditu”11.
Aldi berean, kontutan izan behar da gazte etorkin
hauek bakarrik etorri direla harrera gizartera eta
euren familiengandik urrun aurkitzen direla, horrek
euren gizarte sareak indartzeko beharra gehitzen
duelarik. Arartekoarekin (2013) bat etorriz, gizarteratuta egoteak komunitatearekin lotura eta harreman
sendoak izatearekin ere zerikusia du, eta norabide
hori lantzea onuragarri izango da IKEDAM ohientzat.
Horrela, lan munduan aritzeko prestatuta egon daitezen merkatu laboraleko txertaketa lantzen jarraitzea
garrantzitsua bada, aldi berean beharrezkoa izango
da gazte etorkin hauen gizarte eta familia harremanak indartzea, gaur egungo krisi ekonomikoaren testuinguruan harreman horiek gizarteratze prozesuan
aurrera egiteko euskarri bakar izan baitaitezke.
Gazte hauek etorkinak izanik aspektu juridikoak ere
indarra hartzen du gizarteratze prozesuan, hainbatetan aurrez aipaturiko bi esparruekin kontraesanetan
sar baitaiteke. Egoera juridiko irregularrean egoteak
zailtasun handiak eragin diezazkiekete enplegua
aurkitzerako orduan edo jende autoktonoarekin
harremanerako orduan. Harrera gizarteko bizitza
politikoan parte hartzea ere galarazten die egoera
horrek. Hori dela eta, Castelek kontutan hartzen
dituen bi esparru nagusiei hirugarren esparru politiko
eta legal bat gehitzea beharrezkoa izango da. Horrela
bada, ulertzen da IKEDAM ohien integrazio prozesua
ondorengo hiru ardatz edo esparru nagusi hauen baitan eratzen dela: ekonomiko, laborala, harremanen
arloa eta juridikoa.
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Esparrurik garrantzitsuena juridikoa litzateke, izan
ere gazte hauen guztizko gizarteratze batetaz hitz
egin ahal izateko beharrezkoa izango da lehenik eta
behin egoera juridiko erregularrean egotea, horrek
esparru ekonomiko eta laboralean egonkortasuna
eta harremanen esparruan gizarte sare zabal bat
eratzeko bideak irekiko baitizkie.
Ekonomiko eta laboral gisa definitutako esparruaren
baitan hainbat alderdi izan beharko lirateke kontutan, horien artean prestakuntza edo hezkuntza maila,
10
Zenbait autorek gizarte edo familia harremanak ‘erlaziozko kapital’ (capital relacional) gisa definitzen dute (Subirats, 2004), beste
zenbaitek ‘gizarte capital’ (capital social) gisa (Fundación EDE, 2011 y
2012), denek pertsona batek dituen harreman eta loturei erreferentzia egiten dietelarik, eta horiek bere gizarteratze prozesuan duten
garrantzia azpimarratzen dutelarik.
11
Egileak itzulita.
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enplegu bat izatea edo ez izatea eta bere nolakotasuna, prestazio ekonomikoetara sarbidea izatea edo
ez izatea, eta erresidentzia egoera. Pertsona baten
egoera ekonomikoarekin zerikusia duten alderdiak
dira horiek guztiak, eta Giza Eskubideen Aldarrikapen
Unibertsalean12 oinarrizko eskubide gisa jasotzen
dira (lanerako eskubidea 23. artikuluan, hezkuntzarako eskubidea 26.ean, eta etxebizitza eskubidea
zein langabezia egoeran aseguratuta egotekoa
25.ean). Prestakuntzak garrantzia izango du, izan
ere lan merkaturako sarbidea hein handi batetan
horrek baldintzatuta egon ohi da. Zenbat eta ikasketa
kualifikatuago izan pertsona batek, kalitatezko
lanbide bat eskuratzeko orduan eta aukera gehiago
izango ditu, eta diru iturri egonkorrak ahalbidetuko
dizkio. Pertsona batek izan ditzakeen gastuen artean
garrantzitsuenetarikoa etxebizitzarena izan ohi da
bai jabetzan bai alokairuan. Enplegurik ez izatekotan
garrantzia izango luke laguntza ekonomikoren bat
jaso ahal izateak, oinarrizko gastuei aurre egin ahal
izateko.
Azkenik, hirugarren ardatz edo esparru nagusia
harremanena litzateke, zeinaren baitan IKEDAM ohiek
harrera gizartean izan ditzaketen erlazio guztiak
ulertzen diren. Harreman horiek orotarikoak izan
daitezke, euren herrikideak zein autoktonoak, eta
euren adin ingurukoak13 zein helduagoak, azken
hauek euren erreferente izan daitezkeelarik. Zenbat
eta zabalago eta anitzagoak izan euren gizarte
sareak, orduan eta integrazio maila handiagoa
aurkeztuko dute gazte hauek. Euren profila ikusita
garrantzia berezia izango du ez erlazionatzea soilik
euren herrikideekin, baita bertakoekin ere; eta ez
soilik euren adinekoekin, baita familia edo pertsona
helduekin ere, izan ere oraindik oso gazteak dira eta
gizarteratze prozesuan modu egokian aurrera egiteko
beharrezkoa izango zaie erreferentzia heldu bat.
Euren familiak hain urrun egonik garrantzia izango du
erreferentzia hori gizarte hartzailean aurkitzeak.
Hiru ardatzak neurri handiago edo txikiagoan erlazionatuta daude. Esparru ekonomiko eta laborala, eta
juridikoaren arteko harremana agerikoa da, egoera
juridiko erregularrean egoteak hezkuntza publiko
eta lan merkaturako sarbidea errazten duelako eta
ondorioz diru sarrerak bermatu. Aldi berean lanpostua izatea baimenak berritu eta egoera erregularrean
mantentzeko ezinbesteko baldintza da. Ekonomiko,
laboral eta harremanen arloek ere lotura zuzena dute,
batik bat enplegua edo prestakuntza gizarte harremanen eraketarako mekanismo direlako, izan ere gazte
atzerritarra prestakuntza ikastaro batetara edo lanera
badoa beste ikasle edo langile batzuekin erlazionatuko da, bere gizarte sareak zabalduko direlarik. Neu12
Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala Nazio Batuen
Erakundearen Batzar Nagusiak 1948ko abenduaren 10ean Parisen
onartu zuen, bere 217 A (III) ebazpenean; bertan oinarrizkoak kontsideratzen diren 30 eskubide jasotzen dira.
13
Hauei “berdinen talde” deituko zaie zenbaitetan, kontzeptu
hori honela ulertzen delarik: “definizioz berdinen taldea antzeko adina duten pertsonen talde gisa ulertzen da. Familiak haurrarekiko epe
luzeko helburuak mantentzen baditu, berdinen taldearen interesak
berehalakoak eta aldi baterakoak dira” (Brembeck, 1975: 44, egileak
itzulita).

Artikulu honen xedea Euskadiko IKEDAM ohiek
gizarteratze prozesuan aurkezten duten egoera
aztertzea da, emantzipazio programetatik prozesu
hori lantzeko bide egokiak jorratzen diren jakitea, eta
ondoren gizarteratze helburu hori lortzeko hobekun
tzak proposatzea. Horretarako metodologia kualitatiboaren erabilera egin da, eta baliatutako teknika
elkarrizketa erdiegituratua izan da, galdera zabalekin
baina orden zehatz bat jarraikiz. Guztira 24 elkarriz
keta burutu dira, horien artean 15 IKEDAM ohiak izan
direlarik, gainontzekoak kolektiboari bideratutako
programa ezberdinetako hezitzaile, tekniko eta koordinatzaileak, baita gaian aditu diren pertsonak ere.
Probintzia bakoitzean elkarrizketatutakoen kopurua
ezberdina izan da, gazte hauen presentzia ere
ezberdina delako horietako bakoitzean. Lehenengo
taulan ikus daitekeen modura, Araban hiru pertsona
elkarrizketatu dira (bi IKEDAM ohi eta hezitzaile
bat), Bizkaian bederatzi (zazpi IKEDAM ohi eta bi
hezitzaile), eta Gipuzkoan hamaika (sei IKEDAM ohi,
bi izeba, koordinatzaile bat, tekniko bat eta aditu
bat). Azkenik Arartekoko Haur eta Nerabeentzako
Bulegoko zuzendaria ere elkarrizketatu da, erkidego
osoaren gaineko ikuspegi zabalago bat duena.

1. irudia. IKEDAM ohien gizarteratzerako ardatz nagusiak eta euren arteko harremana
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Azaldutako arrazoiengatik, gizarteratze prozesua
lantzeko beste ahalegin batzuen aurrean, IKEDAM
ohien kasuan beharrezkoa izango da lehenik eta
behin egoera juridiko erregularrean egotea, eta
horrek esparru ekonomiko, laborala eta harremanen
esparruko integrazioa erraztuko du. Dimentsio horiek
lantzeak gazte hauen gizarteratze integrala ahalbidetuko du.

7. Metodologia
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rri txikiagoan, gizarte sare zabal bat izateak zuzenean
lanpostu bat lortzea ez badakar ere, erraztu egin
dezake, izan ere bere inguruko jendeak bera kontuan
har dezake, langileren bat behar izatekoan, edo
gomendatu ere egin dezakete IKEDAM ohia lanposturen baterako. Azkenik lotura garrantzitsua dago esparru juridiko eta harremanen esparruaren artean ere.
Egoera juridikoak pertsona baten harreman sarearen
tamaina baldintzatu dezake, egoera irregularrean
egoteak esaterako poliziak harrapatzeko beldurrez
kalera lasai ateratzea oztopatu dezake, horrek gizarte
isolamendura eraman ditzakeelarik. Era berean,
gizarte sare zabal bat izateak dokumentazioa berri
tzea erraztu diezaieke, batik bat harrera gizarteko
prozedurak ongi ezagutzen dituzten autoktonoak
badira. Guzti hori 1. irudian ikus daiteke.

Harremana

LAN ETA EKONOMIA ESPARRUA
•
•
•
•

Prestakuntza.
Enplegua + diru-sarrera ekonomikoak.
Prestazio ekonomikoetara sarbidea.
Egoitza egoera.
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Laguntza

HARREMANEN ESPARRUA
• Jatorrizko herrikideekin zein
autoktonoekin harremanak.
• Euren adineko pertsonekin zein
pertsona helduekin harremanak.

Iturria: Egileak egina.
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Ondorengo bi gidoi ezberdin hauek erabili dira: bata
IKEDAM ohientzan14, eta bestea programa ezberdinetako hezitzaile, tekniko zein koordinatzaileentzat,
izebentzat eta adituentzat. IKEDAM ohien kasuan
elkarrizketa bi zatitan banatuta egon da, lehenik
eta behin migrazio ibilbideaz galdetu zaie, ondoren
gizarte hartzailean bizitako esperientziaz. Bigarren
zatian kontutan izan diren alderdiak aurrez definitu
den gizarteratze prozesuarekin zerikusia dutenak izan dira: prestakuntza, egoera ekonomikoa,
laborala, etxebizitzarena, juridikoa, harremanena,
familiarra etab. Esparru desberdinetan zein egoeratan aurkitzen ziren, eta bakoitzari zein garrantzi
ematen dieten ikusi da. Hamazortzi urte betetzeak
zer suposatu dien ere galdetu zaie, eta baita krisiaren
eraginaz ere. Azkenik gizarte hartzailean bizi duten
egoera hobetzeko proposamenak egiteko aukera
eman zaie. Eurekin kontaktuan lan egiten duten
profesional, izeba eta adituen kasuan IKEDAM ohien
gizarteratze egoera nola ikusten zuten galdetu zaie,
krisi testuingurua eta aurkitzen diren heldutasunera
bideko etapa kontutan izanik. Programen funtzionamenduagatik ere galdetu zaie.

Elkarrizketa gehienak gaztealaniaz burutu dira,
IKEDAM ohien kasuan hori delako harrera gizartera
iristean ikasi duten hizkuntza, eta gainontzeko profesional eta adituen kasuan zenbaitek euskara jakinik
ere erosoago sentitzen zirelako gaztelaniaz hitz
eginda. Artikulu hau euskaraz idazteko hautua egin
denez, elkarrizketatuen aipamenak egilearengandik
euskarara itzuliak izan dira.

Landa lana 2013ko urriak 16tik 2014ko martxoak 20ra
bitartean burutu da. 1. taulan burututako elkarrizketa
guztiak ikus daitezke, bakoitza kontaktatua izan den
errekurtsoaren izena eta dagokien probintzia.

8.1. Esparru juridikoa

8. IKEDAM ohien egoera gizarteratze
prozesuan
Jarraian, Euskadiko IKEDAM ohiak euren gizarteratzea
eratzen den hiru ardatzetan zein egoeratan aurkitzen
diren aztertzeko saiakera egingo da. Eurekin kontaktuan lan egiten duten profesional eta gaian adituak
diren pertsonen zein gazte migratzaileen euren diskurtsoetatik abiatuta esparru ezberdinetan eta horiek
osatzen dituzten alderdi ezberdinetan aurkezten
duten errealitatea azaltzeko ahalegina egingo da.

IKEDAM ohiekin lan egiten duten profesionalen
eta IKEDAM ohien euren arabera azken urteetan

1. taula. Elkarrizketatutako pertsonak probintzia, errekurtso eta kategoriaren arabera
Lurraldea

Erakundea/programa

Hemen programa
Bizkaia
Goiztiri Elkartea (Mundutik-Mundura proiektua)

Baketik Fundazioa (Izeba proiektua)

Kategoria

Elkarrizketatuak

IKEDAM ohiak

•
•
•
•

Hezitzailea

• I. S.

IKEDAM ohiak

• M. A. (19, M)
• Y. A. (20, M)
• A. O. (20, M)

Hezitzailea

• I. D.

Izebak

• J. I. y L.
• N. E.

IKEDAM ohiak

• I. (19, M)
• A. N. (19, M)

Koordinatzailea

• K. S.

IKEDAM ohiak

•
•
•
•

Teknikoa

• X. B.

Aditua

• Alberto Martínez
López

IKEDAM ohiak

• K. (19, K)
• E. A. (19, G)

Hezitzailea

• N. E.

Zuzendaria

• Elena Ayarza

Gipuzkoa
Kolore Guztiak Elkartea (Lortuz programa)
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Immigrazio teknikoa eta gizarte hezitzailea
Araba

Itaka Fundazioa (Aukera proiektua)

Euskadi

Ararteko, Haur eta Nerabeentzako Bulegoa

M. K. (20, M)
C. (18, M)
A. (21, M)
M. O. (19, M)

H. I. (21, M)
M. H. (26, M)
A. (24, M)
I. B. (19, M)

* IKEDAM ohien kasuan euren adina eta jatorrizko herrialdearen lehendabiziko letra ezarri da parentesi artean (M: Maroko. K: Kenia. G: Ghana).
Elkarrizketatuen inizialak soilik agertzea erabaki da euren anonimotasuna gordetzeko.
Iturria: Egileak egina.

14
Gazte hauen profilak ez dira aldez aurretik prestatu, programa
ezberdinetako hezitzaile, tekniko eta koordinatzaileek erabaki dute
zein gazterekin elkartuko nintzen elkarrizketak burutzeko.
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Euren frogaren arabera adingabekoak badira, izan
ere jada ez dira mutikoek dakarten dokumentazioaz fio, Foru Aldunditik erresidentzia baimena
izapidetzen diote […] Orain zer gertatzen ari
den? Egoitza baimen hori berritzera doazenean
ez dietela berritzen. Zergatik? Bizitzeko bitarteko nahikorik ez dutela diotelako. Orduan bai,
adingabe zirenean erresidentzia baimena lortu
zuten, baina orain ezin dute berritu, eta oso gaizki
pasatzen ari dira berritzeko (Itaka Fundazioko
hezitzailea, N. E., komunikazio pertsonala, 2013ko
abenduak 5).

Kasu batzuetan mutikoek zekarten dokumentazioan adingabeko zirela agertzen bazen ere, adina
determinatzeko frogak egin zaizkie eta adin nagusiko
direla xedatu, ondorioz adingabeen zentrutik kalera
bidali izan dira. Modu horretan, ez da agertzen Foru
Aldundiaren tutoretzapean egon direnik, eta ez zaie
erresidentzia baimenik izapidetzen, etorkin irregular
izatera pasatzen direlarik. Itaka Fundazioko hezi
tzailearen arabera Arabara iristen diren IKEDAMen
gehiengorekin gertatzen da hori.
Egoera erregularrean mantentzeko dituzten arazoek
datozen bi esparruetan izan ditzaketen zailtasunak
agerian uzten dituzte, irregulartasuna esparru
ekonomiko eta laboraleko egonkortasuna lortzeko
eta autoktonoekin harreman sareak eratzeko oztopo
nagusia izan bait daiteke.
8.2. Esparru ekonomiko eta laborala
8.2.1. Prestakuntza
Gazte hauen gehiengoak ez du hezkuntza sistemara
sarbiderik izan jatorrizko herrialdean, eta izatekotan
oinarrizko ikasketak soilik burutu dituzte. Ikerketa
honetarako elkarrizketatutakoen kasuan soilik

Normalean adingabeko diren bitartean ikasten dute,
soilik, eta adin nagusitasunera iristean utzi egiten
dute. Euren helburua ahal bezain laster lan merkatuan txertatzea da, dirua irabazten hasi eta norbere
burua ekonomikoki mantendu eta jatorrizko familiari
lagundu ahal izateko. Horrela, kasu gehienetan ezin
dute iraupen luzeko ikasketak burutzerik onartu,
adibidez, erdi mailako edo goi mailako prestakuntza
profesionala edo karrera unibertsitario bat. Ondorioz,
lan merkatura sarbidea lasterren zabaltzen dieten
oinarrizko ikasketak soilik egiten dituzte. Modu
horretan kualifikazio baxuko prestakuntza eskuratzen
dute, eta hauta ditzaketen enpleguak ere kualifikazio
baxukoak izan ohi dira.
Aitzitik kualifikazio gutxi eskatzen duten lanbideak
dira krisiak gehien eragin eta murriztu dituenak.
Hori dela eta, enplegua aurkitzerako orduan zailtasun itzelekin aurkitzen dira gaur egun, eta ondorioz
mutiko hauetariko batzuk ikasten jarraitzeko hautua
egiten dute, betiere dituzten gastuei aurre egin ahal
izateko laguntza ekonomikoren bat eskuratu duten
kasuetan. Goiztiri Elkarteko hezitzaileak (I. D, komunikazio pertsonala, 2014ko martxoak 20) honela dio:

Euskadiko gazte migratzaile tutelatu ohien emantzipazio prozesuak krisi…

Behin Espainiara iritsitakoan gehientsuenek ikastaro
edota HKPPren bat (Hasierako Kualifikazio Profesionaleko Programak) ikasi dute, elektrizitatea, soldadura, iturgintza, igeltseritza edo sukaldaritza besteak
beste. Batzuek eskola graduatua ere atera dute, edo
horretan dabiltza.
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Mutiko batzuk ez dute inoiz egoitza baimenik lortu,
adin nagusitasunera euren egoera erregularizatu
gabe iritsi direlako. Gehiengoak ordea adingabekoen
zentroan zeuden bitartean lortu ohi ditu beharrezko
baimenak, eta batzuek noizbait lan ere egin dute.
Gaur egun gehientsuenak langabezia egoeran egonik
ezin dute bizirauteko gutxieneko bitarteko ekonomikoak dituztela egiaztatu, eta ondorioz ezin dituzte
baimenak berritu. Era berean, esparru laboral zein
ekonomikoan agertzen duten ezegonkortasuna dela
eta, gaur egun egoera erregularrean aurkitzen diren
gazteak etorkin ilegal izatera pasa daitezke une
batetik bestera. Hezitzaile baten ondorengo hitzek
agerian uzten dute gazte hauek baimenak berritzerako orduan aurkitzen ari diren zailtasunak:

mutikoetariko baten kasua bereizten da, Marokon
batxilergoko lehendabiziko ikastaroa burutua zuena,
baina hezitzaileen arabera ez da arruntena izaten.

Bai, gehiengoak HKPPak, bai, bakarren batek
erdi mailako gradua. Orain gehiago kostatzen
zaienez lana aurkitzea, badago norbait… Ba beno,
ba erdi mailako gradu batera sartzeko aukera
izan dezake, orduan, ezer egin gabe egon ordez,
ba beno, matrikula egin eta erdi mailako gradua
ateratzen du.

Beste batzuei ezinezkoa zaie, ikasten jarraituko
balute ekonomikoki mantendu ezinik aurkituko
liratekeelako.
8.2.2. Egoera laborala
Euskadiko IKEDAM ohien gehiengoa langabezia
egoeran aurkitzen da, horren isla argia da ikerketa
honetarako elkarrizketatutako hamabostetik hamar
egoera horretan egotea. Gainera, egoera horretan
aurkitzen diren hamar pertsonen artetik bederatzik
Espainiara iritsi zirenetik ez dutela inoiz lan egin
diote, soilik batek aipatzen du lan egin izana, baina
legez kanpoko moduan. Eta ez da soilik elkarrizketatutako mutikoek agertzen duten egoera konkretua, errealitate askoz globalago bat baizik, euren
baldintza bertsuetan etorri ziren lagun gehienak lanik
gabe daudela aipatzen baitute. Zenbaiten hitzek argi
islatzen dute errealitate hori:
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irregularizazio juridikorako joera hautematen da.
Hezitzaileek diotenez krisiarekin baimenak berritzea
gero eta zailagoa bilakatu da. Lan merkatuan murgil
tzeko aurkitzen dituzten zailtasunak eta emantzipazioko prestazio ekonomikoen zenbateko urriak edo
eskuratzeko ezintasunek zuzenean eragin dute gazte
hauen egoera juridikoan.
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Bai, [nire lagunek] lehen lan egiten zuten, krisirik
ez zegoenean. Orain krisiarekin ezer ez (Hemen
programako M. K., komunikazio pertsonala,
2013ko urriak 16).
Bai, egia esan [nire lagunen] gehiengoak ez du
lanik egiten, gehiengoak ez du lanik egiten… Langabezian daude. Bai nabarmentzen duzula, eta ni
iritsi nintzenean lan gehiago zegoen, nik jendea
lanean ikusten nuen, lanetik ateratzen eta beste
lan batetan sartzen eta abar, orain ez duzu hori
ikusten (Kolore Guztiak Elkarteko A. A., komunikazio pertsonala, 2014ko urtarrilak 28).

Krisiak eurengan izan duen eragina nabarmena da.
Hezitzaile, aditu eta gazte migratzaile eurek diotenez,
orain dela urte batzuk, oparoaldi ekonomikoaren
garaian, ez zen zaila eraikuntza, ostalaritza edo bestelako sektoreetan lanpostu bat aurkitzea. Gaur egungo
testuinguru sozioekonomikoak ordea zaildu egiten du
enplegu bat eskuratu eta mantentzea. IKEDAM ohien
enplegu tasa erabat jaitsi da krisi ekonomikoaren
ondorioz. Tasa hori krisiaren aurretik % 90-95ekoa
bazen, gaur egun % 30 inguruan dabil, eta zenbaitzuk
aipatzen dute gazte hauen kontratazioa pentsaezina
dela (Hemen Programako hezitzailea, I. S., komunikazio pertsonala, 2013ko azaroak 8; Goiztiri Elkarteko
hezitzailea, I. D., komunikazio pertsonala, 2014ko
martxoak 20; Itaka Fundazioko hezitzailea, N. E.,
komunikazio pertsonala, 2013ko abenduak 5).
Horrez gain, gazte hauek lana aurkitzerako orduan
dituzten zailtasunak bikoiztu egiten dira. Alde batetik
IKEDAM ohiek eskura ditzaketen kualifikazio baxuko
enpleguak krisiaren eraginez gehien murriztu dira.
Baina gainera, enpresari batek hauetariko mutiko
bat kontratatzeko jarraitu beharreko prozesua luzea
eta neketsua da, askotan pertsona autoktonoak
aukeratzera jotzen dutelarik. Honela dio elkarrizketatutako IKEDAM ohi batek: “Guk, beste baten aldean,
lan bikoitza daukagu, espainiar bat joaten da, eta
hitz egin egiten dute, eta sinatu egiten du eta kitto.
Guk, eskatu egin behar duzu, ez dakit zenbat tasa
ordaindu…” (Goiztiri Elkarteko Y. A., komunikazio
pertsonala, 2014ko otsailak 26). Izeba eta hezitzaileek baieztatu egiten dute errealitate hori.
Lanpostua duten gazteen kasuan ere ez da posible
egonkortasun laboralaz hitz egitea. Lan honetan
elkarrizketatutako IKEDAM ohien artean lanean ari
diren bost mutikoen kontratuak aldi baterakoak
dira, luzeena urtebetekoa delarik, eta batzuk lanaldi
laburrean ari dira. Bati beste urtebeterako kontratua
berritu berri diote, bik berrituko dietenaren itxaropena dute, beste bik aldiz ez dute hain argi ikusten.
Azken horietariko batek gaur egungo krisi ekonomikoa dela eta edozein momentutan lana galtzeko
arriskuak eragiten dion beldurraz hitz egiten du:
“Krisi honekin beti beldurrez bizi zara, beldurrez
bizitzen ari gara” (Goiztiri Elkarteko Y. A., komunikazio pertsonala, 2014ko otsailak 26). Eurekin lan
egiten duten profesionalek gazte hauek enplegu
egonkor bat lortzeko gero eta zailtasun gehiago
dituztela aipatzen dute.
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HKPPek eta beste zenbait ikastaroek ahalbidetzen
dizkieten praktikak IKEDAM ohien lan txertaketa
errazteko tresna garrantzitsuenak izaten jarraitzen
dute. Programa ezberdinetako hezitzaile, tekniko eta
koordinatzaileen arabera enplegu tasa asko jaitsi
arren, lanean jarduten diren gutxi horiek ikastaroetako praktikak burutu dituzten enpresan kontratatzea
lortu dutelako daude egoera horretan. Aitzitik, helburu hori lortzeko beste modu batzuk ere badaudela
azpimarratzen dute profesional horiek, eta horien
artean bertako helduen erreferentzia izateak duen
garrantzia nabarmentzen dute, hainbatetan lanaren
bilaketa erraztu dezaketelarik. Ildo horretatik, proiek
tuko koordinatzaileak (K. S., komunikazio pertsonala, 2014ko otsailak 26), Kolore Guztiak Elkarteko
teknikoak (X. B., komunikazio pertsonala, 2014ko
otsailak 6) eta mutikoek baieztatu dutenez, bat baino
gehiago dira euren izebei esker lana aurkitu duten
gazteak.
8.2.3. Egoera ekonomikoa
Esparru ekonomikoari dagokionean orokorrean
egoera korapilatsuan aurkitzen dira, eguneroko gastuei aurre egiteko zailtasunekin. Elkarrizketatutako
IKEDAM ohien artetik soilik 2k aipatzen dute egoera
ekonomiko egoki batetan daudela. Biak lanean ari
dira, soldata nahiko onak jasotzen dituzte eta euren
behar guztiak asebete ditzakete, baita jatorrizko
familiari apur bat lagundu ere: “Bai, bai, oso ondo.
Denerako iristen zait, amari bidaltzeko, jateko eta
alokairua ordaintzeko, eta…” aipatzen du Izeba
proiektuko erabiltzaile ohia den A. I.-k (komunikazio
pertsonala, 2013ko abenduak 16). Biak Izeba proiektuko erabiltzaile izandakoak dira, gaur egun ere
izebekin harremanetan jarraitzen dutenak.
Enplegua duten gainontzekoek egoera ekonomiko
nahiko justua dutela diote oredea, lana eta hartatik
eratorritako diru iturriak izanik ere, euren gastuei soilik aurre egin diezaioketela eta familiari laguntzeko
zailtasunak dituztela aipatzen dute. Kolore Guziak
Elkarteko A. A. erabiltzailearen hitzek argi islatzen
dute errealitate hori: “iristen zaizula diot, baina
iristen zaizu eta kitto, ez daukazu… Iristen zaizu,
alokairua ordaintzen duzu, ordaindu behar duzuna
ordaintzen duzu, puntu” (Komunikazio pertsonala,
2014ko urtarrilak 25).
Hezitzaile eta teknikoek diotenez, IKEDAM ohien
gehiengoa administrazioaren laguntza ekonomikoren
batekin bizi dira, eta zenbaitzuk inolako errekurtso
ekonomikorik gabe. Gizarte inklusiorako laguntza
jasotzen dutenek esker ona agertzen dute, aitzitik
oso mugatua dela uste dute, eta eguneroko gastuei
aurre egiteko zailtasun itzelak izan ohi dituztela
diote: : “Ba…, honaino bizi zara [behatzarekin
lepoa seinalatzen du], itota, itota; ez du amaierarik” aipatzen du Y. A., Goiztiri Elkarteko erabiltzaileak (komunikazio pertsonala, 2014ko otsailaren
26an), gaur egun lanean ari bada ere denbora batez
gizarteratzeko laguntza ekonomikoaren onuraduna
izan zenak.

Eurekin lan egiten duten profesionalek kontraesan
korra deritzote esaterako emantzipaziorako laguntza
ekonomiko horiek ez iristea atzerritartasun legeak
baimenak berritu ahal izateko ezartzen duen
gutxiengora.
Are zailagoa da inolako prestazio ekonomikorik jaso
tzen ez dutenen kasua. Elkarrizketatu direnen artetik
kopuru esanguratsua aurkitzen da egoera horretan,
ez dute lanik egiten, ezta dirulaguntzarik jasotzen
ere. Hezitzaile eta teknikoek ohiko errealitatea dela
diote, batik bat Araba eta Gipuzkoan. Laguntza
ekonomikoa jaso ahal izateko gehieneko epea amaitu
zaien eta lanik aurkitu ez duten mutikoak antzeko
egoeran geratzen dira. Hauek pisu, harrera etxe edo
aterpetxeak bezalako egoitza errekurtsoei esker bizirauten dute, zenbaitetan kalean ere bizi beharra izaten dutelarik, eta gizarte jantoki edo janari bankuak
bezalako elikagai zerbitzuei esker elikatzen dira.

Elkarrizketatu diren 15 mutikoei dagokionean, erdia
baino gehiago (zortzi) entitateek kudeatutako egoitza
errekurtsoetan bizi dira. Hala ere gazte hauen kopuru
esanguratsu bat (sei) bere kabuz bizitzen ere jarri
dira, edo horretara behartuta aurkitu dira errekurtso
horietan egon zitezkeen gehieneko denboraren muga
gainditu dutelako. Goiztiri Elkarteko A. O.-ren kasua
litzateke, urte eta erdiz egon da elkartearen emantzipazio pisu batetan, denbora hori pasa ostean ordea
bere kabuz joatera behartuta aurkitu zen. Momentuz
beste lagun batzuekin bizi da pisu batean, gastuei
Foru Aldunditik jasotzen duen gizarte inklusiorako
laguntza ekonomikoaren bitartez aurre eginez.
Laguntza hori ezin da baina 30 hilabete baino gehiagoz jaso, hori dela eta, aurki enplegurik aurkitzen
ez badu inolako diru sarrerarik gabe geratuko da,
etxebizitza edo janaria bezalako oinarrizko gastuei
aurre egin ezinik. Errekurtsoko hezitzaileak (I. D.,
komunikazio pertsonala, 2014ko martxoak 20) gaur
eguneko krisi testuinguruan gero eta gehiago ematen
ari den errealitatea dela dio.
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Ba egoera ekonomikoa korapilatsua da, esan nahi
dut, oso oso gutxirekin bizi dira, izan ere azken
finean mutiko hauek jaso dezaketen laguntza
Diputazioa edo Lanbideren eskutik, kriterio
nahiko zorrotzak bete ostean,… Jaso dezaketen
gehiengoa 331 euro hilean dira. Orduan 331 eurorekin hilean ikastarora joateko garraioa, euren
janaria, gastu pertsonala eta gela baten alokairua
ordaindu behar dituzte. Alokairua… Laguntza hori
mantendu ahal izateko errolda eta kontratua duen
gela baten alokairua behar dute, hori 250 baino
gutxiagoan ez duzu aurkitzen, orduan azkenean
80 euro geratzen zaizkizu,… Janariarentzako,
garraioarentzako, bizitzeko… Hau da, ezinezkoa
da. Erakunde baten laguntza duten mutikoek,
esaterako Hemeneko mutikoei bertan errolda
tzeko aukera eman diezaiekegu, orduan errolda
eta kontraturik gabeko gela bat bila dezakete, 150
euro inguruan aurkitzen dutena, orduan… (Hemen
programako hezitzailea, I. S., komunikazio pertsonala, 2013ko azaroak 8).

Irizpideak oso gogorrak dira, nik uste dut, plaza
gutxi daudenez, ba irizpideak gogortu egiten
direla, nolabait esateko arrakastasuenak sar
daitezen, euren irteerari begira arrakasta kakotx
artean bermatuago geratzen dena, ez? Bi urtez
egon behar izan dute, ezin dute justiziarekin inolako arazorik izan edo eduki izan inolako kausetan, gaztelera maila on bat izan behar dute, esan
nahi dizut, eskakizunen maila nahiko altua da. Eta
gero egon daitezke mutikoak profil horrekin bat
datozenak, eta zentrotik ateratzerakoan baliteke
emantzipazio pisuetan plazarik ez egotea libre,
eta orduan, hori guztia beteta ere kalera zoaz
modu berean, hau da, horrek ez du bermatzen
pisu horietan egon ahal izatea (Hemen programako hezitzailea, I. S., komunikazio pertsonala,
2013ko azaroak 8).
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Hiru probintzietan elkarrizketatutako profesionalek
ere kantitate horiei oso urriak direla irizten diete,
nahiz eta probintzia batetik bestera ezberdintasunak
egon. Bizkaiako hezitzaileetariko bat gazte migra
tzaile hauek pairatzen duten egoera ekonomiko
zailaz mintzo da:

Azkenik, gaur egun kalean bizi den mutiko bat ere
elkarrizketatu da. Landa lana burutzerako orduan
soilik bera bazegoen egoera horretan, euretariko asko
(zortzi) pasa dira migrazio prozesuan zehar egoera
horretatik, horietatik bost Euskadin egon dira kalean
(bi Bizkaian eta hiru Gipuzkoan). IKEDAM ohi eta hezi
tzaileen arabera, gero eta ohikoagoa da kalean bizi
tzea: “Bai, bai, jende asko da, orain gehiengoa kalean
bizi da” dio Hemen programako erabiltzaile den M. K.
(komunikazio pertsonala, 2013ko urriak 16).

8.2.4. Etxebizitza egoera
8.3. Harremanen esparrua
Berdinen taldeari dagokionean, IKEDAM ohien gehiengoa batik bat euren jatorri bereko mutikoekin erlazionatzen da; nahiz eta, hain modu sakonean ez izan,
jende autoktonoarekin ere harremana izaten dute,
eta jendea ezagutzen dute prestakuntza ikastaroetan,
futbolean, jolasten, etab. Lan honetan elkarrizketatu
diren gazteen artean bi mutikoren kasuek arreta
deitzen dute, soilik euren jatorri bereko jendearekin
erlazionatzen direla batiote. Euretariko batek nahiago
du bertakoekin kontakturik ez izan, arrazistatzat
113
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Etxebizitza egoerari dagokionez, IKEDAM ohietariko asko entitate ezberdinek kudeatzen dituzten
egoitza errekurtsoetan bizi dira, izan ere gehiengoa
langabezian egonik ezinezkoa zaie etxebizitza baten
alokairuaren gastuei aurre egitea. Baliabide horiek
emantzipazio pisuak, aterpetxeak edota harrera
etxeak izan daitezke. Aldiz. gazte horiek guztiek
ez dute zorte berbera izaten, izan ere, errekurtso
horietara sarbidea izateko irizpideak ezartzen baitira,
eta hezitzaileek diotenez, batzuetan, eskatzen den
profila bete arren, kalean gera daitezke plaza nahikorik ez badago:
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jotzen ditu (Hemen programako I. C., komunikazio
pertsonala, 2013ko urriak 16); bigarrengoak, ostera,
jende euskaldunarekin harremana izan nahiko lukeela
dio, baina zaila egiten zaiola (Itaka Fundazioko E.
A., komunikazio pertsonala, 2013ko azaroak 28).
Bestalde, beste bik, autoktonoekin euren jatorri
berekoekin baino gehiago erlazionatzen direla diote,
bata oso gazte iritsi zelako (hamaika urte zituela), eta
Donostian hazi delako (Kolore Guztiak Elkarteko M.
H., komunikazio pertsonala, 2013ko abenduak 10);
bestea ere nahiko gazte iritsi zen, gimnasioan lagunak
egin eta Barakaldoko koadrila bateko kide da (Goiztiri
Elkarteko Y. A., komunikazio pertsonala, 2014ko
otsailak 26). Baina joera orokorra da harremana izatea
jatorri berekoeen artean. Hala ere, bertako neskekin
mutilekin baino askoz gehiago erlazionatzen direla
aipatzen dute, bai IKEDAM ohiek eurek, eurekin lan
egiten duten profesionalek, eta baita izebek ere.
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Familia harremanei dagokionez gehiengoak jatorrizko
familiarekin telefonoz harremana mantentzen duela
dio. Gazte batzuek senitartekoak ere badituzte
Espainian edota Euskadin: lehengusu, anai-arreba,
osaba-izeba, etab. Aitzitik, euren egoera bertsuan
aurkitzen diren senideak dira, eta ondorioz, iritsi
ziren momentuan laguntza eman arren, ezin diete
gehiegi lagundu.
Orokorrean ez dira erlazionatzen pertsona heldu edo
familia autoktonoekin. Kasu honetan, Gipuzkoako
errealitatea EAEko beste bi probintziekiko ezberdina da. 2009an Izeba izeneko proiektua jarri zen
martxan Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politika
Departamentuak eta Baketik Fundazioak elkarrekin
izenpetutako hitzarmenak abiatuta. Proiektuaren
helburua pertsona edo familia boluntarioen sare bat
osatzea da, IKEDAMen osaba eta izeba gisa aritzea
onartuko duten pertsonak. Printzipioz adingabekoei
soilik bideratutako proiektua bada ere, bere koordinatzaileak (K. S., komunikazio pertsonala, 2014ko
otsailak 26), kasu gehientsuenetan gazteak 18 urte
bete ostean ere harremanak mantendu egiten direla
baieztatzen du. Hori dela eta, proiektu honetan parte
hartzeko aukera izan duten adingabeek erreferentzia heldu bat izan ohi dute emantzipazio garaira
iritsi eta euren kabuz aurrera egiten hasteko unea
heltzen zaienean. Gainera ez dute harremana izeba
familiarekin soilik eratzen, baita horien lagun eta
familiakoekin ere, horrela euren harreman esparrua
programaren erabiltzaile izan ez diren mutikoena
baino askoz zabalagoa delarik.
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Proiektuaren erabiltzaileetariko batek berarentzat
izeben laguntasunak izan duen garrantzia aipatzen
du, batik bat adin nagusitasuna betetzerakoan:
Oso gauza garrantzitsua da niretzat, e? Bai,
guztiontzat, behar nituen aldioro hor zeudelako,
hor zeuden, onerako edo txarrerako, ongi porta
tzen nintzenean edo gaizki portatzen nintzenean,
hor zeuden. Eta niretzat hoberena izan zen […]
(Eurak gabe) oso desberdina litzateke, gaizki
nengoke… Zeren zentrutik atera, zentrutik irtetera
nindoan, eta… Agian pisu bat eman ziezadaketen,
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agian kalean uzten ninduten, ez dakizu, hori ez…
(Izeba Proiektuko A. I., komunikazio pertsonala,
2013ko abenduak 16).

Elkarrizketatutako izebek (J. I. eta L., komunikazio
pertsonala, 2013ko abenduak 16; N. E., komunikazio
pertsonala, 2014ko martxoak 5) berretsi egiten dute
ideia hori, halako akonpainamendua izan duten
mutikoek 18 urte bete ondorengo trantsizio etapan
askoz erraztasun gehiago dituztela aipatuz. Kolore
Guztiak Elkarteko teknikoak (X. B., komunikazio
pertsonala, 2014ko otsailak 6) ere oso positibotzat
jotzen du programa, eta adin nagusitasunera iritsi
diren gazte ugarik izeben inplikazioari esker egin
dutela aurrera azpimarratzen du:
Mutikoek pisuak izebek egindako presioari esker
aurkitzea lortu da, edo… Gurekin kontaktuan jarri
dira izebak mutikoei jarraipena egiteko, horretarako beharra zutela ohartzen zirelako, edo...
Mutikoei lanpostua aurkitu dieten izebak, edo…

Ildo honetatik, garrantzitsua da proiektu horretan
parte hartzeko aukerarik izan ez duten IKDEAM ohiek
(hamabostetik hamahiru) Izeba proiektua jarduera
positibotzat azpimarratu izana, eta adingabeko ziren
bitartean edo baita jada adin nagusiko direnean ere
parte hartzea gustatuko litzaiekeela aipatu izana.
Zentroko bizitzatik deskonektatzeko modu egokia
dela deritzote, ekintza desberdinak egiteko, bertako
kultura hobeto ezagutzeko eta hain gazte izanik eta
bakarrik egonik beharrezkoa zaien maitasun eta
laguntasuna jasotzeko bide egokia.
Bizkaia eta Araban ez da antzeko programarik
existitzen, eta gazte etorkinak ez dira pertsona heldu
edo familia autoktonoekin harremantzen. Erlazioa
duten pertsona helduak emantzipazio programetako
hezitzaile, tekniko edo koordinatzaileak dira, hau da,
harreman afektiboak baino gehiago izaera profesionaleko harremanak.

9. IKEDAM ohien gizarte kalteberatasun
egoera: zailtasunak esparru juridiko,
ekonomiko eta laboralean eta
babesgabetasuna harremanen esparruan
Orokorrean EAEko IKEDAM ohiak euren gizarteratze
prozesuan gizarte kalteberatasun egoeran eta gizarte
bazterkeria pairatzeko arriskuan aurkitzen direla
esan daiteke, esparru ezberdinetan desberdintasunak nabarmentzen badira ere. Esparru ekonomiko,
laboral eta juridikoan pairatzen duten kalteberatasun egoera nabaria da, batik bat gaur egungo krisi
ekonomikoak nabarmen eragiten baitie. Harremanen
esparruan, aitzitik, zuzenean bazterkeria egoeraz hitz
egin daiteke, krisiaren eraginak nabarmenak izateaz
gain instituzioen aldetiko babes gabezia nabarmena
hautematen delako.
Esparru ekonomiko eta laborala aztertzerakoan
gazte hauen gehiengoa, krisiak eraginda, langabezia

Era berean, beharrizan egoeran aurkitzen diren
IKEDAM ohi guztiek ez dutela emantzipaziorako
baliabide ekonomikoak jasotzeko aukera izan
ikusi da. Hori dela eta, argi geratzen da baliabide
horiek, positiboak izanik ere, murriztaileak direla
eta ez direla kolektibo osoarengana iristen. Hala
ere, kontutan izan behar da Gipuzkoako laguntza
ekonomikoa 2013ko abuztuan jarri zela martxan, eta
aurrez entitate kolaboratzaileen aldetik sei hilabeteko jarraipen bat beharrezkoa izanik, ez da nahikoa
denbora pasa laguntza hori baloratu ahal izateko.
Agian Gipuzkoako gazteen errealitatea aldatzen
joango da laguntza hori izapidetzen joaten den heinean. Arabako kasuan berriz ez da ulertzen elkarriz
ketatu diren gazteek eta beharrizan ekonomikoko
egoeran aurkitzen diren beste zenbaitek zergatik ez
duten inolako laguntzarik jasotzen administrazioaren
aldetik. Gazte horietako zenbaitzuei laguntza ematen
ari zaion Itaka Fundaziotik gazte hauek gutxienik
gastu pertsonaletarako 75 €ko laguntza jaso dezaten
borrokan aritu dira bertako hezitzaileak dioenez (N.
E, komunikazio pertsonala, 2013ko abenduak 5).
Etxebizitza eta janariari dagozkion gastuak estalita
izanik ulergarria litzateke horretarako laguntzarik ez
ematea, aitzitik, eta inolako diru sarrerarik ez dutela
kontutan izanik, aipaturiko laguntza ekonomikoa
jasotzea zilegi litzatekeela uste dute. Bizkaian, denek
ez bada ere, mutiko gehiagok lortzen dute gizarte
inklusiorako laguntza ekonomikoa jasotzea.
Langabezia egoeran egoteak, kantitate murritzeko
laguntza ekonomikoak jasotzen egoteak, edota
inolako diru iturririk ez izateak dakarren beste arrisku
bat diru sarrerak modu ilegalean lortzen hastea izan
daiteke. Modu horretan lan egiten badute Gizarte
Segurantzatik at geratzen dira, lan arriskuei dagokien
asegururik ere ez dute, lanean esplotatuak izan dai-

Egoitza baliabideetan ere gutxiegitasunak hautematen dira. IKEDAM ohien kopuru esanguratsu bat adin
nagusitasunera iritsi ostean kalean geratu direla ikusi
da, horien artean ikerketa honetan elkarrizketatu
diren mutikoetariko batzuk. Euren kabuz bizi dira,
lan egiten dute, edo laguntza ekonomikoren batez
baliatu dira, aldiz, ikusi da ez dela posible egonkortasun laboralaz hitz egitea, eta laguntza ekonomikoa
jasotzen dutenen kasuan epea mugatua dela. Hori
dela eta, euren etxebizitza egoera erasanda gera
daiteke euren lan egoera zein egoera ekonomikoa
aldatzen bada, etagaur egungo testuinguru sozioekonomikoa kontutan izanik oso posible izan daiteke.
Ondorengo paragrafoan, programako hezitzaileak
kalean egoteak dakartzan arriskuez hitz egiten du:
Zoritxarra, erabateko zoritxarra, izan ere, kalean
bizitzea… Horrek esan nahi duen guztiarekin,
ezta? Arriskuak, egoera arriskutsuak, poliziak
askotan jaso egiten ditu, ‘hemen ezin duzue egon’
esaten die, badakizu? Eta hotza dela eta bizi
behar dituzten baldintza fisikoez haratago, e…
Maila pertsonalean izan behar duten sentsazioak
beldurgarria izan behar du… Eta egun osoa kalean
pasatzeagatik dituzun arrisku guztiak, eta adin
horrekin, hau da… (I. S., komunikazio pertsonala,
2013ko azaroak 8).

Esparru juridikoari dagokionean gero eta gehiago
irregulartasun egoerarako joera nabarmentzen ari
dela ikusi da. Langabezian egonik zaila da baimenak
berritzea. Emantzipazio programetako hezitzaile
eta teknikoek egoera irregularrean egoteak gizarte
berrian gizarteratzeko orduan dakartzan oztopoak
aipatzen dituzte. Goiztiri Elkarteko hezitzailearen
(I. D., komunikazio pertsonala, 2014ko martxoak 20)
arabera: “ez bazara legala paperen mailan, zer zara,
ba? Hortik hasita, ez badaukazu egoitza baimenik, ba
gizarteratzea ezinezkoa da…”.
Baimenik gabe egoteak eragin zuzena izan dezake
gazte hauen harremanen esparruan ere, elkarrizketaturiko gazte batek ondorengoa dio lagunekin kalera
ateratzen oteden galdetutakoan: “ba lehen bai, baina
orain gauza dagoen bezela… Ba hori, ez asko, egia
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Langabezia egoera dela eta gazte hauen egoera ekonomikoa ere konplexua da. Gehiengoa emantzipaziorako baliabide ekonomikoei esker bizi da, burututako
analisiaren arabera, ekonomikoki eta denboran
oso mugatuak diren baliabideak. Jasotzen duten
diru kopuruarekin oinarrizko gastuei aurre egiteko
arazoak dituztela nabarmendu da, eta nolanahi ere
ezingo dute 30 hilabete baino gehiagoz kobratu.

Bai, argi dago lanpostu legal bat izateko aukera
balute, euren kontratuarekin eta abar, ahaztu
egingo liratekeela lantxo gehigarri horietaz, argi
dago, baina… Azken batean, gizarteak berak
bultzatzen ditu lantxo gehigarri horiek egitera… Ez
dago besterik (Itaka Fundazioko hezitzailea, N. E.,
komunikazio pertsonala, 2013ko abenduak 5).
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Lanik ez izateak etxebizitza duin bat lortzea zail
tzen die, lanetik eratortzen diren gizarte sareak
zailtzen dizkie, baita esparru legala ere, izan ere,
bizitzeko baliabiderik ez badute, ezin dituzte
egoitza baimenak berritu, orduan, faktore horiek
marjinazio espiral batetan erortzea eragiten dute,
lehenago ez bezala.

tezke, etab. Eta are okerragoa izan daitekeena, droga
edo bestelako gauzen merkatu ilegalean aritzeko
tentazioan eror daitezke. Poliziak harrapatuko balitu,
euren herrialdeetara itzuliak izango lirateke, edo
bestela kartzelaratuak izango lirateke. Handik ateratakoan ezingo lukete Espainian bizitzen jarraitu, izan
ere aurrekari penalak izango lituzkete eta ez litzaizkieke baimenak berrituko. Bizi duten egoera zailak,
ordea, mota horretako ekintzak burutzera bideratzen
ditu askotan. Hezitzaile batek honela dio:
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egoeran aurkitzen direla ikusi da, eta lanean dauden
apurrek aldi baterako kontratuak eta askotan lanaldi
laburrekoak dituztela. Kolektiboarekin lan egiten
duten profesionalek lanposturik ez izateak dakartzan
arriskuak azpimarratzen dituzte. Goiztiri Elkarteko
hezitzailea (I. D., komunikazio pertsonala, 2014ko
martxoak 20) lanik ez izateak bizitzako esparru
ezberdinetan eragin diezaiekeen marjinazio egoeraz
mintzo da:

Maddalen Epelde Juaristi
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esan ez asko. Ez, orain poliziak harrapatzeko beldurra dut… Ba hori. Orduan internetetik eta hitz egiten
dugu…” (Hemen programako A. A., komunikazio per
tsonala, 2013ko urriak 23). Beldurragatik kalera ez ateratzeak gizarte isolamendu egoerara eraman ditzake.
Hala eta guztiz, eta zailtasun dezente izan arren,
hobe edo okerrago, emantzipazio baliabideak
kudeatzeaz arduratzen diren entitateen aldetik landu
egiten diren esparruak dira ekonomikoa, laborala eta
juridikoa. Emantzipazio programak deskribatzerako
orduan helburu nagusiak etxebizitza eta dokumentazioarekin laguntzea, eta lan munduko txertaketa
lantzea zirela ikusi da, burututako analisiak baieztatu
egiten duena. Hori dela eta, ez da posible gizarte
bazterkeria egoera orokor batez hitz egitea, esparru
ekonomiko, laboral eta juridikoari dagokionean,
instituzioek, neurri handiago edo txikiagoan, babesa
eskaintzen jarraitzen baitute.
Aldiz, gutxi egiten da garrantzi maila berbera duen
beste esparruan, harremanen esparruan, hain zuzen.
Horrela bada, argi geratzen da oraindik krisia iritsi
aurreko modu berean jarraitzen dela lanean. Aipaturiko esparruan hautematen den hutsunea bikoitza
da, batetik lan esparrua eta esparru juridikoa lantzerakoan ezartzen diren helburuen lorpen maila asko
jaitsi delako krisiaren eraginez, eta horrek harremanen
esparruan eragin zuzena duelako, hau da, langabezia
dela eta lanean eratzen diren harremanen gabezia, eta
egoera juridiko irregularrean egonik kalera ateratzeko
beldurragatik eta kalean burutzen diren harremanen
gabezia. Eta bestetik, emantzipazio errekurtsoetatik
lantzen ez den esparrua delako, babesik gabe aurkitzen dira dimentsio horretan, horrek euren gizarte
isolamendua gehitu egiten duelarik.
Mutikoen gehiengoa euren adin eta jatorri berekoekin erlazionatzen dela ikusi da, eta dituzten
erreferentzia heldu bakarrak emantzipazio errekurtsoetako hezitzaileak direla, laguntasuna eman
dakiekeen arren harreman profesionala izaten
jarraitzen du. Gehien bat euren adin eta jatorri
berekoekin harremantzeak herrialde berriko gizarteratze prozesua zaildu dezake. A. I.-ren izebek, J. I. eta
L. (komunikazio pertsonala, 2013ko abenduak 16),
gazte hauek ghettoak sortu eta gizartean baztertuta
geratzeko duten arriskuaz mintzo dira: “baina sare
horietatik atera eta gizartearekin bat egitea… asko
kostatzen da. Orduan, lagundu egiten diogu, lagun
tzen ari gara ez dezan ghettorik sortu”. Bestalde,
euren gizarteratze prozesuaz hitz egiterakoan Kolore
Guztiak Elkarteko teknikoak (X. B., komunikazio
pertsonala, 2014ko otsailak 6) ondorengoa azpimarratzen du: “hona euren hiru laguntxoekin batera
etorri direnek, eta dena batera egiten dutenek, eta
errekurtso berdinetara beti batera doazenek, euren
artean arabiarrez hitz egiten dutenek eta ez… Ba
zailagoa da”. Beste hezitzaile batek euren egoera
berean dauden pertsonekin soilik erlazionatzeak
akidura eragin diezaiekeela dio:
Laguntza sarea badute euren berdinekin, zailtasuna da askotan egoera oso antzekoak bizi
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dituztenez, ba ez dakit zein puntutaraino nolabait
harnas hartu dezaketen, ezta? Izan ere, azkenean
inguratzen zaituen testuingurua zure egoera
berean dauden mutikoak badira, ulertzen dut
batzuetan itogarria gerta daitekeela… (Hemen
programako hezitzailea, I. S., komunikazio pertsonala, 2013ko azaroak 8).

IKEDAM ohien gizarteratzea neurtzeko eredu analitikoa planteatzerako orduan aipatu da gizarteratze
prozesu horretan erreferentzia heldu autoktonoak
izateak gazte hauei ekarriko liekeen onura, garai zail
horretan horren beharrezkoa zaien laguntasuna eta
maitasuna jasotzeko. Gipuzkoa mailan martxan jarri
den Izeba proiektuan parte hartzeko aukera izan
duten bi mutiko soilik elkarrizketatu izana adierazgarriegia ez izan arren, gizarteratze ardatzetan
integrazio mailarik altuena agertzen dute, hain justu.
Biak lanean ari dira, batek gainera bere izebari esker
lortu du; egoera ekonomiko ona dute, soldatarik
hoberenak dituzte eta euren kabuz bizi dira. Egoera
erregularrean daude eta baimenak berritzerakoan
izeben laguntasunaren garrantzia azpimarratzen
dute. Azkenik, dituzten harreman sareak askoz zabalagoak dira, izan ere ez dira soilik euren herrikideekin
eta euren adineko jendearekin erlazionatzen, izeben
familia zein lagunen bilkuretara ere joaten dira.
IKEDAM ohiekin lan egiten duten profesionalek eta
IKEDAM ohiek eurek proiektuarekiko dituzten iritziak
ere oso positiboak direla ikusi da. Guzti horrek
norabide horretan lan egiteak ekar dezakeen onura
islatzen du.
Estatu mailan Katalunia izan da horrelako programa
bat martxan jarri duen lehendabiziko autonomia
erkidegoa. 1997an Punt de Referencia izeneko
entitate bat sortu zen, Katuluniako Generalitatearen
arduran hartutako adingabekoentzako zentroetan
bizi ostean euren heldu bizitzari bakarrik ekin behar
izan duten gazte tutelatu ohien kolektiboari akonpainamendu eta laguntasuna eskaintzeko asmoz.
Entitate honek gazteei Referents izeneko programan
parte hartzeko aukera ematen die, eta erreferentzi
gisa, autoktono heldu batekin harremanerako aukera
ematen die. Hamazazpi urtez ari da lanean Punt de
Referencia erakundean, eta gazte tutelatu ohien zein
euren erreferenteen testigantzek agerian uzten dute
adingabekoen zentrotik ateratzerako orduan gizarte
bazterkeria arriskuan aurkitzen diren gazte hauen
akonpainamenduak duen garrantzia15.
Halako programek dakarten onura argi geratu bada
ere, soilik Gipuzkoa izan da harremanen esparrua
lantzeko erabakia hartu duen probintzia, autoktono
heldu eta gazte etorkinen arteko harremanak susta
tzeko proiektua martxan jarriz. Hala ere, aipatzekoa
da berez adingabekoei soilik bideratutako programa
dela eta jada adin nagusitasunera iritsi direnek ez
dutela parte hartzeko aukerarik. Bizkaia eta Araban
ez da ildo hori landu.

15
Entitateari, kudeatzen dituen programei eta gazte zein pertsona boluntario autoktonoen esperientziak ondorengo helbide elektronikoan topatu daitezke: <http://www.puntdereferencia.org>.

2. Duela gutxi arte gizarteratzea lan txertaketaren
sinonimo izan da, enplegua pertsonen gizartera
tzea lortzeko tresna bakartzat jotzen zelarik. Lan
honetan beste esparru garrantzitsu bat ere existitzen dela ikusi da, hau da, harremanen esparrua. Berez pertsona batek gizarte sare zabal bat
izatea garrantzitsua bada, hori areagotu egiten da
IKEDAM ohien kasuan, euren familiengandik urrun
aurkitzen direlako eta lanpostu bat aurkitzeko
zailtasun itzelak dituztelako, krisiaren etorrerara
arte gazte euren gizarteratzea ahalbidetzen zuen
tresna nagusia. Gaur egungo testuinguruan,
gizarteratzea bermatzen zuen erreminta hori ezegonkor bilakatu da, giza harremanak berriz askoz
egonkorragoak eta denboran iraunkorragoak dira.
Hori dela eta aproposa dirudi gazte hauen gizarte
sareen eraketan lan egitea, krisi garaian, euren
gizarteratzea sostengatuko duen euskarri bakarra
izan daitekeelako.
3. Emantzipazio programak ordea ez dira egokitu
egoera sozioekonomiko berrira, eta helburu
nagusitzat gazte hauen lan txertaketa izaten
jarraitzen dute. Teorikoki harreman sareen eta
gizarte loturen zabaltzeaz hitz egiten bada ere,
praktikan gutxi egiten dela ikusi da edo gutxienik ez da emaitzarik islatzen. Gehiengoa euren
adin eta jatorri bereko gazteekin izaten dute
harremana. Ildo horretatik, xede gisa pertsona
heldu autoktono eta adingabe migratzaileen
arteko harremanak sustatzea duen Gipuzkoako

1. Esparru ekonomiko, laboralean eta juridikoan
bizi duten egoera hobetzeko asmotan, zenbait
elkarrizketatuk emantzipazio errekurtsoetara sarbidea erraztu beharko litzatekeela aipatzen dute,
Foru Aldundiek betekizun gutxiago ezarri eta
IKEDAM ohi guztiek sarbidea izan dezaten ahalbidetu beharko luketela. Ez dauka zentzurik diputazio eta beste entitate kolaboratzaile batzuek,
baita gazteek eurek adingabeko ziren bitartean
egindako esfortzu pertsonal zein materialak
alferrik galtzeak.
2. Laguntza ekonomikoei dagokionez berriz, kantitateak handitzea eskatzen da, ez baitauka zentzurik
laguntza horiek baimenak berritu ahal izateko
eskatzen den gutxieneko kopurura ez iristea. Foru
Aldundiak IKEDAM ohiei emantzipazio etapan
euren gastuei aurre egin ahal izateko ematen
zaien laguntza nahikoa dela uste duen bitartean,
atzerritartasun legeak agerian uzten du kantitate
hori ez dela nahikoa. Komenigarria litzateke baita
ere laguntza ekonomiko hauek jasotzeko gehieneko denbora luzatzea, izan ere 18 urtetik DBE
jaso ahal izateko gutxieneko adinera bitartean
(23 urte) 5 urteko tartea dago, aitzitik gaur egun
gazte hauek soilik bi urte eta erdian jaso dezakete
emantzipazioko laguntza.
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1. Argi geratzen da adingabeko ziren bitartean Foru
Aldundiengandik tutelatuta egon ziren gazte
migratzaileak egoera zailean aurkitzen direla
adin nagusitasunera iristearekin batera, izan ere
administrazioen ekintzak amaitu egiten dira hein
handi batetan eta babesik gabe aurkitzen dira une
batetik bestera. Egoera zail hori areagotu egiten
da gaur egungo krisi ekonomikoaren testuinguruan, eta odisea bilakatzen da enplegu bat aurki
tzea. Gazte hauen gehiengoa langabezia egoeran
aurkitzen da, eta egoera juridiko irregularrean.
Hala ere, Euskadiko kasuan IKEDAM ohien emantzipazio eta gizarteratze prozesuak laguntzeko
baliabide eta prestazioak existitzen dira. Hori
txalogarria da, eta halako laguntzak eskaintzen ez
diren espainiar estatuko beste zenbait lekurentzat
eredu izan behar luke.

11. Informatzaileengandik eratorritako
gomendioak
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10. Ondorioak

Izeba proiektuak izan duen arrakasta nabaria
izan da. Proiektu horretan parte hartzeko aukera
izan duten gazteak emantzipazio etapan egoera
hoberenean aurkitzen direnak dira, eta aro zail
horretan izebek eskaintzen dieten laguntasuna
funtsezkoa izan daitekeela azpimarratzen dute
gazteek eurek, profesional eta izebek. Adingabekoei soilik bideraturiko programa da ordea, eta
gainontzeko euskal probintzietan ez da antzeko
ekintzarik ezagutzen. Beraz, begien bistakoa da
IKEDAM ohiak babesik gabe geratzen direla harremanen esparruan erakunde publikoen aldetik.

3. Izeba proiektua eta estatuko beste leku batzuetan
martxan jarritako antzeko beste batzuk izaten ari
diren arrakasta kontutan izanik; izebek, hezitzaileek eta gazteek eurek ematen dioten garrantzia
ikusirik; eta elkarrizketatu diren IKEDAM ohi
guztiak parte hartzeko prest agertzen direla
jakinik, modu egokia litzateke izaera bereko programak martxan jartzea gizarte eta harremanen
esparruan hauteman den hutsuneari erantzuna
emateko.
4. Izeba proiektua jarrera arrazistei aurre egiteko
modu egokia erre izan daiteke, izan ere, 2013ko
datuak 2012koak baino zerbait hobeagoak badira
ere, Ikuspegiren 2013ko Barometroaren (2014)
arabera, krisiaren eragina nabarmentzen jarrai
tzen dela immigrazioarekiko jarreretan. Elkarriz
ketaturiko gazteetariko hainbatek ere jarrera
arrazisten biktima izana azpimarratzen dute.
Izeba bezalako proiektu batek ahalbidetzen duen
117
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Horrek agerian uzten du gazte hauek, Coronil et. al.
(2014) proposatutako MenoS (mayores extranjeros no
socializados, euskaraz ‘adin nagusiko etorkin sozializatu gabeak’) izatera pasatzeko duten arriskua.
IKEDAM ohien gizarteratze prozesua gaur egun lan
tzen ari den moduan, gazte horiek, euren integrazioa
eratzen duten esparruetan ez egokitzeko arriskua
dute. Esparru ekonomiko, laboral eta juridikoan
testuinguru sozioekonomikoak eragiten dizkien
zailtasunengatik; eta harremanenean, testuinguru
sozioekonomikoaz gain emantzipazio programetatik
lantzen ez den esparrua delako.

Maddalen Epelde Juaristi

gerturapenak autoktonoei mutiko hauen istorioak ezagutzeko eta horrela eurekiko enpatiazko
ikuspegi ulerkorrago bat garatzeko bidea emango
lieke. Aldi berean IKEDAM ohiek ere autoktono
guztiek ez dituztela begi txarrez ikusten baieztatu
ahal izango lukete. Hori dela eta komenigarria
litzateke Bizkaia eta Arabako probintzietara
zabaltzea. Aldi berean erabiltzaileen adin tartea

handitzea beharrezkoa litzateke, ez daitezela
izan soilik adingabekoei bideratutako programak,
hau da. Izebaren kasuan gertatzen den moduan,
emantzipazio baliabide gisa ere funtziona dezatela, horrela mota honetako harremanak gauza
tzeko aukera adingabeko zein jada adin nagusitasunera iritsi direnei ere emanez.
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